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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo investigar o termo “leitora-criadora”, considerando os aspectos
textuais presentes nas peças “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra
Margem” (2010) da autora Antonia Pereira Bezerra. Nesse sentido, propomos uma análise das
obras baseada nas vivências da autora enquanto matéria criativa para a narrativa autoficcional,
destacando as relações entre os elementos autobiográficos (LEJEUNE, 2008; DOSSE, 2009) e
ficcionais para a construção das narrativas dramáticas. A análise teórica perpassa pelos
estudos da Estética da Recepção (ISER, 1996), da memória (RICOEUR, 2007) e da narrativa
(RICOEUR, 2010), pondo em evidência a relação com a autora e a sua busca por lembranças
e experiências, materiais necessários para a elaboração da sua escrita. Pretendemos, então,
pensar um “leitora-criadora” de si mesma que ao mesmo tempo em que busca nas lembranças
os aspectos biográficos necessários para sua narrativa, transforma essa realidade através da
inserção de elementos ficcionais pela imaginação (SARTRE, 2008).

Palavras-chave: Leitor. Narrativa. Memória. Autoficcionalidade.
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ABSTRACT

This study has the purpose of investigating the term “reader-creator”, on the textual aspects of
the dramatical works “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” and “Na Outra Margem”
(2010) by Antonia Pereira Bezerra. In this sense, we propose an analysis of these works based
on author‟s life experience as creative matter for a autofictional narrative, highlighting the
relations between the autobiographical elements (LEJEUNE, 2008; DOSSE, 2009) and
fictional elements in the construction of dramatic narratives. The theoretical analysis pervades
the studies fields of Reception Aesthetics (ISER, 1996), memory (RICOUER, 2007) and
narrative (RICOEUR, 2010), evidencing the relation between the author and the pursuit of her
memories and life experiences, the matter to elaboration of writing. Then we intend thinking a
“reader-creator” of herself, that at the same time she seeks in her memories the biographic
aspects to her narrative, she converts this reality with the insertion of fictional elements from
the imagination (SARTRE, 2008).

Key-words: Reader. Narrative. Memory. Autofiction.
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INTRODUÇÃO

Os estudos a respeito da recepção e da criação artística perpassam por questões de
ordem subjetiva, estando permeados por elementos pessoais, uma vez que o gosto por
determinado texto literário, ou música, ou espetáculo etc, não estão baseados em componentes
fixos de elaboração artística, mas variam de indivíduo para indivíduo. Esse caráter
evidenciado na recepção das obras, também é caracterizado já na produção, quando fica a
cargo do autor manipular os aspectos simbólicos ou metafóricos. Partindo desta premissa,
nossas discussões dizem respeito à relação entre recepção e criação artística, a partir da qual
objetivamos discorrer sobre as questões que envolvem o termo “leitora-criadora”, cunhado
com o intuito de abordar as relações existentes entre leitura e criação. Para uma melhor
compreensão dos conceitos trabalhados ao longo do trabalho, centralizamos o termo leitoracriadora na figura da dramaturga Antonia Pereira Bezerra1, por acreditarmos que a autora
sintetiza os componentes necessários para a elaboração do termo utilizado.
Nesse sentido, procuramos estabelecer duas perspectivas conceituais a respeito da
leitora-criadora, estando ambas relacionadas à construção de uma narrativa. A primeira
corresponde à formação de APB enquanto indivíduo, desde a sua percepção e interação com o
ambiente em que vive, tendo em vista as experiências adquiridas. A segunda, diz respeito à
teoria psicanalítica (FREUD, 1998; SELIGMANN-SILVA, 2008) por meio das quais as
vivências precisam estar interligadas entre si de maneira que o sujeito possa atribuir sentido à
sua vida através de uma narrativa pessoal. Neste ponto, caracterizamos o conceito de “leitor”
segundo a perspectiva da Estética da Recepção (ISER, 1996; ECO, 1991), fazendo uma
analogia com os dispositivos da psicanálise, uma vez que o texto é visto enquanto meio e
processo, estando aberto para a transformação do seu conteúdo através do efeito de leitura. Os
efeitos psicológicos de construção íntima assemelham-se a essa relação, quando atribui às
experiências características no texto de formação e de ressignificação, estando qualificadas
para a elaboração de sentidos atribuídos pelo Eu, leitor de si mesmo.

1

Atriz e dramaturga, graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (1992);
Mestre (DEA) em Litterature Française pela Université de Toulouse II, Le Mirail (1994); Doutora em Lettres
Modernes pela Université de Toulouse II, Le Mirail (1999) e Pós-Doutora em Dramaturgia pela Université du
Québec à Montréal UQAM (2006). Atualmente é professora Associada I da Universidade Federal da Bahia,
Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa DRAMATIS e GIPE-CIT e Coordenadora da Área de Artes/Música na
CAPES (Texto retido do Currículo Lattes da referida autora). Qualquer referência feita à autora, durante o
trabalho, será referida por APB.
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A segunda perspectiva, diz respeito às questões pessoais enquanto componente
responsável pela construção da narrativa, mas a partir da elaboração subjetiva do Eu, este
assume o papel de matéria biográfica transfigurada na forma escrita de textos dramáticos.
Nesta perspectiva, apontamos as peças “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na
Outra Margem” (2010), da autora APB, como forma de demonstrar a elaboração de uma
narrativa baseada nas experiências pessoais e que marcaram a sua história de vida. A narrativa
escrita passa então a materializar os aspectos autobiográficos (LEJEUNE, 2008) segundo uma
visão ficcionalizada (KLINGER, 2006), o que acaba aportando nos estudos sobre a dialética
entre a realidade e a ficção (RICOEUR, 2010, 2007), assim como sobre a memória
(BERGSON, 2006; SARTRE, 2008) como forma mediadora das lembranças e das
experiências adquiridas. Estas questões indicam qual o papel da autora que busca em si
mesma e na crítica a matéria criativa para a construção da sua trilogia Alteridade, Memória e
Narrativa: Construções Dramáticas (2010).
Para melhor entendermos as questões suscitadas anteriormente, dividimos o trabalho
em três capítulos; no primeiro capítulo discorremos sobre os pressupostos teóricos que
envolvem os estudos da Estética da Recepção contemporânea, da memória e da narrativa
biográfica, autobiográfica e autoficcional, assim como a correspondência com os níveis reais
e ficcionais. Sendo assim, no capítulo serão abordadas questões que apontam para os aspectos
do leitor contemporâneo e da memória, enquanto matrizes necessárias para a construção da
narrativa autoficcional. Os apontamentos feitos ao longo da primeira parte surgem dos
questionamentos necessários para a compreensão do campo dramatúrgico contemporâneo,
enquanto arcabouço estético desse tempo, assim como o percurso do escritor que se utiliza
das suas vivências para a construção de sua obra. Desta forma, as questões suscitadas partem
da perspectiva de que, ao mesmo tempo em que são construídos os textos dramáticos –
produto estético –, vislumbra-se um processo de criação balizado nas experiências da autora e
que influenciam, por conseguinte, na escrita dos textos ficcionais apresentados.

O que

motivou a construção dos textos dramáticos é uma das inúmeras lacunas que se pretende
investigar e que, por sua vez, tornou-se o mote para as proposições teóricas discutidas ao
longo da pesquisa.
Dentro desta perspectiva, é importante ver os textos dramáticos enquanto meios
propulsores de novas significações para a escrita da autora, uma vez que ao se apropriar dos
elementos autobiográficos a autora ressignifica-os em vista dos elementos ficcionais, assim
como insere na ficção fatos reais. Mais do que elementos autobiográficos a dramaturga Dinah
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Pereira2 se vê compelida a dialogar com a teórica de teatro APB, pensando sob o viés
existente entre a teoria e a prática, entre a vida e a arte. É dentro desse contexto que surge a
necessidade de conhecer a dramaturga antes de refletir sua narrativa, identificá-la enquanto
leitora das suas vivências, leitora que se apropria das suas experiências para transformá-las
em material criativo-ficcional.
Os pressupostos apontados encaminham a discussão para a análise das proposições
feitas pela Estética da Recepção contemporânea, em que a leitura é vista a partir de um
processo de interação entre o leitor e o texto lido. Autores como Paul Zumthor (2000) e
Josette Féral (2008) apontam a intersecção existente entre o leitor de uma obra artística e a
própria obra sob o ponto de vista performático, uma vez que o sujeito interfere na obra
segundo sua subjetividade e a obra passa a fazer parte dos referenciais deste leitor. O leitor
incorpora no instante da leitura aspectos provindos das suas experiências e percepções da
realidade. A leitura, dessa forma, não está mais organizada de acordo com as estruturas
informativas do texto, mas enquanto dispositivo percebido na experiência com o corpo. O
receptor assume a posição de participante ativo no processo de comunicação, cruzando
juntamente ao texto (verbal ou não-verbal) seu aporte referencial.
A Estética da Recepção e o conceito de “obra aberta”, desenvolvido pelo teórico
Umberto Eco (1991) é uma forma de melhor embasar a leitura dos textos dramáticos, pois não
entendemos a obra de arte enquanto matéria fechada e acabada, e sim, como propulsora de
novas significações, permitindo que o leitor interfira em sua estrutura, criando diferentes
significações para o texto lido. O processo de recepção perpassa, segundo o autor Wolfgang
Iser (1996), pelos “efeitos estéticos” do texto, sendo necessária a imaginação do leitor para o
texto tornar-se compreensível. Tal efeito é imprescindível, tendo em vista que durante o
processo comunicativo existem falhas desencadeadas pela própria incomunicabilidade do
objeto estético, a essas falhas o autor denomina de “vazios” e prevê o complemento destes
pelo leitor, que produz significados de acordo com seu nível de imaginação e aproximação
com os elementos simbólicos.
As relações existentes entre a experiência do leitor e as possibilidades de leitura de
um texto estimulam a criação de metáforas propostas no diálogo que o leitor mantém dentro
do seu tempo e do seu espaço. Dessa forma, o indivíduo ao ler um texto qualquer se afirma
durante a leitura a partir das metáforas estabelecidas com a obra, pois não basta somente a
escrita ou a encenação para estas se constituírem enquanto obra, é necessário que haja o
2

Nome artístico da encenadora, dramaturga e teórica de teatro Antonia Pereira Bezerra.
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embate com o leitor, estimulando nele o deslocamento dos sentidos propostos pelo autor. O
conceito de “leitor”, trabalhado sob a perspectiva da Estética da Recepção, surge como aporte
teórico, evidenciando um leitor ativo na obra, que em contrapartida, é lida por meio das suas
experiências. Pensamos no leitor que não se pretende apenas leitor, mas criador de significado
para o texto lido. Portanto, o leitor do qual falamos exerce a leitura das suas experiências com
a ajuda das lembranças, para dessa forma elaborar uma autoficcionalidade. Assim, o conceito
de leitor aparece dentro do estudo de “apropriação” (BEIGUI, 2006), uma vez que ele se
apropria das singularidades da sua história para a construção do seu texto ficcional.
Dentro da proposta, identificamos a autora APB como leitora das suas experiências,
ressignificadas nos textos dramáticos. Percebemos que a memória surge como o elemento
primordial para as discussões, pois entende-se que é a partir das lembranças e do processo de
rememoração destas que se configuram os aspectos autobiográficos. Buscamos nos autores
Paul Ricouer (2007) e Jean-Paul Sartre (2008) as teorias sistematizadas a respeito da
memória, interligada às construções imagéticas, de maneira a explicar como se realiza o
processo de rememoração dos fatos passados. Apontamos, ainda, a rememoração como
elemento fundamental para a elaboração dos textos dramáticos autobiográficos, pois assim
como assinalam esses teóricos é na rememoração que surge a recordação dos fatos
acontecidos. Esse processo é ainda mais complexo ao perceber que a recordação é fator
primordial para a constituição do indivíduo, pois prevê a “memória de si mesmo”
(RICOEUR, 2007, p. 18), ou seja, é através da memória que o sujeito se reconhece. Nesse
sentido, a discussão que envolve “memória” e “imagem” aponta para a elaboração de uma
ficção mnemônica, uma vez que tanto a memória quanto a imagem surgem de maneira a
construir a escrita da autora APB.
O indivíduo precisa se reconhecer enquanto totalidade, e para que isto ocorra, ele
busca na memória sua própria existência, configurando-se como sujeito que vivencia uma
realidade e se forma a partir dela. Partindo desta premissa, ao rememorar fatos que já não são
da ordem do presente, o dramaturgo é levado a construir, mentalmente, as imagens dos fatos
passados. Assim, esses fatos são trazidos para o presente, realizando a recordação objetivada
pela memória.
Como aponta Sartre, essa afinidade entre memória e elemento relembrado do
passado advém de uma relação perceptiva que o sujeito estabelece entre um
fato/objeto/pessoa que lhe chama atenção no presente. Desta forma: “A formação da
lembrança, portanto, é contemporânea à da percepção; é o tornar-se representação, no
momento mesmo em que é percebida, que a imagem-coisa transforma-se em lembrança [...]”
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(SARTRE, 2008, p. 46). São os fatores externos que estimulam a lembrança dos
acontecimentos, porém, essa relação só se verifica quando há uma identificação do sujeito
com a imagem presenciada, ou seja, quando há um reconhecimento do outro por parte do
sujeito.
As lembranças suscitadas ao longo desse processo de recordação são a matéria-prima
para a construção das narrativas autobiográficas e autoficcionais. Porém, vale salientar que,
dentro dessa fórmula, a memória opera em conjunto com a imaginação, estabelecendo uma
linha tênue que separa o que é rememoração daquilo que é provindo da própria imaginação. A
memória procura uma relação com fatos verídicos e a imaginação com aspectos fantásticos,
ou seja, enquanto que a memória busca lembranças bem definidas e iguais aos fatos passados,
a imaginação extrapola essa relação, procurando firmar uma estrutura ficcional, muitas vezes,
inverossímil; o que exige da autora APB uma maior comprometimento com os fatos narrados.
Percebemos que essa é uma relação muito cara ao longo do trabalho, pois a estrutura narrativa
criada pela autora dos textos dramáticos se dissolve entre as categorias do real e do ficcional.
Para tanto, utilizaremos os estudos suscitados por Philippe Lejeune (2008), Diana
Klinger (2006), APB (2010) e François Dosse (2009) de maneira a destrinchar os
questionamentos a respeito de autobiografia e autoficcionalidade. Lejeune convencionou em
seu “pacto autobiográfico” – título que dá nome à sua obra – uma relação de confiabilidade
entre o autor do texto autobiográfico e o leitor deste, pois o teórico acredita existir uma
estreita ligação entre a autobiografia e as categorias do real, excluindo destas narrativas os
elementos ficcionais. Para Lejeune, ao convencionar um texto de autobiográfico, o autor da
obra literária estabelece uma garantia para o leitor de que o texto foi escrito sob a perspectiva
da realidade vivenciada, criando uma relação de confiança entre autor e leitor.
Como perceber então os aspectos reais e os ficcionais dentro da obra dramática?
Lejeune ao fazer seu tratado sobre a autobiografia, detalhando os elementos que se encaixam
dentro desse conceito, estipula características para identificarmos uma obra autobiográfica.
Uma das principais formas autobiográficas de ficção está relacionada à necessidade de
semelhança entre o criador, a personagem e o narrador. Encontramos, nesse ponto, um
impasse conceitual, pois sabemos que o texto dramático não se caracteriza pela presença do
narrador, com exceção do teatro épico que possui em sua forma um narrador que discorre
sobre as cenas apresentadas. Sendo assim, fica difícil caracterizar o drama dentro das
categorias trabalhadas por Lejeune. Tendo em vista os argumentos construídos por Lejeune a
respeito de um texto autobiográfico, acreditamos que sua obra fica restrita ao texto escrito em
prosa e não dá conta da diversidade que o drama aborda. Mas entendemos, ainda, que o
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teórico dentro da noção de “leitora-criadora” que propomos para o trabalho, auxilia-nos a
desenvolver um pensamento sobre essa criadora que se coloca na obra.
Por acreditarmos que as assertivas acima apresentadas restringem a leitura dos textos
da autora APB, tendemos a seguir o pensamento de Dosse (2009) sobre um texto biográfico
híbrido, em que os elementos reais do passado são enxertados pela visão imaginativa do
biógrafo. Para APB, ao se relatar o vivenciado o sujeito consegue atribuir sentido às suas
questões pessoais, nesse sentido, as obras dramáticas revelam uma pequena parcela da autora,
pois expõem sua existência por meio das experiências narradas. No entanto, não buscamos
um relato verídico da realidade, mas perceber na narrativa da autora elementos da realidade
que surgem interligados aos aspectos ficcionais. A narrativa torna-se um meio da autora
reinventar sua própria história, ultrapassando a fronteira rígida entre o real e o ficcional.
Dentro dos estudos sobre realidade e ficção na obra artística, a autora Diana Klinger
discorre sobre o conceito de escrita de si, abordado anteriormente por Michel Foucault
(2000), tendo como estrutura de escrita a elaboração de um texto em que os aspectos
autobiográficos aparecem dissolvidos em meio a ficção. Esse caráter aponta para mais um
conceito, o de “autoficcionalidade” desenvolvido pelo teórico Serge Doubrovsky. O conceito
de autoficção revela-nos a tendência contemporânea de criação artística, em que o mote dos
criadores artísticos encontra-se nos aspectos pessoais, mas procurando na ficção a
possibilidade de se reinventarem enquanto criadores. A concepção de uma “leitora-criadora”
para o texto dramático se encaixa melhor no conceito de “autoficcionalidade”, pois transita
entre a lembrança do seu passado, que aparece figurado na obra, ao mesmo tempo em que
essa lembrança se constitui enquanto forma imaginativa.
Partindo dos pressupostos apontados, visamos refletir sobre os processos de recepção
do texto teatral escrito no que diz respeito aos aspectos semiológicos e histórico-sociais
presentes na obra Alteridade, Memória e Narrativa: Construções Dramáticas (2010). No
entanto, a análise não está pautada unicamente na interpretação do texto escrito, mas nos
agenciamentos dos elementos autobiográficos e autoficcionais presentes no contexto da
autora. As obras “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem” de APB
(2010) tornaram-se relevante tendo em vista as questões a respeito da narrativa, embasada na
memória, que procura dar sentido às experiências vividas. A autora, enquanto leitora de si
mesma exerce uma leitura dos fatos da sua própria existência, dialogando com suas
referências estéticas, teóricas e pessoais para assim deslocá-las a fim de transformá-las em
texto ficcional. Esta mesma perspectiva é trabalhada por Eurídice Figueiredo (2007), quando
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a autora aponta os estudos de Serge Doubrovsky, evidenciando a história como elemento
pronto a ser recortado e modificado pelas escolhas ficcionais realizadas pelo autor da obra.
O número de estudos acadêmicos que buscam compreender o texto ficcional através
dos elementos autobiográficos nele presentes tem aumentado consideravelmente durante as
últimas décadas. Os contextos das pesquisas contemporâneas suscitam uma discussão que dê
conta de todos os níveis da obra artística, e não só do ponto de vista receptivo ou da análise
dos símbolos e signos utilizados pelo autor. Sendo assim, nossa discussão pretende investigar
o texto dramático em seu nível biográfico e como este aspecto aparece figurado na obra
escrita. Portanto, os capítulos seguintes estão divididos de acordo com a análise da escrita da
autora e da teoria abordada.
Ainda, no segundo capítulo, foi realizada uma leitura analítica das três peças no que
diz respeito aos componentes simbólicos e semiológicos das narrativas, apontando os
principais elementos que representam a história dentro do que elas significam entre si. Nesse
sentido, destacamos as personagens que de maneira direta caracterizam a dinâmica dos textos,
uma vez que as ações realizadas por elas têm por objetivo criar uma unidade entre as três
histórias narradas. A primeira característica apontada diz respeito a elaboração de uma mesma
sequência diegética entre as três peças, pois elas manteem uma relação entre si, percebida na
personagem principal, Ana Kharima, assim como no retorno das ações vivenciadas na peça
anterior, constituindo uma sequência temporal. Discutiremos as singularidades mais
representativas de cada peça, assim como as motivações que impulsionam a história. Podemos
destacar, a relação entre mãe e filha, em que esta empreende uma busca para descobrir quem é
a sua mãe e saber os motivos que a levaram à abandonar sua única filha. Essa busca é
permeada por questões psicológicas que são transmitidas para a narrativa na forma de
diálogos, no uso de flashbacks ou ainda na construção de espaços fictícios que extrapolam o
campo físico real, pois passam a ser elaborados planos míticos e oníricos responsáveis por
transmitir aspectos intrínsecos à protagonista. As demais personagens que aparecem ao longo
das narrativas surgem de maneira a estabelecerem um diálogo com Ana Kharima, revelando
através da fala e da narrativa componentes relevantes para o desenrolar da trama.
A representação espacial e temporal assume um papel fundamental para o
entendimento das peculiaridades que cercam a vivência de Ana Kharima, assim como
apontam para uma sagaz estratégia da autora em abordar acontecimentos que não são da
ordem do presente. Ao buscar no passado ou na memória os aspectos necessários para a
construção da narrativa, a APB acrescenta e problematiza as estruturas dramáticas balizadas
no plano do presente. Desta forma, criamos uma analogia entre o discurso utilizado pela
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autora e pelos autores do período moderno (Ibsen, Strindberg e Nelson Rodrigues), uma vez
que ambos utilizaram-se de contextos que não correspondem ao plano físico da realidade.
No terceiro capítulo, retomamos questões discutidas na primeira parte da dissertação
de maneira a estabelecer uma ligação com os textos dramáticos. As categorias da “escrita de
si” aparecem interligadas às peças, em uma tentativa de analisar as questões formais que
regem a escrita da autora, assim como de manter uma relação de alteridade, evidenciada na
composição das peças e nos diálogos apresentados. Nesse sentido, temos nas ações a principal
fonte de comunicabilidade com o outro, ações estas que acontecem muito mais em um âmbito
dialógico do que no embate entre as personagens, uma vez que fica evidente a tentativa de
desdobramento das narrativas através das relações dialógicas. É no diálogo estabelecido entre
as personagens que são desvendadas as questões pertinentes as três peças. Outro fator que
contribui para a representação simbólica dos acontecimentos da realidade, é a procura pela
mímese das ações sob uma perspectiva de compreensão desta não como cópia fidedigna; o
que acabaria minando a utilização do imaginário na elaboração poética, mas como forma
representativa de caracterização de tempo e de espaço específicos. Discorremos também sobre
as questões que envolvem o conceito de trauma e como estes acabam influenciando o
indivíduo a construir um sentido para suas experiências traumáticas. Partindo desta
perspectiva, utilizamos as teorias da narrativa postas por Paul Ricoeur (2010), buscando
entender as ligações existentes entre o autor literário e sua escrita, fazendo uma intersecção
com a autora APB e suas peças. E, por último, discutimos as peculiaridades que envolvem o
termo leitora-criadora e como as experiências, a memória e a narrativa constituem elementos
fundamentais para a significação do termo e da compreensão geral do vem a ser uma obra
autoficcional.
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CAPÍTULO I - O Leitor e a Leitura de Si

1.1 Leitor: Metáfora, Linguagem e Estética da Vida

Os estudos contemporâneos que abordam a Estética da Recepção encontram na
relação existente entre o leitor e o corpo uma das principais fontes de pesquisa, pois é cada
vez mais frequente perceber a interação e a participação do leitor, durante a leitura, a partir
das suas percepções pessoais, seja de uma memória imagética ou de uma vivência corporal.
Dessa forma, as proposições conceituais levantadas procuram perceber como se efetiva essa
leitura que está baseada, primeiramente, nas sensações e nas percepções que o leitor atento à
obra consegue abarcar. É importante destacar que as percepções sentidas pelo leitor não
seguem apenas o fluxo de imagens propostas pelo autor da obra artística, mas pretendem se
firmar enquanto forma que é intrínseca ao sujeito-leitor, ou seja, é este que “edita” a escrita ao
elencar e destacar, dentro da obra, aspectos que são relevantes para a construção do seu
referencial. O leitor contemporâneo pretende deslocar o sentido primeiro do texto através do
seu referencial, dotando a obra de proposições e significações que são singulares a cada
sujeito.
Dentro das proposições suscitadas com relação ao leitor, ao texto e ao processo de
leitura, utilizamos o conceito de texto, referenciado anteriormente, de acordo com os estudos
semiológicos de Roland Barthes (1980), em que a língua e a fala são postas sob o viés do
deslocamento, ou seja, o significante (apresentação do objeto, seja ele físico, acústico ou
imagético) e o significado (imagem psíquica construída a partir de um dado objeto) não são
apenas instrumentos de interpretação de sentidos ou de signos. Dentro dessa perspectiva, os
estudos semiológicos possibilitam ver o texto como material propício para o deslocamento e à
desconstrução dos sentidos construídos. Sendo o texto fonte dessa matéria, o leitor surge
como mediador desse deslocamento. Essa mediação está balizada nas interações que o leitor
estabelece com o texto e com suas próprias experiências que são, por sua vez, reavivadas a
partir e para a leitura. O corpo desse leitor enquanto matéria e fonte de captação das
experiências só é sentido por meio da relação estabelecida com outro objeto, pessoa ou
ambiente, daí a estreita ligação formada entre a leitura e os desdobramentos simbólicos que
esta leitura suscita.
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Ao analisar as relações entre o leitor e o texto, pretendemos abordar como se efetivam
as relações de leitura de um texto literário, dramático, cênico etc, dentro dos estudos da
Estética da Recepção contemporânea, tendo em vista a trilogia Alteridade, Memória e
Narrativa: Construções Dramáticas da dramaturga Antonia Pereira Bezerra. Os estudos
contemporâneos colocam a relação de experimentação da obra pelo leitor como principal
elemento de compreensão da mensagem a ser emitida, transferindo o modelo simplista de
assimilação de um texto somente através intelecto pela capacidade do leitor de interagir e
criar metáforas que extrapolem a informação posta no texto. Segundo Roger Chartier (1999),
a inserção do leitor na obra através da leitura perpassa tanto pela liberdade que o texto
provoca na imaginação do leitor, quanto pelas limitações que o tempo e a comunidade
impõem. Para o autor:

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados.
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo
algum – ou menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor
ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta
liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende
impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é criada por
limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que
caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. (CHARTIER, 1999,
p. 77)

Nesta perspectiva, o leitor passa então, a exercer um papel ativo dentro do ato de
leitura, deixando o papel de mero consumidor das informações presentes no texto para atuar
como co-partícipe do processo da escrita. O processo de leitura não visa mais um “leitor
ingênuo”, para utilizarmos uma expressão de Umberto Eco (2008), mas visa um leitor que vai
além das informações postas pelo texto, prevê um “leitor crítico” que percebe uma infinidade
de desdobramentos conceituais a partir do texto. Partindo dessa questão, podemos fazer uma
analogia com a noção de leitora-criadora, uma vez que a dramaturga APB situa-se, também,
enquanto leitora-crítica que ao desenvolver seus textos dramáticos refaz seu percurso pessoal,
seja no uso dos conhecimentos adquiridos pela sua formação acadêmica ou na escrita repleta
de referências biográficas, íntimas. Esses referenciais ao serem trabalhados ao longo da
escrita revelam uma fala que é da ordem problematizadora e investigativa, uma vez que APB
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ao revelar-se uma autora consciente das temáticas simbólicas do seu texto dramático, trabalha
de acordo com referências precisas e elaboradas.
O autor Wolfgang Iser (1996) define o processo da Estética da Recepção de acordo
com duas visões; a primeira, corresponde à própria recepção, que toma como base os aspectos
histórico-sociológicos; a segunda, diz respeito ao efeito estético produzido pelo texto de
acordo com os elementos teorético-textuais. Vale salientar que dentro desse processo há uma
interação entre o autor e o leitor. Para efeito desse trabalho, o conceito de “efeito estético”
torna-se mais relevante, pois este modelo prevê uma maior inserção do leitor na obra. Iser
define o conceito de “efeito estético” da seguinte maneira: “Ele é chamado de efeito estético
porque – apesar de ser motivado pelo texto – requer do leitor atividades imaginativas e
perceptivas, a fim de obrigá-lo a diferenciar suas próprias atitudes” (1996, p. 16). O leitor
aparece dentro do processo de recepção como sujeito ativo, pois é através da sua relação com
o texto, pelos meios imaginativos e perceptivos, que o texto ganha vida dentro de um
determinado tempo e espaço.
O leitor, de acordo com a teoria contemporânea, percebe o texto através dos sentidos;
segundo Iser, o texto é: “um efeito a ser experimentado” (1996, p.33), e não apreendido na
dialética sujeito-texto. Sendo assim, a distância exigida entre o texto e o leitor é ultrapassada
pela necessidade de comprometimento do sujeito com a leitura, uma vez que esta ativa os
sentidos do leitor, levando-o a “preencher” o texto por meio das suas referências pessoais e
ser “preenchido” de novas referências, adquiridas na leitura realizada por ele. O texto
ficcional é, por assim dizer, o principal meio que o leitor encontra de desenvolver a
imaginação e por consequência realizar o “efeito estético” mencionado. Dessa forma, a
mensagem já não é lida somente pela intenção do autor, mas ao perpassar a subjetividade do
leitor essa mensagem é transgredida e reapropriada segundo as experiências vivenciadas por
cada leitor. Entende-se que, através da sua imaginação o leitor é capaz de preencher os vazios
que a narrativa ficcional provoca, desenvolvendo as referências necessárias para deslocar o
sentido “original” do texto e transformar os signos existentes no texto em novas perspectivas
de apropriações.
Deve-se ter em vista que, mesmo o leitor tendo liberdade para interpretar a narrativa
de acordo com seus parâmetros linguísticos e imaginativos, é o texto e o autor que
estabelecem limites ao leitor. O autor ao construir a narrativa não possui controle sob as
possibilidades interpretativas que o texto poderá desempenhar, no entanto, a leitura realizada
deve seguir o eixo da narrativa construída pelo autor, uma vez que é a narrativa que estabelece
a coerência necessária para a construção de sentido. A esse respeito Umberto Eco (2008)
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prevê uma infinidade de conjecturas interpretativas para um determinado texto, “mas no fim
as conjecturas deverão ser testadas sobre a coerência do texto e à coerência textual [...]” (p.
15).
O entendimento de um determinado texto está relacionado, diretamente, às
experiências e à compreensão de mundo desenvolvida ao longo da vida. O leitor está, nesse
sentido, em constante transformação, pois ao mesmo tempo em que intervém em um dado
texto sofre a intervenção deste, deparando-se com elementos que tanto agregam quanto
desconstroem seus referenciais. Podemos fazer, assim, uma relação com a dramaturga APB,
que enquanto leitora da sua história de vida, é autora da sua obra dramática. Ela lê e relê
aspectos da sua própria vida, para assim, extrair o material necessário para a elaboração da
narrativa. Há, nesse sentido, uma equivalência entre a escritora, que busca em si mesma o
material da sua escrita e que, para tanto, vê na sua história o texto primordial para ser
ressignificado na forma ficcional.
Objetivando os pressupostos da recepção textual, toma-se como ponto de partida a
relação que o corpo estabelece com o ambiente no qual está inserido, de maneira a organizar
este corpo enquanto apanhado referencial. O corpo, segundo os estudos da autora Christine
Greiner (2005), não aparece como receptáculo onde as informações se encontram, mas
enquanto meio em constante transformação, pois está interligado a um ambiente que sofre
variações. O corpo passa então a se constituir no agenciamento das diversas percepções
estabelecidas e construídas pela interferência deste sujeito no espaço. Desta forma, é natural
que o processo de assimilação das referências através do corpo seja realizado de maneira nãolinear. O processo da não-linearidade com que as informações são assimiladas pelo leitor tem
por objetivo a coerência do texto, ao mesmo tempo em que constrói o arsenal de referências
que o leitor passa a apresentar. Partindo da premissa apontada, a relação de construção de
sentido a partir da qual a autora disserta, presume a transformação do texto apreendido, uma
vez que sofre a influência das referências já abarcadas pelo leitor. O texto, nesse sentido,
estabelece uma via dupla, já que passa a ser transformado pelo leitor.
A maneira com que o sujeito vê o mundo auxilia no processo de leitura de um texto,
sendo assim, o conceito de metáfora utilizado por George Lakoff e Mark Johnson (2002) põe
o sujeito em relação direta com o meio ambiente. O que é sentido no exterior é internalizado
de acordo com os parâmetros já construídos pelas referências do sujeito. Nesse sentido, a
relação de percepção do meio ambiente não é uma via única, pois ao mesmo tempo em que o
sujeito percebe o mundo exterior, este é percebido a partir da ótica interna do sujeito. A
concepção metafórica de compreensão da vida está diretamente interligada às perspectivas
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intelectuais e corporais, dialogando diretamente com as atividades diárias do sujeito, não é à
toa que o título em original – Methaphors we Live by – utilizado pelos autores diz respeito às
“metáforas pelas quais nós vivemos” 3, tornando as experiências cotidianas compreensíveis
dentro de um ambiente. Para Lakoff e Johnson: “[...] a metáfora está infiltrada na vida
cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema
conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos mas também agimos, é
fundamentalmente metafórico por natureza” (2002, p.45).
Ao contrário do que se costuma dizer, a metáfora não está relacionada apenas à
linguagem, mas aparece interligada à uma linguagem inserida em um contexto. Desta forma,
as metáforas são utilizadas na linguagem cotidiana para explicar aspectos que surgem a partir
da relação que o sujeito estabelece com o seu meio, ou seja, o fato de estarmos inseridos em
um contexto possibilita uma maior interação entre os referenciais adquiridos no cotidiano e os
já assimilados. Assim, ao dizermos que alguém é um “gato”, não falamos de forma literal,
mas mantemos um distanciamento com o efeito denotativo que a palavra “gato” possui,
passando a estabelecer uma nova condição para realidade de que uma determinada pessoa é
bonita. O modelo metafórico passa então a fazer parte da vida cotidiana da mesma forma que
estabelece uma nova condição para o sujeito se relacionar com suas referências já adquiridas.
Dentro desta perspectiva, o leitor interage com o texto de acordo com as metáforas que são
assimiladas ao longo da sua vida e que são transitáveis, tendo em vista o tempo, o ambiente,
assim como os outros fatores que influenciam o mundo referencial do sujeito.
Para Eco (2008), as metáforas, observadas segundo o ponto de vista da criação
textual, tendem a ser mediadoras do processo criativo, transformando a realidade de acordo
com o grau simbólico no qual o autor está inserido. Nesse sentido, as metáforas são
percebidas sob a perspectiva do autor que tem a intenção de criar estruturas metafóricas
dentro da sua obra. Mesmo com a clara intenção do criador, essa relação não é identificada no
processo de leitura de maneira isolada. Considera-se, então, que as metáforas se realizam pelo
processo de intervenção do leitor no texto. O leitor pretende intervir na obra artística a partir
da sua leitura, vendo as metáforas presentes no texto e compreendendo não só as estruturas de
linguagem figuradas, mas, acima de tudo, vendo os mecanismos metafóricos utilizados pelo
autor. Ao identificar as metáforas presentes dentro de um texto, o leitor questiona o seu
próprio universo interior, passando a ser contaminado na leitura que a obra artística estimula.

3

Tradução nossa.
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A metáfora, enquanto meio de compreensão de uma leitura, ajuda-nos a perceber o
texto através das percepções sensoriais adquiridas ao longo da vida, fazendo das referências
do sujeito o elemento de conexão com o texto. Essa característica torna-se mais visível dentro
das poéticas contemporâneas, uma vez que estas possibilitam no texto um número maior de
leituras. Vale salientar, como discutido anteriormente, que a compreensão do texto não está
balizada apenas pela leitura que o leitor faz da obra segundo seus referenciais, pois devemos
ter em vista que o texto não é algo estagnado. A escrita possibilita, dessa maneira, uma
abertura para o leitor se inserir na narrativa ficcional.
Eco (1976) caracteriza o texto estético contemporâneo de “obra aberta” – expressão
que designa o título do livro da sua autoria –, pois entende que a obra de arte não surge como
meio estético finalizado em si mesmo. Dentro desse processo pressupõe-se que o texto
necessita ser sentido e, para tanto, são realizados os efeitos de leitura. A fruição da obra de
arte funciona como uma extensão da própria obra, tendo na figura do leitor um co-participante
das relações estabelecidas com o texto.

Nesse sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua
perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é,
possível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração
de sua irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma
interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de
uma perspectiva original. (ECO, 1976, p. 40)

Eco ainda ressalta que o efeito interpretativo do leitor não é algo indefinido, que
venha assumir qualquer forma, pois deve-se ter em vista que a interpretação está sujeitada ao
texto e, por conseguinte, ao autor, ou seja, é o autor, de certa forma, que atiça a imaginação
do leitor ao direcionar a narrativa de acordo com sua perspectiva criativa. Por estar repleto
de elementos simbólicos, o texto contemporâneo leva o leitor a entender a intenção
simbólica depositada no texto através do seu referencial metafórico, possibilitando as
diferentes leituras. As metáforas cotidianas ajudam-nos, assim, a relacionar a experiência do
sujeito com o texto apreendido, gerando um novo desdobramento para a obra lida.
Ao longo da narrativa textual, percebemos conflitos que geram divergências dentro
do texto, fazendo com que o leitor procure desenvolver por meio de sua imaginação uma
estratégia, paralela ao texto escrito, que justifique de maneira coerente as ações ocorridas. O
leitor, dentro dessa perspectiva, participa ativamente do processo de resolução dos vazios

24

deixados ao longo da narrativa, gerando o efeito catártico4 discorrido por Iser (1996).
Segundo o teórico, ao participar ativamente da leitura do texto, o leitor se vê empreendido a
desempenhar o papel de solucionador dos conflitos, formulando possíveis desdobramentos
para a narrativa. Esse resultado só pode ser alcançado graças ao processo de apreensão da
narrativa por parte do leitor, assim como, a aproximação existente entre a temática discutida
na obra e a realidade vivenciada pelo leitor.
As discussões levantadas sobre a narrativa ficcional tornam-se mais complexas
quando nos referimos ao texto dramático, uma vez que este pressupõe tanto a escrita textual
quanto a representação cênica. O drama, em comparação ao romance, procura se configurar
enquanto representação no presente e o dramaturgo ao escrever sua peça procura levar em
consideração uma equivalência temporal entre o texto e a cena, possivelmente representada.
Para a autora Anne Ubersfeld (2005):

[...] o tempo no teatro não pode ser percebido facilmente nem no texto, nem
na representação. No texto, porque, como veremos, os significantes
temporais são todos indiretos e vagos; na representação, porque elementos
tão decisivos como o ritmo, as pausas, as articulações são perceptíveis com
muito mais dificuldade do que os elementos espacializáveis [...]. (p. 126)

Esta característica se faz relevante diante de uma estrutura escrita e representada
em que mesmo procurando escrever uma cena no presente, o dramaturgo dificilmente
conseguirá desenvolver uma cena onde o tempo possua uma correlação com o que é
representado pelo ator e com o tempo vivido pelos espectadores. O espectador sente essa
distância entre a representação e a vivência, sendo levado a construir um sentido para o corte
temporal que aparece na cena, utilizando-se da temática da história encenada. Desta forma:
“[...] cada vez que a cena apresenta um salto temporal, instala-se na consciência do
espectador, a necessidade de inventar o processo que o preencherá” (UBERSFELD, 2005, p.
129).
Dentro do processo de recepção do texto, fica cada vez mais evidente o papel que o
leitor assumiu a partir dos estudos contemporâneos: a saber, a leitura não é mais apreensão de
4

O efeito catártico discutido por Wolfgang Iser (1996) diz respeito ao processo brechtiano de anti-catarse. Dessa
forma, o receptor da obra artística participa da resolução dos conflitos apresentados como uma maneira de mudar
aquela realidade. Segundo esta perspectiva, o efeito de distanciamento, termo utilizado por Bertolt Brecht e que
melhor explica este procedimento catártico, possibilita ao leitor uma leitura voltada para percepção do objeto
apresentado e não à sua identificação.
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uma informação pelo intelecto, mas é um processo complexo de relação entre pensamento e
recepção do texto. A percepção aparece associada ao aguçamento dos sentidos pela relação
que o sujeito estabelece com a realidade. O corpo é o mediador dessa relação, como aponta
Paul Zumthor (2000, p. 28): “O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos.
Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina
minha relação com o mundo”. Zumthor aponta o conceito de “performance” como a melhor
forma de explicar essa percepção da realidade vivenciada em razão da comunicação do
sujeito.
A performance, sob a perspectiva dos estudos culturais, aponta para as percepções de
mundo como maneiras de ler as obras artísticas, pois pressupõe que os elementos
performanciais adquiridos no contato entre culturas estão investidos de aspectos verbais ou
não-verbais, textuais ou não-textuais, produzindo um repertório rico em aspectos sensoriais.
Zumthor, nesse sentido, discorre sobre uma “introdução do corpo no estudo da obra” (2000, p.
47). Daí, podemos ressaltar a crescente relevância que o corpo assume na recepção textual,
em uma espécie de troca com o texto e com o ambiente.
Os estudos a respeito da performance inserida no texto literário, também perpassa
pelos aspectos condizentes à escrita. Para Alex Beigui (2011), a “performance da escrita”
revela um contorno da produção literária de um tempo, mas também é uma forma de entender
o que move esta obra ao longo dos tempos e não apenas isolado em um determinado contexto.
A escrita aparece como forma de materialização da vida de um escritor, materialização esta
que surge repleta de efeitos teatralizáveis e que, nesse sentido, é potência performática que se
transforma em estrutura dialógica/dramatúrgica/ficcional. A performance na literatura surge
da tendência de inserção dos aspectos condizentes à vida do escritor na obra; a saber:
“podemos perceber a invasão de aspectos da teatralidade e da oralidade, além de um acúmulo
de citações do cotidiano [...]” (BEIGUI, 2011, p. 30). A escrita é estrutura viva, pois enquanto
potência performática podemos identificar em sua estrutura elementos dramatúrgicos
desencadeadores de novas escritas e significações.
Partindo desse contexto de troca, percebemos o texto enquanto estrutura poética
performativa, pois tem em vista que a dialética comunicativa vem a surgir dos elementos
performáticos que o texto suscita, da mesma maneira que sofre interpretações a partir das
diferentes apropriações feitas. Enquanto elemento performático, o texto aparece como
potência de representação, que tende a se transformar de acordo com as riquezas referenciais
que o leitor o atribui, através da leitura. Sendo assim, a potencialidade performática presente
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no cerne do texto é captada pelo leitor crítico que, dentro do processo dialógico da leitura,
transforma os elementos simbólicos do texto, misturando-os às suas próprias experiências.
A perspectiva contemporânea procura estabelecer os diferentes direcionamentos que
a Estética da Recepção adquiriu, de forma a explicar a tendência participativa do leitor no
processo de leitura do texto. Assim, identificamos o corpo enquanto mediador das relações de
leitura do texto e em conjunto com as experiências do sujeito, pois entende-se que as
percepções que fazemos do texto estão atreladas às próprias referências do receptor que
transforma a linguagem de acordo com seu grau de conhecimento do texto. Esse modelo gera
uma concepção de texto performático, em que os fatores metafóricos, lingüísticos e estéticos
são percebidos pelo viés sensorial, fazendo com que o corpo realize a materialização da
narrativa.
A performance torna-se, dentro dos estudos contemporâneos, o instante da recepção
do texto, em que os enunciados produzidos aparecem interligados por uma teia e, são, por sua
vez, apreendidos a partir da inserção do corpo no processo de leitura. A leitura transita pelos
aspectos visuais, sonoros e, muitas vezes, estão relacionadas ao tato e ao paladar. O corpo é,
dessa forma, o componente que articula as variações e singularidades que asseguram ao
sujeito-leitor o instante da leitura. Segundo Zumthor:

Desta forma, o corpo leva ao meu conhecimento (ao “representá-lo”, no
sentido cênico da palavra) o discurso que sustenta a poesia. De onde um
desdobramento: este discurso ao mesmo tempo se faz narrativa e, pelo som
da voz e o movimento do corpo, comentário desta narrativa: narração e
glosa. De relação que o ouvinte estabelece entre elas, surge uma veracidade
particular que requer confiança e participação. (ZUMTHOR, 2005, p.148)

A Estética da Recepção está balizada, sobretudo, pelas relações humanas, pois são as
experiências vivenciadas pelo leitor dentro de um espaço e de um tempo que determinam a
leitura de uma obra, assim como é o texto que proporciona as relações intersubjetivas dentro
do âmbito da leitura. Surge, a partir de então os estudos que observam estas relações de
acordo com as implicações que extrapolam o nível textual, uma vez que o processo de leitura
não está restrito ao ato da leitura, mas acima de tudo à interação do leitor com o texto, através
também de outros textos.
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O modelo de leitura, acima discorrido, é explorado por Paul Zumthor tendo em vista a
capacidade performática envolvida dentro do processo de leitura. Essa estrutura, de ordem
antropológica, transforma a ação sentida pela leitura em estrutura presente de representação,
pois a palavra está relacionada ao caráter imediato da ação, tornando presente as interações
postas no texto. Dessa forma, o texto é sentido além do processo de leitura, ele sobrevive fora
do seu contexto, uma vez que se materializa enquanto imagem de uma ação presente pela
percepção do leitor. Para Zumthor:

A recepção, eu repito, se produz em circunstância psíquica privilegiada:
performance ou leitura. É então e tão-somente que o sujeito, ouvinte ou
leitor, encontra a obra; e a encontra de maneira indizivelmente pessoal. Essa
consideração deixa formalmente íntegra a teoria alemã de recepção, mas lhe
acrescenta uma dimensão que lhe modifica o alcance e o sentido. (2000, p.
61)

O sentido atribuído ao texto, pelo leitor, é dado de maneira singular e variável, pois a
leitura realizada hoje, possivelmente, não será a mesma feita amanhã, já que a leitura está
organizada de acordo com os meios perceptivos do sujeito e que, por sua vez, são variáveis e
dependem do seu contexto de atuação. Mas esse caráter não diminui a significação do texto;
cada vez que o lemos se materializam novas formas de representação e interpretação, graças à
potencialidade presente no texto e a capacidade perceptivo-imaginativa do leitor. A esse
respeito o autor Hans Ulrich Gumbrecht (2010) denomina a leitura de: “presentificação de
mundos passados” (p. 123), trazendo para a experiência estética o caráter histórico existente
no texto. Devemos levar em consideração o caráter histórico do texto e a experiência estética
da leitura dentro de uma relação com a presentificação do passado no instante da leitura. Esse
jogo de tornar presente o que de fato é passado fica evidente na nossa relação com a escrita de
APB. A autora ao construir sua dramaturgia presentifica aspectos que são próprios ao seu
passado.
O grau de semelhança entre o repertório do leitor e o texto lido influencia de maneira
evidente na definição da leitura realizada, pois pressupõe-se que é por meio dos aspectos em
comum que se realiza a comunicação. No entanto, mesmo constituindo-se como fator
primordial, o repertório partilhado pelo texto e pelo leitor não deve se constituir como
identificação em sua integralidade, uma vez que dessa forma o texto minaria a imaginação do
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leitor, assim como seu poder interpretativo. O texto, mesmo partindo de aspectos em comum
com o leitor, deve deixar ao longo da narrativa, brechas que serão preenchidas pela
imaginação do leitor.

O discurso do texto, enquanto organismo vivo que se relaciona com seu
leitor, permite-nos pensar a relação entre texto e leitor conforme o modelo de
sistemas auto-reguladores. Segundo essa concepção, o texto materializa um
inventário de signos impulsionadores (significantes) que são recebidos pelo
leitor. Mas na leitura se realiza ao mesmo tempo um feedback constante de
“informação” sobre o efeito produzido; o leitor pode assim inserir suas
representações nesse processo. (ISER, 1996, p. 125)

A imaginação é o fator que determina a leitura da obra, pois só ela é capaz de abstrair
o leitor do texto escrito e captar aspectos da narrativa que não aparecem explícitos. O texto
funciona, dentro do processo de leitura, como estimulo à imaginação do leitor, que busca nas
experiências os elementos necessários para traduzir o contexto trabalhado na obra de arte. A
essa característica do texto, Eco (1986) denominou como “não-dito”, pois nem todas as
mensagens aparecem figuradas de maneira explícita ao longo do texto ou manifestadas nas
camadas superficiais da interpretação, sendo necessária uma busca pelos aspectos implícitos,
para só assim haver uma apreensão da mensagem emitida.
O processo de leitura prevê uma ação em que o prazer é o elemento essencial para
realizar a poeticidade do texto, não são apenas as informações em si que possuem esse caráter,
mas é a relação de comprometimento do leitor durante a leitura da obra que torna a narrativa
viva. Devemos ter em vista que a leitura, por ser sempre “apropriação”, permite uma
liberdade ao leitor, fazendo deste um co-autor. Para Beigui (2006, p. 14): “apropriar é
reinventar a palavra como forma de interdiscursividade e de alteração do suporte linguístico
em suas possibilidades de uso ou manipulação”. O leitor, nesse sentido, manipula os efeitos
linguísticos presentes nos textos verbais ou não verbais através da apropriação dos
mecanismos responsáveis pela comunicação da mensagem. Esse jogo de apropriação e
transformação do texto discursivo, literário, cênico ou imagético só é possível, segundo
Beigui, graças “a experiência de leitura” (2006, p. 14).
A compreensão do conceito de leitor perpassa, sobretudo, por aspectos que são
inerentes ao criador de uma obra artística, pois mais do que um mero leitor, este exerce a
função de criador a partir das suas leituras. Leitor das suas próprias experiências, leitor da sua
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realidade e do seu contexto, leitor do seu tempo. Ele é criador de processos significativos e de
sentido. Apontamentos iguais a estes estimulam o desvendamento desse leitor que ao ver a
sua realidade desenvolve uma forma de pensamento atrelado à uma estética.
Como acontece o processo criativo desse “leitor” torna-se um dos questionamentos
necessários para entender a construção das obras da autora APB. Sendo assim, estas questões
culminam na evidente tendência de inserção dos aspectos autobiográficos nas construções
artísticas ficcionais. A criadora da obra dialoga com suas próprias questões, que são muitas
vezes, resolvidas durante o processo criativo. Para tanto, a “leitora-criadora” desenvolve uma
narrativa paralela ao texto já escrito pela história, incorporando aos fatos autobiográficos
aspectos ficcionais. A autora, dentro desse processo de criação, modifica sua própria história
para se reinventar discursivamente. Nas discussões seguintes, procuraremos abordar a
perspectiva biográfica e seus desdobramentos, tendo em vista o papel de agentes, tais como: a
memória, as lembranças, o discurso etc, que são relevantes para o desenvolvimento da
narrativa da nossa “leitora-criadora”.

1.2

Memória e Imagem

A memória, dentro do processo criativo autobiográfico, é a principal fonte inventiva,
pois é através da rememoração dos fatos acontecidos que surge o material ficcional. Nesse
sentido, há um presente diálogo entre a memória e as imagens mentais que aparecem
estabelecidas enquanto experiências anteriores. As imagens são as lembranças adquiridas ao
longo da vida e que ficam presas à memória como marcas corporais que ao serem
rememoradas trazem para o presente aspectos do passado. São essas lembranças que servirão
de agente motivador do discurso ficcional. A autora Nubia Paula Ferreira Ramalho chama de
“discurso testemunhal” (2010, p. 13) essa tentativa de um artista buscar nos acontecimentos
passados os elementos necessários para a construção do seu discurso. Para Ramalho: “[...]
nessa perspectiva, podemos considerar que na estreita relação da concepção da arte como
memória encontra-se a função do artista, a de produzir discursos capazes de dialogar com
fatos históricos” (2010, p. 13).
As obras “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem”, presentes
na trilogia Alteridade, Memória e Narrativa: Construções Dramáticas (2010), da dramaturga
da Antonia Pereira Bezerra são, nesse sentido, o mote para análise e discussões a respeito
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dessa autora que se faz entender através das suas lembranças, transformadas em narrativa
autoficcional. Porém, a análise das obras citadas não está embasada apenas na recepção da
obra, mas na produção desta, uma vez que se pretende examinar a criação das três peças sob o
ponto de vista da elaboração autobiográfica desenvolvida pela dramaturga. A escolha por essa
metodologia tem por enfoque as experiências da autora, narradas durante as peças e
compreendidas enquanto vivências que se estabelecem na relação da autora com um dado
objeto, pessoa ou espaço.
As experiências vividas são transformadas em imagens mentais pela memória, e as
imagens são apropriadas tendo em vista a construção de uma narrativa. Sob este ponto, o
discurso argumentativo segue uma sequência em que, no primeiro estágio, atribui-se à
imagem o resultado reflexivo da relação do sujeito com o espaço no âmbito corporal, ou seja,
é a partir da percepção direta com um dado objeto através dos sentidos e da reflexão que se
constitui a imagem elaborada por meio da mente. No segundo momento, a imagem construída
pela experiência vivencial assume o caráter narrativo, deixando de ser a própria experiência
para exercer, como aponta Jean-Paul Sartre (2008), “o simulacro do objeto”. A ação torna-se
narrativa, mas não é ela em si, uma vez que decorrida a ação não tem como recuperá-la, mas é
a imagem assimilada através da experiência que aparece presente no texto. Para Sartre:

As coisas não cessam de emitir “simulacros”, “ídolos”, que são
simplesmente invólucros. Esses invólucros têm todas as qualidades do
objeto, do conteúdo, da forma, etc. São mesmo, exatamente, objetos. Uma
vez e podem vagar nos ares durante um tempo indeterminado. Haverá
percepção quando um aparelho sensível encontrar e absorver um desses
invólucros (SARTRE, 2008, p.10).

Assim, o que antes era acontecimento vivido, ou seja, experiência vivida transforma-se
em história narrada, gerando, em um segundo momento, as imagens ficcionais que são
transcritas no ato da escrita, construindo a obra biográfica. Para transformar as imagens em
narrativa, elas são antes percebidas e sentidas a partir da relação do autor com o mundo que o
cerca. O autor exerce a função, primeira, de leitor. Os estudos de Paul Zumthor abordam o
conceito de “performance”, sob a perspectiva sócio-cultural, relacionando o termo aos
aspectos apreendidos pelo corpo dentro de um ambiente ou realidade. Para Zumthor (2005, p.
141): “a performance é um momento privilegiado da recepção: aquele em que um enunciado é
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realmente recebido”.

A recepção da obra artística pressupõe a introdução do corpo no

instante da leitura, pois se instaura um diálogo entre o texto apreendido e o corpo do leitor.
Porém, tal assertiva não condiz apenas com o contexto artístico, pois, mesmo nas ações
cotidianas, é imprescindível uma interação entre o emissor de uma mensagem qualquer e
leitor dessa mensagem, criando uma conjuntura performática.
As lembranças derivam, então, dos efeitos performáticos percebidos pelo corpo em
relação ao presente ou a ação fixada no tempo e espaço. Para Zumthor (2000, p. 95): “Nossa
percepção do real é freqüentada pelo conhecimento virtual, resultante da acumulação
memorial do corpo [...]”. O conhecimento virtual, no qual o autor fala diz respeito à
possibilidade do sujeito apreender um fenômeno de acordo com o pressentimento. No entanto,
o pressentimento não possibilita, necessariamente, a construção de uma imagem, mas permite
que a memória busque nos efeitos reais a imagem de uma lembrança específica.
A imagem está relacionada aos acontecimentos que possuem significado para o
sujeito, ou seja, é o sujeito que, atribuindo sentido ao vivenciado, consegue construir uma
imagem mental, pois as imagens estão diretamente ligadas ao repertório de vida de cada
pessoa que, sendo singular e mutável depende dos aspectos envolvidos, sejam eles os
emocionais, os sociais, dentre outros. Contudo, as imagens não são mutáveis, o que foi
vivenciado por determinada pessoa não pode ser modificado, assim como a lembrança deste
indivíduo sobre um determinado episódio. O caráter verídico das lembranças é atribuído,
justamente, à capacidade do sujeito de relacionar as impressões de mundo ao seu histórico de
vida, criando uma rede contínua, na qual fatos passados são trazidos à tona. Para Paul Ricoeur
(2007, p. 42): “[...] coisas e pessoas não aparecem somente, elas reaparecem como sendo as
mesmas; e é de acordo com essa mesmidade de reaparecimento que nos lembramos delas”.
Sendo assim, as lembranças são capazes de reavivar sensações que foram absorvidas durante
uma experiência, sugerindo à memória, a presentificação de aspectos que foram percebidos
pela relação do sujeito com outro objeto, pessoa, ação etc.
As lembranças de ações passadas são trazidas para o presente através do exercício de
recordação. Segundo Ricoeur (2007), a recordação está atrelada à idéia de sempre se estar
buscando algo que já foi vivido. O autor aponta que a recordação percorre o tempo entre a
percepção primeira com o fato e a lembrança deste por meio da memória. Desta maneira, a
lembrança traz para o presente uma forma análoga do acontecimento passado em seus
aspectos específicos, assemelhando-se ao conceito de simulacro discutido anteriormente. Essa
característica torna-se ainda mais problemática quando recorremos ao conceito grego de
eikon, suscitado por Ricoeur, para explicar o caráter presencial das imagens advindas da
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memória. Segundo o teórico, o conceito grego criado por Platão refere-se à perspectiva de
representar, no presente, algo que é da ordem do ausente, mantendo uma relação entre a
memória e a imaginação. Estas duas categorias estão em diálogo permanente entre o que é
cópia da realidade e o que se pode imaginar a partir do efeito do real. As semelhanças entre a
imagem provinda da imaginação e a da memória têm sua justificativa ao se constatar que
ambas partem de um mesmo entendimento conceitual, uma vez que as formas de elaboração
da imagem necessitam do contato do sujeito com elementos reais para que se possa gerar o
objeto-imagem. Esse contato não acontece apenas em um âmbito físico, mas necessita,
sobretudo, de uma identificação com o objeto assimilado, incorporando-o ao repertório de
cada indivíduo.
Como identificar o que tem de realidade ou ficção em um texto ficcional? Esta
pergunta revela, na verdade, inquietações que foram e continuam sendo feitas com o objetivo
de compreender a obra artística de determinados autores, assim como, suas escritas. A
dificuldade em estipular o que é realidade ou ficção dentro de um texto literário ficcional
torna-se não só sintoma, percebido pela recepção do objeto artístico, mas torna-se o que APB
(2007) busca explorar em suas obras, a saber: a relação entre essas duas possibilidades de
criação artística – realidade e ficção –, vendo nessa dicotomia uma estética a ser pesquisada e
trabalhada no seu processo criativo, gerando o que ela chama de “re (Invenção)”. Para
Bezerra:

A noção de uso da memória retirada das teorias de Paul Ricoeur é ressaltada
no universo destas tramas5, na medida em que a prática da memória é
exercida não na categoria da memorização, nem da rememoração
diretamente, mas no sentido da invenção criativa, da rememoração fantasiosa
que coloca um termo ao estado de suspensão da consciência, restaurando e
trazendo ao plano do consciente um Saber-Fazer ou um Saber-Ser
recalcados pelos traumatismos. (BEZERRA, 2007, p.3)

A memória possui a característica de revelar o material criativo necessário para o
desenvolvimento da narrativa ficcional, uma vez que dentro do processo criativo a tendência
do sujeito é de transformar os aspectos do passado em algo que está no presente, seguindo o
fluxo de rememorar lembranças passadas para se atingir, à luz do presente, o leitor e o
5

O termo “tramas” está se referindo às peças de teatro que compõem a trilogia: BEZERRA, Antonia Pereira.
Alteridade, Memória e Narrativa: Construções Dramáticas. São Paulo: Perspectiva: CNPq, 2010.
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espectador. Nesse sentido, interessa-nos colocar a memória como elemento fundamental do
processo criativo estudado, uma vez que independentemente da obra envolvida, seja ela
autobiográfica, ficcional ou autoficcional, as imagens construídas ao longo da vida não podem
ser modificadas no processo de recordação, mas podem sofrer transformações durante a
construção da escrita ficcional. As imagens presentes na memória poderão ser modificadas
dentro do processo imaginativo, já que este ressignifica a realidade, transformando as imagens
reais em imagens reinventadas.
O estudo das imagens possibilita-nos um meio de vislumbrar novas leituras para o
processo de elaboração de uma obra dramática, de maneira a perceber na memória um
elemento ímpar para a construção da narrativa dramatúrgica. Partimos das imagens como
constituintes da narrativa, procurando abordar os aspectos híbridos presentes no discurso
literário. O autor ao realizar uma ficção mnemônica vê nas lembranças uma estratégia de se
reinventar, construindo uma nova história, paralela às imagens da memória. Desta forma, a
leitora-criadora que pesquisamos é aquela que burla sua própria história, pois ao ler/escrever
sua vida cria uma nova narrativa para o vivenciado. O estudo desenvolvido pela autora Diana
Klinger (2006) aponta para a perspectiva de significação dos elementos ficcionais no discurso
autobiográfico, procurando traçar o perfil de um autor que se coloca na obra artística, mas que
não visa escrever uma autobiografia. Os elementos autobiográficos tornam-se o início para a
escrita, no entanto, o autor vê na sua própria história a possibilidade de se reinventar,
buscando nos fatos passados aspectos que ao serem transgredidos geram uma escrita
ficcionalizada.
Klinger sintetiza seu pensamento ao expor o conceito de autoficcionalidade como
termo primordial para estudar o autor contemporâneo, que ao criar sua obra artística tem a si
mesmo como personagem principal, mas que nem sempre aparece semelhante à realidade
vivenciada. Segundo Klinger:

Resumindo, consideramos a autoficção como uma narrativa híbrida,
ambivalente, na qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não
enquanto pessoa biográfica, mas sim o autor como personagem construído
discursivamente. Personagem que se exibe “ao vivo” no momento mesmo de
construção do discurso, ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e
posicionando-se como pessoa crítica perante os seus modos de
representação. (KLINGER, 2006, p.67)
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O discurso levantado pela autora corrobora com os estudos literários que tem na
memória e nas imagens sua principal fonte de elaboração teórica, pois o processo de
autoficcionalidade, enquanto matéria discursiva, tem nas concepções mnemônicas e na
capacidade imaginativa seus maiores aportes. O autor é visto como aquele que através do
processo de recordação traz para o presente as imagens provindas das suas experiências
vividas, e que ao transformar essas imagens em texto escrito faz deste uma experiência
imaginária. As imagens construídas pela imaginação provêm do mesmo processo de
elaboração das imagens reais, ou seja, por meio da memória e das percepções estabelecidas
pela realidade. As imagens da imaginação se diferenciam das imagens da lembrança pela
capacidade daquelas de alterar a realidade, modificando o que existe do efeito do real.
A imaginação criativa necessita estabelecer uma unidade na elaboração da narrativa.
A unidade a qual nos referimos não diz respeito aos aspectos clássicos de tempo, espaço e
ação que oprimem a abstração criativa, mas prevê uma coesão entre as imagens da realidade e
da imaginação. A memória é a responsável por fazer com que haja uma ligação entre as
imagens reais e as da imaginação, uma vez que cabe a memória instaurar a relação de
semelhança entre as imagens do presente e as do passado. A memória passa a apontar
imagens de ações passadas que justificam e dão sentido às ações presentes, pois desta forma
compreendemos o processo de identificação que nossa mente estabelece entre o passado e o
presente.
A imaginação participa ativamente na construção do próprio sujeito enquanto ser
instável que está se reinventando. Segundo os estudos do autor Plínio Junqueira Smith (1995)
sobre Hume, o sujeito não é apenas o reflexo da sua memória e o que ela consegue apreender
da realidade, mas conta também com a imaginação, que aparece presa à memória como
elemento presente na formação do sujeito. A imaginação, sob a perspectiva de Hume, dá
origem à uma “ficção” dentro do âmbito pessoal, pois é na criação de relações plausíveis para
determinadas ações cotidianas, que aspectos passados são interligados aos atuais, deixando à
cargo da imaginação exercer o poder de realizar associações das idéias na mente e
desenvolver causalidades inusitadas. Mesmo compreendendo a imaginação e a memória como
constituinte de uma identidade pessoal – eu –, deve-se ressaltar que as percepções de mundo
estabelecidas pelos indivíduos aparecem como elemento chave para a formulação desse
sujeito, dentro de um contexto específico.
É a partir das percepções corporais estabelecidas com o mundo, que o sujeito
constrói seu itinerário pessoal, da mesma forma que são através destas percepções que o
sujeito pode-se “considerar” pertencente a um dado contexto ou ambiente, uma vez que a
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comunidade interfere na formação da identidade pessoal do ser humano. Para Smith: “quando
Hume tenta encontrar ou perceber o que chamamos de „eu próprio‟ (myself), jamais o
encontra sem a uma percepção e jamais pode observar alguma coisa senão a percepção”
(1995, p.130). A formação do sujeito está ligada, diretamente, às percepções que o corpo tem
a partir de uma determinada relação com o outro.
A transformação das percepções em imagens-texto, seja por meio do discurso escrito
ou da representação cênica, é uma das grandes questões apontadas na teoria literária e nos
estudos sobre a representação. Para tanto, precisamos ter em vista que as imagens enquanto
constituintes da cena contemporânea possuem muitas leituras dentro do âmbito performático e
teatral, como apontam os estudos voltados para cena enquanto fragmento de uma realidade,
mas que não visam construir uma narrativa, uma vez que se encontram separadas do todo. A
sua potência significativa está atrelada à valoração da cena e ao impacto que tais imagens
acarretam no espectador-leitor.
Porém, entende-se que dentro de um processo de ressignificação do presente, no qual
o autor pretende criar um discurso a partir da lembrança do passado é necessário pensar as
imagens numa perspectiva de narrativa, ou seja, é a atuação da imaginação em conjunto com a
memória que se desenvolve o discurso ficcional. Para a autora Josette Féral (2008), a
narrativa autobiográfica aparece mais atrelada ao discurso performativo do que ao discurso
puramente ficcional. Desta forma:

O ato performativo se inscreveria assim contra a teatralidade que cria
sistemas, do sentido e que remete à memória. Lá onde a teatralidade está
mais ligada ao drama, à estrutura narrativa, à ficção e à ilusão cênica que a
distancia do real, a performatividade (e o teatro performativo) insiste mais
no aspecto lúdico do discurso sob suas múltiplas formas – (visuais ou
verbais: as do performer, do texto, das imagens ou das coisas) (FÉRAL,
2008, p. 208).

As investigações teóricas desenvolvidas por Féral apontam para uma narrativa em
que estão presentes aspectos que dizem respeito à memória e às imagens enquanto
constituintes de um discurso cênico. O conceito de “teatralidade” surge, dentro desse
contexto, para justificar e auxiliar na composição dos aspectos da cena e na leitura desta pelos
espectadores, uma vez que a teatralidade, enquanto potência cênica, possui a característica de
tornar a obra reconhecível ao público que se destina, pois utiliza-se dos códigos e convenções

36

que são inerentes à linguagem teatral. A teatralidade aparece atrelada aos estudos críticos da
recepção teatral e da criação do texto (escrito e cênico), fazendo com que as operações teatrais
possam ser vislumbradas tanto por leitores quanto pelo próprio autor da obra artística.
A pluralidade concernente ao teatro, desde a dialética texto-encenação até as
referências espácio-temporais, tem nas concepções contemporâneas sua maior forma de
expressão, pois os estudos contemporâneos abarcam aspectos diversificados, não só no campo
da escritura teatral, mas nas demais formas de representação artística. Para tanto, é importante
entender o texto tanto no nível escrito quanto no nível cênico, uma vez que cada signo é
passível de uma leitura distinta. Nesse sentido, para Beigui:

É importante perceber que a teatralidade entendida como fonte de oralidade
antecede a própria idéia de palco, demarcando muitas vezes o seu campo de
atuação cênico-representativa no próprio texto. A teatralidade pensada a
partir da oralidade passa a determinar o modo de circulação e de apropriação
não apenas das obras como também dos próprios gêneros literários. É graças
à materialidade presente no texto que a tessitura textual é posta em
movimento, seja ela de matriz dramática, lírica ou romanesca (2006, p. 24).

O texto, seja qual for o seu gênero literário, possui o que chamamos de “potência”
cênica, uma vez que está intrínseca na sua formação a capacidade geradora de novas
significações para a palavra escrita. Podemos destacar, assim, a potência significativa e
imaginativa que o texto escrito possui, de maneira à gerar desdobramentos cênicos. O texto
ficcional transgride sua forma escrita, extrapolando para o campo cênico as imagens
construídas no texto e que são potências próprias da representação. A autora APB constrói um
texto dramático repleto de imagens da sua própria vida, ou seja, são imagens já existentes que
são postas enquanto narrativa.
Partindo desta perspectiva, a narrativa parece ser uma forma plausível com que a
autora achou para expressar a si mesma, entendendo suas experiências e sua realidade. A
autora APB vê na narrativa um “instrumento e meio privilegiado de encontrar e entender o
outro, de atribuir sentido à experiência vivida” (BEZERRA, 2010, p.17). APB, ao mesmo
tempo em que recorre à elaboração teórica da narrativa, procura criar suas obras dramáticas a
partir do paradigma do discurso autobiográfico. A narrativa é posta não como mímese da
realidade, mas como manifestação criativa, tendo em princípio a criação a partir da própria
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realidade; da mesma forma que tem na ficção componente criativo que se mistura aos
elementos biográficos, criando uma forma de escrita autoficcional. Este modelo de escrita
gera uma fissura na continuidade da vida, pois pretende-se integrar ao efeito do real aspectos
ficcionais e à ficção fatos reais para melhor compreender a realidade do autor e suas
experiências.
A autora APB propõe que pensemos sua narrativa segundo três perspectivas
diferentes; a primeira diz respeito aos aspectos psicológicos envolvidos, em que se procura
dar sentido às experiências da vida; a segunda, é a sociológica, e aparece quando esta
narrativa pretende se relacionar dentro de um ambiente coletivo. Por último, apontamos a
perspectiva filosófica, a qual está relacionada com o sujeito que necessita compreender a si
mesmo (2010). Essas três visões seguem um fluxo de percepções que o sujeito estabelece
dentro do âmbito individual e coletivo de maneira a culminar na compreensão de si mesmo,
não dentro da categoria do self, de conhecer a “si mesmo”, mas nos desdobramentos do eu em
relação ao coletivo. O modelo descrito pela autora se assemelha aos discursos suscitados pela
relação entre imagem e memória postos por Ricoeur (2007), pois ao apontar as experiências e
sua interação com o ambiente, como meios para a compreensão do sujeito, APB pretende
abordar os elementos autobiográficos nas obras sob o viés ficcional: “trata-se, por
conseguinte, de histórias de vida resignificadas em uma narrativa de ficção” (2010, p. 22).
Os estudos sobre autobiografia suscitados pelo teórico Philippe Lejeune (2008)
propõem discutir a narrativa discursiva embasada em aspectos autobiográficos, porém o autor
procura, ainda, identificar qual o papel da ficção dentro desse contexto, uma vez que esta não
aparece dentro das categorias biográficas, já que retiraria o caráter verídico do texto narrado.
Na contramão das pesquisas suscitadas por Féral e APB, Lejeune não vê a narrativa como
uma forma de se reinventar discursivamente, pois ele acredita que o elemento da verdade está
imbricado nos contextos narrados, surgindo daí o caráter de obra artística. Para Lejeune:

É claro que, ao tentar me ver melhor, continuo me criando, passo a limpo os
rascunhos da minha identidade, e esse movimento vai provisoriamente
estilizá-los ou simplificá-los. Mas não brinco de me reinventar. Ao seguir as
vias da narrativa, ao contrário, sou fiel a minha verdade: todos os homens
que andam na rua são homens-narrativas, é por isso que conseguem parar em
pé. Se a identidade é um imaginário, a autobiografia que corresponde a esse
imaginário está do lado da verdade. Nenhuma relação com o jogo deliberado
da ficção. (LEJEUNE, 2008, p.104)
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A narrativa a qual Lejeune se refere está ligada a uma verdade estabelecida entre a
obra e o leitor. O leitor da obra deve estar ciente da proposta do autor e compartilhar das
expectativas levantadas ao longo da narrativa, esse caráter é ainda potencializado pelo cunho
autobiográfico das obras, uma vez que ao se colocar dentro da história, o autor confia uma
intensidade e uma profundidade à obra que ao revelar suas experiências garante uma
identidade muitas vezes exigida pelo leitor. É necessário que se crie um espaço na obra, onde
o leitor visualize no discurso a verdade pregada pelo autor e não uma mera invenção. Para os
estudos autobiográficos essa relação na obra artística é essencial, pois mesmo não alcançando
a verdade pura, acredita-se que é na tentativa de buscá-la que se efetiva o conhecimento.
Entendemos que as proposições levantadas por Philippe Lejeune fecham as
categorias discursivas sobre a obra autobiográfica, excluindo assim o caráter híbrido que é
atribuído ao gênero. Para François Dosse (2009) o trabalho biográfico está fadado à busca por
elementos ficcionais graças à incapacidade de se figurar o efeito do real da mesma maneira
quando os fatos foram realizados. Desta forma:

O recurso à ficção no trabalho biográfico é, com efeito, inevitável na medida
em que não se pode restituir a riqueza e a complexidade da vida real. Não
apenas o biógrafo deve apelar para a imaginação em face do caráter lacunar
de seus documentos e dos lapsos temporais que procura preencher como a
própria vida é um entretecido constante de memória e olvido. Procurar trazer
à luz é, pois, ao mesmo tempo a ambição que orienta o biógrafo e uma
aporia que o condena ao fracasso. (DOSSE, 2009, p. 55)

Por possuir características híbridas, o gênero biográfico se realiza segundo os
desdobramentos dos fatos passados e, em certo momento o biógrafo se vê compelido a
construir uma narrativa ficcional, paralela aos fatos passados. Para as autoras Josette Féral e
APB, a narrativa aparece sempre relacionada aos aspectos autobiográficos. Mesmo sendo o
fator primordial para a construção discursiva da narrativa, o caráter autobiográfico não
encerra a obra dentro dos parâmetros fixos da história de vida, mas pelo contrário, o que se vê
é um crescente desnudamento da vida em prol de uma narrativa ficcional, assim como uma
ficção que se envolve com os fatos reais. Esses modelos têm nas lembranças o seu principal
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aporte criativo, pois é por meio da recordação de aspectos passados que as imagens
vivenciadas se tornam presentes, seja na autobiografia ou na autoficcionalidade.
As discussões provocadas pelo binarismo memória-lembrança têm por objetivo o
desenvolvimento das questões sobre a narrativa como meio de demonstrar uma realidade que
foi vivenciada. Vale à pena ressaltar que essa realidade narrada não está organizada segundo
uma história desregrada, mas assim como a memória, que é em certo ponto seletiva, pois
necessita de estímulos externos para recordar fatos, a narrativa também é seletiva e está
organizada de acordo com parâmetros estabelecidos pelo próprio autor da obra artística. Nesta
perspectiva, procura-se desenvolver um pensamento, em torno do qual, os elementos
presentes no discurso artístico da dramaturga APB transmitam as experiências vivenciadas
pela leitora APB ao longo da sua história.

1.3 Realidade e Ficção

A tentativa de identificar o que existe de realidade ou ficção em um texto literário é
uma das proposições efetuadas com o intuito de ampliar a compreensão acerca da obra
artística. A dificuldade em estipular o que é realidade ou ficção dentro de um texto literário
torna-se não só um sintoma percebido pela recepção do objeto artístico, mas observa-se a
tentativa de alguns autores em explorarem nas suas obras a relação entre essas duas
possibilidades de criação artística, procurando nessa dicotomia, uma estética a ser trabalhada
no processo criativo. Nesse sentido, abordaremos as relações existentes entre o discurso
autobiográfico e ficcional, assim como os eixos teóricos que ao transitarem por essas duas
vertentes mostram-nos aspectos de uma narrativa voltada para uma reinvenção das
experiências pessoais no intuito de torná-las ficcionalizadas. O discurso dramático torna-se,
dentro dessa perspectiva, o ponto chave da análise, uma vez que demonstra singularidades que
os demais gêneros literários não possuem; dificultando a possibilidade de se verificar a voz do
autor no discurso das personagens ou até mesmo nas didascálias.
Existem diferentes teorias que explicam a relação entre ficção e realidade, estando
estas marcadas pelo aspecto histórico que envolve a narrativa do real. Ao longo deste trabalho
procuraremos expor aspectos que dizem respeito à construção dramática sob a perspectiva do
discurso autobiográfico, apontando suas especificidades dentro do contexto dos estudos
literários e históricos. Nesse sentido, partimos dos primeiros escritos sobre a realidade para
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demonstrar o caráter de documentação a que estavam atrelados. Estes escritos remontam à
Grécia Antiga, onde os gregos procuravam não apenas narrar a vida, mas a “maneira de viver”
(DOSSE, 2009, p. 123) de acordo com a moralidade de um povo e de uma determinada
personagem política.
As primeiras manifestações de um discurso que transita entre a realidade e a ficção,
dentro de uma mesma narrativa, tem nas biografias cavalheirescas o elemento ficcional a ser
acrescentado, pois as histórias de bravura e de feitos de batalha acompanham uma tentativa de
romancear os fatos acontecidos e que estão sendo narrados. O autor François Dosse (2009, p.
153) aponta nos estudos das narrativas medievais “um gênero em tensão constante entre
história e ficção”. Nesse sentido, o discurso biográfico passa pela elaboração de uma narrativa
“falseada”, uma vez que o componente histórico é impregnado pela livre expressão do
biógrafo que ao se apropriar de uma história acrescenta aspectos da sua imaginação.
O biógrafo é imbuído de uma narrativa do outro e, por conseguinte, se vê compelido a
dar conta de uma história vivenciada por um outro. Qual seria a resposta ao discurso desse
biografado senão uma elaboração romanceada pelo biógrafo? Nessa perspectiva, ao condenar
o biógrafo ao fracasso, a narrativa biográfica ganha em termos de linguagem, pois permite a
criação de um gênero híbrido e aberto para a diversidade que o Eu, tanto do biógrafo, quanto
do biografado apresentam. No entanto, esta seria uma das diferenças que podemos apontar
nos discursos biográficos e nos autobiográficos. Enquanto a biografia narra a vida de
terceiros, estando no foco o outro, sempre sob o olhar de uma pessoa que se mantém no
exterior dos eventos narrados, a autobiografia revela o Eu sob a perspectiva e interpretação
que o sujeito faz de si mesmo e sua visão diante o mundo.
Para Philippe Lejeune (2008), o discurso autobiográfico possui uma elaboração
delimitada dentro dos aspectos da escrita em prosa e segundo uma equivalência entre os
elementos: personagem, autor e narrador. Essas são algumas das características que colocam a
autobiografia como uma narrativa de confiabilidade entre o autor e o leitor da obra, uma vez
que este deve estar ciente que a narrativa está se referindo aos aspectos da realidade
vivenciada e não aos elementos provindos da imaginação. Lejeune atribui ao texto biográfico
e autobiográfico o caráter de “textos referenciais” (2008, p. 36), pois igualmente ao discurso
científico, os textos usam a narrativa para referir-se a uma documentação de informações de
uma realidade existente. Segundo o autor, essa relação fidedigna tem por finalidade não
apenas uma verossimilhança, mas a identificação com os efeitos do real. Todavia, a escrita de
equivalência entre a personagem da narrativa e o escritor, diminui muito as possibilidades de

41

um discurso autobiográfico múltiplo, pois restringe à forma determinados aspectos que são
por excelência híbridos.
Nesse sentido, ressaltamos a importância de um discurso voltado para a união dos
elementos ficcionais e da realidade. Sendo assim, o autor Serge Doubrovsky cria na
contramão de Lejeune um conceito que abarca os aspectos romanceados e que mantém a
realidade como inspiração para a narrativa. A “autoficção” surge para exemplificar uma
categoria de discurso voltada para a elaboração de uma narrativa que se assemelha ao
romance, em seus elementos poéticos e sequência dos fatos históricos. Assim, o discurso não
precisaria estar fadado à narrativa histórica, pois abarcaria uma poética própria dos textos
romanceados. Eurídice Figueiredo (2007) cita em seu artigo: “Dany Laferrière: autobiografia,
ficção ou autoficção?” uma entrevista feita à Doubrovsky em que o autor fala da relação
temporal nos textos autobiográficos e autoficcionais; enquanto aqueles representam um
passado estes se caracterizam pela “escrita do presente” (p.56). A diferenciação de uma
narrativa no passado e a narrativa no presente tem uma relação direta, dentre outras formas de
elaboração ficcional, com os discursos dos gêneros épico e dramático, respectivamente.
Partindo desta perspectiva, o texto autoficcional se aproxima do discurso do gênero
dramático não só por sua representação temporal, mas, sobretudo, por comportar em sua
forma uma poética diferenciada do discurso histórico. Doubrovsky relata sobre uma maior
liberdade com o conteúdo do texto narrado, mas ainda se apega às formas propostas pelo
próprio Lejeune no que se refere ao autor, ao narrador e à personagem principal, ou seja, estes
ainda necessitam estar referenciados pelo mesmo nome ao longo da narrativa. A problemática
do texto dramático autobiográfico encontra nesse ponto uma das questões a serem
desdobradas, pois dificilmente haverá um narrador para o drama, salvo algumas exceções do
drama épico e clássico, com o uso do coro e do corifeu, assim como o poeta rapsodo.
As leituras dos textos autobiográficos ou autoficcionais apontam para o que Leonardo
Ramos de Toledo (2008) assinalou a respeito das posturas extremadas no que condiz à
recepção, ou seja, os textos não podem ser interpretados segundo uma visão simplista pelo
leitor. Simplista por pensar que todos os elementos presentes na narrativa condizem,
precisamente, aos aspectos da vida do autor. E, ainda assim, existem os leitores que atribuem
à obra apenas o caráter ficcional desacreditando da possibilidade de inserção da realidade em
uma obra ficcional. Para este pensamento o próprio Toledo afirma sob a perspectiva do autor
da obra autobiográfica e da criação artística o seguinte:
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Um texto autobiográfico nunca é totalmente ingênuo. Por trás de cada
manifestação do gênero está guardado um objetivo específico que orienta a
construção da obra. A intenção do autor é, ao mesmo tempo, a chave para
compreender o texto e constitui elemento de interesse para o leitor, que pode
investigar as artimanhas do escritor nas entrelinhas da obra. Nesse caso, cabe
a análise da estrutura narrativa e da retórica empregada. Esse tipo de
abordagem permite uma leitura menos ingênua do texto em que o autor não é
visto como um redator desinteressado e estritamente fiel aos fatos, mas como
alguém que pretende dar a sua versão sobre os episódios narrados.
(TOLEDO, 2008, p. 31)

O trabalho de identificar em uma obra autobiográfica os elementos biográficos revelase quase impossível, com exceção dos casos em que o próprio autor aponta a semelhança.
Pois, nesse sentido, a realidade mistura-se com a ficção e o autor cria essa miscelânea
segundo uma estrutura bem elaborada e não por mera coincidência de caso. A autora APB
possui consciência dessa relação nada ingênua do autor, descrita acima por Toledo. Ao
desenvolver sua obra autoficcional, a dramaturga cria estruturas dramáticas bem elaboradas,
em um processo de criação ficcional de acordo com uma “(re) invenção” (BEZERRA, 2010,
p. 29) de si mesma, ou seja, ao narrar sua história ela se reinventa numa tentativa de criar uma
história paralela à realidade anteriormente vivenciada. Nesse sentido, procuramos ao longo
das suas peças: “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem” (2010),
identificar o caráter autoficcional evidenciado nas narrativas, de maneira a estabelecer uma
correlação com efeitos biográficos propostos pela própria autora.
A criação dramática autobiográfica está balizada segundo as experiências pessoais de
cada sujeito. Partindo desta perspectiva, a narrativa parece ser a única forma que o autor
ficcional achou para expressar a si mesmo, entendendo suas experiências e sua realidade. A
autora e dramaturga, ao mesmo tempo em que recorre à elaboração teórica da narrativa
procura criar suas obras dramáticas a partir do paradigma discursivo autobiográfico. A
narrativa não é posta como mímese da realidade, mas uma manifestação criativa, tendo em
princípio a criação a partir da própria realidade. Da mesma forma que tem na ficção o
componente criativo que se mistura aos elementos biográficos, a autora cria uma forma de
escrita autoficcional. Este modelo de escrita gera uma fissura na continuidade da vida, pois
pretende-se integrar ao efeito do real aspectos ficcionais e à ficção fatos reais para melhor
compreender a realidade do autor e suas experiências.
Os apontamentos sobre a ficção e a realidade, assim como, sobre os gêneros
biográficos, autobiográficos e autoficcionais auxiliam-nos na identificação e na caracterização
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dos aspectos pertinentes às obras da autora APB, uma vez que a dramaturga mostra, de
maneira sutil, a relação entre sua história de vida e a criação imaginário-simbólica construída
a partir das vivências e das leituras. Nesse sentido, procuraremos abordar alguns pontos
condizentes às três peças, em que aparecem figuradas as relações entre realidade e ficção. No
entanto, não podemos perder de vista que nosso intuito não é criar categorias ou delimitar os
textos dentro de definições sobre o que é real e o que é ficcional. É pertinente apontar as
questões simbólicas presentes na trilogia e que também são discutidas pela autora em sua
teoria a respeito do processo de construção da obra. O próximo capítulo, nesta perspectiva,
surge para clarificar o leitor deste trabalho, já que serão apresentadas questões pertinentes as
peças nos seus níveis de representação, a saber: das personagens, do tempo, do espaço etc. No
intuito de fazermos uma conexão entre a teoria abordada neste primeiro capítulo, passamos à
obra.
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CAPÍTULO II – Leituras Simbólicas do Texto Dramático

2.1

Considerações sobre as Peças

A trilogia Alteridade, Memória e Narrativa: Construções Dramáticas (2010) revela
três peças diferentes entre si, mas que mantêm uma relação na sua matriz diegética. Essa
relação de similaridade é identificada nas semelhanças existentes entre as três peças, a saber:
personagens, temporalidade (passado-presente), ação etc. A estrutura das peças caracteriza-se
por um retorno ao passado como forma de explicar o tempo presente. Essa não-linearidade da
narrativa exige do leitor das obras um olhar mais atento às nuances que a fábula apresenta,
uma vez que o entrelaçamento temporal, da mesma forma que se revela um ótimo subterfúgio
para o desenlace de certas intrigas existentes na história, demanda da escritora/dramaturga um
maior domínio sobre as categorias de ação.
A suspensão da realidade em estruturas ficcionais (“A Morte nos Olhos”), da memória
(“A Memória Ferida”) e da alucinação (“Na Outra Margem”) é responsável pela construção
de mecanismos e níveis em que são apresentados as personagens e as ações. As personagens
ou, precisamente, a protagonista (Ana Kharima) é guiada por um desejo incessante de
descobrir seu passado e, consequentemente, o autoconhecimento. O impulso trágico que leva
a heroína a percorrer o destino do reconhecimento é motivado por ações que legitimam o
sacrifício sofrido por ela no decorrer das três peças, mas, ao contrário, das heroínas gregas, tal
qual Antígona, Ana Kharima não vive um conflito moral ou divino, seu conflito é muito mais
de ordem psicológica e existencial, assemelhando-se às heroínas modernas, como: Sônia, de
“Valsa Nº 6” (2004) ou Alaíde, de “Vestido de Noiva” (2004).
A escrita de APB passa a ser marcada por aspectos pontuais que tende a se repetir em
todas as peças, criando um registro para as narrativas. Aspectos como: relação entre passado e
presente, fragmentação da memória, estrutura trágica, fluxo psicológico, dualidade realidadeficção etc, são alguns dos componentes que condensam a narrativa de APB, ressignificando os
elementos da tradição em relação à construção de uma matriz estética própria. Devemos ter
em vista que a dramaturga não inventa estruturas novas de criação dramática, pelo contrário,
ela reafirma mecanismos da tragédia, dos mitos, da inserção do eu na obra, entre outros
caracteres que balizaram e continuam a orientar a elaboração do gênero dramático. A autora
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ao se apropriar de elementos consagrados pela tradição da narrativa ressignifica a forma
dramática em favor do conteúdo autoficcional.
A autoficcionalidade inserida em um contexto de escrita dramática, em geral, esbarra
na dificuldade de se identificar a voz do autor no texto, dada a ausência de um narrador, assim
como o distanciamento das personagens com a figura do dramaturgo. Nesse sentido, ressaltase a importância de estudos mais apurados sobre as narrativas que pretendem abarcar o gênero
autobiográfico e o dramático, uma vez que este campo dramatúrgico está em crescimento e as
estruturas teóricas aparecem direcionadas, em sua maioria, para a elaboração de uma
autoficcionalidade relacionada à lírica e à prosa. Por ora, pretendemos analisar o discurso
verificado nas três peças, apresentando um breve resumo dos elementos relevantes à cada
narrativa. Faz-se pertinente traçar um perfil das peças, uma vez que os elementos presentes
nas três obras se imbricam, criando uma só estrutura narrativa e, na sequência, analisaremos
as questões específicas de cada uma delas, destacando os componentes mais representativos.
A primeira peça da trilogia é “A Morte nos Olhos”, história que conta a trajetória de
uma moça (Moça/Ana Kharima) desmemoriada que é encontrada por uma senhora (Dona
Maria) no interior do estado do Ceará. A linha dramatúrgica está centrada na incessante busca
da Moça pelo retorno das suas memórias, travando um complexo diálogo com as demais
personagens no intuito de descobrir sua identidade e os motivos que a levaram àquele lugar.
No meio de crenças e rezas a Moça se depara com seu passado através de dois livros
encontrados na sua bolsa: o primeiro livro relata a história dos mitos, tendo na figura da
Medusa a personagem principal, e o segundo livro trata de uma história de amor (Kharima e
Periam), em que as personagens, ao se encontrarem, repetem a história de todos os contos de
amor fadados a um destino trágico. A história de amor, no entanto, parece inacabada, cabendo
a Moça desempenhar o papel de autora da narrativa, tendo por incentivo as palavras da Dona
Maria. As personagens da princesa e do príncipe, casal que representa essa história de amor,
extrapolam o universo ficcional da narrativa criado pela Moça, passando a desempenhar no
campo da realidade ações desenvolvidas pela a autora. Tal qual a Matrioshka que possui uma
boneca inserida em outra, podemos verificar na peça a relação de uma história dentro de outra
história que passam a dialogar entre si. À semelhança de “Um Sopro de Vida” (1978) de
Clarice Lispector, o diálogo entre ficção e realidade não aparece de maneira amigável.
Quando solicitada pela Moça (escritora da ficção) que vá até o Hades pedir à Medusa a sua
morte, Kharima se ausenta da história, tal qual as heroínas modernas que preferem lutar pela
sua própria vida à sucumbir em um destino trágico. A Moça assume o papel da personagem
Kharima e vai até o Hades, dando início a uma atualização dos mitos das Górgonas e do Cão
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Cérbero. A figura de Dona Maria possui uma postura duplamente relevante na narrativa, pois
é ela que lança luz sobre a memória da Moça, contando sobre o momento em que a
protagonista foi encontrada e, quando transfigurada na personagem da Medusa6, ela relata os
acontecimentos que antecederam à chegada da Moça na cidade. Ao despertar da conversa
com a Medusa, descrita como um sonho, a Moça recobra a memória, sendo aguardada por
Elisa Martinez (a apresentação da personagem só é feita na peça “A Memória Ferida”) que
revela seu verdadeiro nome: Ana Kharima.
A segunda peça, “A Memória Ferida”, se passa em dois planos, o da realidade
presente em Montreal e o da memória em Paris. A peça inicia-se no plano presente quando
Ana Kharima está em Montreal e encontra Stéphane, seu antigo namorado de Paris. O
encontro dos dois torna-se o motivo desencadeador para as próximas ações, uma vez que foi
por meio do diálogo com Stéphane que Ana Kharima expôs suas inquietações do passado. O
clima de tensão entre as personagens aponta questões mal resolvidas no passado e que
precisam ser discutidas para dar continuidade às ações no presente. Eles passam, então, a
relembrar acontecimentos vivenciados, intercalando entre planos do passado e planos do
presente. Os diálogos encaminham a narrativa para o que parece ser o conflito principal da
peça, a saber: a procura de Ana Kharima por sua mãe, exilada durante a ditadura militar na
America Latina. Para isso, a protagonista narra, no plano do passado, uma história que
mistura ficção e realidade para contar a sua própria história e a da sua mãe; no entanto,
Stéphane desconfia da sanidade mental da namorada e a interna em um hospital. Ana Kharima
ainda tem a oportunidade de conhecer a sua mãe, mas é vítima dos desencontros gerados por
sua estadia no hospital e na sua segunda oportunidade prefere não falar com a mulher.
Algumas questões da peça “A Morte nos Olhos” que não ficaram bem resolvidas são
recobradas, como: a história de vida da Moça que agora aparece enquanto um sonho de Ana
Kharima, em que Stéphane está presente, assim como quem é Eliza Martinez etc.
A terceira peça, “Na Outra Margem”, conta o momento posterior ao encontro de Ana
Kharima e Stéphane no café de Montreal. A peça inicia com a protagonista no hospital, após
ter sofrido um acidente de carro e estar se recuperando das fraturas e dores que sentia. No
hospital, Ana Kharima, que agora volta ser denominada pela “Moça”, tem alucinações com as
personagens do seu pai e da sua mãe, em que estes aparecem revelando os motivos que os
levaram a cometerem as ações descritas na peça “A Memória Ferida”. Em meio às
6

Nas didascálias a dramaturga aponta que a personagem da Medusa deve ser encenada por quem faz a Dona
Maria. Na narrativa é a Medusa que conta os reais fatos que levaram a Moça a estar naquele local, fazendo com
que ela recobre sua memória.
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alucinações, Ana Kharima finalmente encontra-se com sua mãe, ouvindo os motivos que a
levaram à fugir do Brasil, deixando sua filha no interior do Ceará aos cuidados de quem a
protagonista acreditava ser sua tia (Maria). O namorado (Stéphane) também aparece
procurando por uma reconciliação, mas a Moça não aceita voltar para o ex-namorado,
travando um diálogo que fica evidente as mágoas existentes entre os dois. O final da peça
deixa em aberto o destino da Moça, uma vez que ao receber a visita do que parecer ser sua
namorada, há uma reconciliação e a protagonista lê uma carta deixada pela sua mãe, mas não
fica evidente em que se constituíram as ações transcorridas no hospital, se foram reais ou se
não passaram de uma alucinação.

2.2 O Drama Moderno

A análise das peças “A Morte nos Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem”
perpassa pelos diversos níveis que a escrita revela-nos; desde as semelhanças estéticas entre
as peças e os elementos da dramaturgia moderna, assim como os elementos semiológicos
presentes na fábula; sejam eles concernentes à poética, aos personagens, ao espaço ou ao
tempo em que as ações transcorrem. Nesse sentido, começamos pelo aspecto que diz respeito
à Escola Estética que mais se aproxima da escrita construída pela autora APB, ou seja, às
semelhanças que aproximam as peças da dramaturga com as construções e elementos
dramáticos considerados modernos.
Os dramas modernos tal qual conhecemos hoje, assim como os meios e estruturas que
os caracterizam, foram disseminados no final do século XIX e início do século XX, tendo por
principais dramaturgos os autores: Henri Ibsen, August Strindberg, Anton Tchekhov, dentre
outros que objetivavam uma dramaturgia que transpassasse as estruturas de criação dramática
clássica7, em vista de uma maior hibridização do drama. No entanto, a origem do drama
moderno nos remete ao Renascimento, quando o homem passou a ser alvo e campo de estudo
para as proposições artísticas; da mesma maneira com que o âmbito individual passou a ser
explorado nas temáticas dramáticas. Como nos mostra Peter Szondi (2001), teórico do drama
moderno: “o homem entrava no drama, por assim dizer, apenas como membro de uma
7

As estruturas clássicas da dramaturgia, as quais nos referimos, condizem aos contextos de criação dramática
estabelecidas na Poética de Aristóteles; onde o autor normatiza meios de composição da tragédia e da comédia.
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comunidade” (SZONDI, 2001, p. 29), e era nesse agir dentro de uma comunidade que o
homem renascentista se realizava enquanto agente do seu destino. O drama moderno, dentre
diversas características, possibilitou a retirada do prólogo, do coro e do epílogo como meios
essenciais para a construção dramática. O drama se faz, a partir de então, apenas através dos
diálogos, estes são os responsáveis pelos desdobramentos das ações.
A “crise” do drama moderno, teoria evidenciada por Szondi, diz respeito aos
desdobramentos pelos quais o drama moderno foi passando no final do século XIX, com a
ascensão de dramaturgias que objetivavam a representação de um sujeito isolado nas suas
próprias questões, fossem elas psicológicas ou interpessoais. O indivíduo que caracteriza a
crise do drama é aquele voltado para si e para o que lhe afeta diretamente. Dentro dessa
perspectiva, procuramos fazer correlações entre as teorias do drama e a dramaturgia de APB,
apontando para a característica essencial do drama moderno: a inserção de aspectos do épico
nas construções dramáticas.
Apontamos, então, como características da estrutura épica, percebidas nas peças: as
narrativas contadas, as rememorações que surgem ao longo das peças e as inúmeras músicas.
As ações, nesse sentido, não se resolvem apenas através dos diálogos, mas por meio, por
exemplo, da história escrita por Ana Kharima em “A Memória Ferida”, que ao se transformar
em narração revela aspectos essenciais para o entendimento do todo da peça e sua relação
com as demais, assim como torna-se elemento primordial para o desenrolar das ações futuras.
Nesse jogo de história narrada, a peça assume outras dimensões temporais e espaciais,
extrapolando as relações representadas no presente, configurando, por sua vez, uma maior
complexidade ao texto escrito. A autora anuncia o tom da narrativa nas próprias rubricas do
texto:

Estúdio de Stéphane. Nova luz, sombria. Em todo caso, um tom mais
sombrio que antes. Ana Kharima se ajeita sobre o sofá e adota um tom
recitativo, épico. Ao longo da narração, se o rosto de Ana Kharima é todo
iluminado, o de Stéphane deve permanecer na penumbra. (BEZERRA,
2010, p. 111)

As peças estão sempre dentro da tríade: passado, presente e futuro; sejam para revelar
uma memória esquecida, desvendar um passado obscuro ou ainda visando reencontrar pessoas
que fazem parte da história da protagonista. No trecho citado anteriormente, a narração
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realizada por Ana Kharima é feita no plano do passado e revela aspectos do seu próprio
passado, visando resolver questões referentes ao presente. O passado rememorado ainda
localiza o leitor na linha diegética construída pelas três peças, pois sem a história contada por
Ana Kharima, as ações que se desdobram na peça “Na Outra Margem” ficariam
descontextualizadas, assim como os aspectos da “A Morte nos Olhos” ficariam sem
explicação. Devemos ter em vista que as peças estão interligadas pelos fatos vivenciados pela
protagonista e que são repetidos, em certa medida, a cada retomada da história, seja através da
construção de um plano da memória ou pelas conseqüências que o passado reverbera nos
diálogos desenvolvidos no presente.
Ao discorrer sobre a dramaturgia de Ibsen, Szondi revela aspectos que também são
pertinentes à escrita de APB. Para o autor: “[...] o passado domina no lugar do presente. Não é
temático um acontecimento passado, mas o próprio passado, na medida em que é lembrado e
continua a repercutir no íntimo” (SZONDI, 2001, p. 91). Assim como em Ibsen, as peças de
APB estão sempre voltadas para um passado em vista de entender o presente e o futuro. As
ações da protagonista das peças da autora demonstram um esforço de se rememorar um
passado que não aparece nítido; analogia encontrada na peça “A Morte nos Olhos” em que a
Moça procura recobrar a memória após um incidente8 que lhe deixou debilitada. As
lembranças da Moça aparecem obscuras, restando apenas empreender uma jornada até o
Hades em busca de ajuda.
Os desdobramentos das narrativas têm em vista as questões pessoais que circundam a
protagonista, potencializando as transposições temporais (passado-presente) como estratégia
dramatúrgica de resolver questões que apenas o diálogo no presente não resolveria. Essa
tendência de explorar os questionamentos do sujeito em seus aspectos mais íntimos teve por
precursor o dramaturgo Strindberg com sua “dramaturgia do eu”. Os diálogos ou qualquer
ação realizada no texto não são suficientes para demonstrar o que realmente acontece às
personagens, levando as personagens a se expressarem nos mais profundos níveis de
exposição pessoal, pois tudo o que acontece passa a ser mediado por uma perspectiva
subjetiva da memória, do sonho entre outras categorias. Para Szondi:

8

Na peça “A Morte nos Olhos, Ana Kharima aparece desmemoriada no sertão do Ceará, sendo acolhida pela
Dona Maria. O incidente que ocasionou a perda da memória foi a tentativa de assassinato sofrida pela
protagonista, uma vez que seu namorado, em um acesso de desespero tenta matá-la. É apenas através da
conversa com a Medusa que essa história vem à tona, assim como a memória da protagonista. O “incidente” é
retomado na peça “A Memória Ferida”, quando Ana Kharima conta à Stéphane a mesma história, mas como se
não tivesse passado de um sonho.
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O fato torna-se acessório, e o diálogo, a forma de expressão intersubjetiva,
converte-se em receptáculo de reflexões monológicas. Nas obras de
Strindberg, o intersubjetivo ou é suprimido ou é visto através da lente
subjetiva de um eu central. Com essa interiorização, o tempo presente e
“real” perde o seu domínio exclusivo: passado e presente desembocam um
no outro, o presente externo provoca o passado recordado. Na esfera
intersubjetiva, o fato restringe-se a uma seqüência de encontros, meras
balizas do verdadeiro fato: transformação interna. (2001, p. 91)

A transformação interna no caso da autora é vivenciada pelas suas personagens ou
ainda pela Ana Kharima, protagonista das histórias e personagem pela qual aporta o
desenrolar de toda narrativa; afinal é dela que partem as ações das demais personagens ou
ainda é ela que movimenta a trama das peças. Podemos identificar, partindo da perspectiva
apontada por Szondi, que a interiorização de Ana Kharima não gera apenas um enlace entre
passado e presente, mas desperta níveis bem mais complexos da narrativa, pois mistura ficção
e realidade, extrapolando o que é da ordem da personagem e o que é próprio da escritora das
peças. Esse diálogo subjetivo da autora APB com ela mesma aparece metaforizado na peça
“A Morte nos Olhos” em que há uma discussão ao longo da narrativa entre a princesa
Kharima e sua criadora, a Moça. A princesa aparece questionando seu próprio papel dentro da
narrativa e a autora (A Moça) justifica a criação de Kharima como maneira de forjar uma
história, mesmo que esta não fosse a sua, já que ela estava sem memória: “Pode não ser
possível, pode não ser a vida. Pode ser que ninguém acredite nessa história... (Indecisa,
titubeante.) Quer dizer é a História, pode ser a vida de alguém lá fora” (BEZERRA, 2010, p.
58).
Na citação de Szondi, o autor aponta para uma supressão dos diálogos em prol de uma
maior exposição das personagens por meio de monólogos. No entanto, nas peças de APB, a
autora abusa dos diálogos, uma vez que são eles que revelam os questionamentos realizados
pela protagonista. É no diálogo com o outro que a protagonista consegue compreender a si
mesma. A obra: “Defini-se, ainda, pelo estilo de relação que o une aos objetos, aos outros
seres humanos e a si mesmo. E a criação dramatúrgica é mais um desses lugares privilegiados
onde se tenta com simplicidade, e até mesmo muita ingenuidade, compreender o outro”
(BEZERRA, 2010, p. 18). Ao compreender o outro pode-se atribuir sentido às próprias
experiências, pois mesmo revelando-se subjetivas as experiências e as vivências só fazem
sentido se aparecem relacionadas à outro objeto, pessoa, contexto, si mesmo etc.
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2.3

Revisitando os Mitos

Cabe-nos, a partir desse ponto, revisitar os mitos como forma de buscar neles a
gênese de uma história; afinal, não são os mitos que auxiliam a ressignificar histórias muitas
vezes vividas? Foi partindo desse princípio que APB procurou na mitologia a matéria
necessária para a criação da sua primeira peça “A Morte nos Olhos”. Os mitos presentes na
peça destacam as questões da tragédia grega, ponto crucial da narrativa, assim como lança luz
sobre os aspectos do mito enquanto ressignificação de uma narrativa, ou seja, os mitos
aparecem para dar significado à história contada, pois estes já são reconhecidos pela tradição.
Segundo Raymond Williams (2005) o mito, nas construções dramáticas, aparece para dar ao
presente consistência contextual, afinal:

Muito do vigor criativo e da tensão das tragédias consiste no processo
singular de reformulação da ação real dos mitos, transformando-a em ações
dramáticas específicas, vivenciadas no presente e inseridas no caráter
orgânico dos concursos dramáticos, com inevitáveis conexões gerais com a
experiência então presente e suas instituições sociais. (WILLIAMS, 2005, p.
36)

A narrativa que se propõe falar sobre o mito não se fecha em si mesma, mas está
aberta para as várias leituras que o mito sofre ao longo da história. A esse respeito Roland
Barthes (2003) acrescenta: “Nesse sentido, pode- se dizer que a característica fundamental do
conceito mítico é a de ser apropriado” (2003, p. 210). O mito é deslocado da sua origem e
adquire novas formas de elaboração mítica, vislumbrando uma nova narrativa. Essa
“apropriação”, termo já discutido anteriormente, não desqualifica ou descaracteriza o sentido
do mito, mas permite que esse, enquanto potência de significado gere meios atuais para a
tradição. Nesta perspectiva, a escrita de APB possibilita a leitura da sua obra pelas diversas
interpretações que os mitos, por ela utilizados, permitem; da mesma maneira em que a autora
estabelece um diálogo com estes mitos graças às suas referências que são apropriadas e
transmutadas.
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Sendo assim, podemos apontar, no início da peça “A Morte nos Olhos” o coro de sete
mulheres que cantam o “Pai Nosso” e a “Ave Maria”, esta ação, além de colocar desde o
início a questão religiosa, identifica a obra dentro de uma estrutura clássica, uma vez que o
coro caracteriza o início das tragédias, em que são anunciados os infortúnios vivenciados,
assim como lançam a sorte das personagens. O aspecto religioso é algo recorrente nas
temáticas trágicas gregas, uma vez que os gregos atribuem aos deuses toda sua dinâmica
social. No entanto, devemos ter em vista que a autora APB atualiza essas dinâmicas e os
mitos que surgem em sua narrativa, trazendo à tona as relações sociais modernas. Não por
acaso que o coro aparece cantando orações vinculadas ao culto católico, religião da maioria da
população brasileira, ou ainda na tradição de vestir-se de branco nas sextas-feiras como forma
de agradecimento e respeito à Oxalá, Orixá pertencente ao universo simbólico da cultura afrobrasileira. Estes cultos e rituais aparecem ainda na fala da Dona Maria quando esta revela que
comprará um terço para A Moça: “Comprei mais isso pra você. (Mostra-lhe o terço e livrinho
de orações e coloca-os sobre a mesinha.) De agora em diante nós vamos rezar juntas”
(BEZERRA, 2010, p. 44) ou, ainda, nas menções às entidades da cultura afro-brasileira: “Não
me agradeça, minha filha. Agradeça a Deus, em primeiro lugar e, depois, agradeça a Caboclo
Erú” (p. 77).
Os aspectos da mitologia aparecem presentes nos arquétipos da Górgona Medusa e das
suas irmãs Esteno e Euríale e, ainda, do Cão Cérbero, que são identificados no início da peça
como personagens. A Medusa assume um papel fundamental na narrativa, pois é ela que
desvenda o passado da Moça, despontando como um deus ex machina9 que resolve toda a
problemática a qual vinha se desenrolando a fábula. Ao se revelar a história da Moça, esta fica
livre das questões que motivavam sua permanência na cidade do interior, mudando
completamente o rumo da narrativa. Muitas são as aparições e as apropriações feitas a partir
do mito da Medusa, desde um símbolo sagrado de proteção, espécie de talismã, até
representações do diabo para o cristianismo, como mostra a crença da filha de Joana na peça
“A Morte nos Olhos”, quando ela vê a imagem da Górgona representada na capa do livro:
“Dona Maria: A filha de Joana leu para mim e disse pra eu rasgar e queimar tudo, que isso
era coisa do diabo. Foi o pastor da igreja dela quem disse isso.” (BEZERRA, 2010, p. 45).
Para Camille Dumoulié no “Dicionário de Mitos Literários” (2005): “Medusa é a
9

O deus ex machina aparece nas narrativas no intuito de resolver um conflito dramatúrgico. Patrice Pavis, em
seu dicionário de teatro caracterizou o conceito como sendo: “[...] uma noção dramatúrgica que motiva o fim da
peça pelo aparecimento de uma personagem inesperada” (PAVIS, 1999, P. 92). Segundo, ainda, Pavis ao citar
Aristóteles, o deus ex machina interfere nas ações que não poderiam ser solucionadas no presente, mas que com
a ajuda de uma outra personagem poderiam se resolver se reveladas questões do passado ou do futuro.
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representação do Outro na sua absoluta e terrífica diferença” (p. 620). Afinal, não é na
procura de se entender o Outro que está associada a narrativa de APB? O Outro, nesse
sentido, é aquele que mostra aspectos de nós mesmos, um espelho no qual podemos nos
identificar.
Nessa jornada da mitologia cabe à Moça ir ao Hades atrás da Medusa. Ao contrário de
Orfeu que busca o retorno da sua amada Eurídice ao mundo dos vivos, a Moça assume o
papel de Kharima, ao se travestir da personagem, indo em busca da morte. Nesse percurso ela
encontra o Cão Cérbero que, em um primeiro momento, lhe proíbe a entrada no mundo dos
mortos, só a permitindo após a resposta do enigma lançado. O Cão, tal qual fez a esfinge ao
Édipo, lança-lhe um enigma: “O que é o que é? Que deveria ser córrego de dia, rio à tarde, e
mar à noite?” (BEZERRA, 2010, p. 71). Dentro da metáfora do enigma a protagonista revela
sua resposta:

A MOÇA: Se no enigma da esfinge, a resposta era O HOMEM, a resposta
para o teu enigma Cérbero, só pode ser O DESTINO DO HOMEM. Todo
homem está predestinado a ser córrego na infância, rio na juventude e mar
na velhice. Todo homem deveria seguir o fluxo das águas, contornar os
obstáculos e atingir seu objetivo na imensidão azul. (p. 71)

Os portões do Hades são guardados pelo Cão Cérbero que só permite a entrada dos
mortos, mas nunca permite, aos vivos, que por ele passem. Orfeu é um exemplo das muitas
histórias da mitologia em que o Cão aparece. Em sua tentativa de salvar Eurídice do mundo
dos mortos, ele toca uma canção com a sua lira, fazendo com que o Cão caia em um sono
profundo, conseguindo, assim, atravessar os portões do Hades. Outro mito a se aventurar pelo
Hades foi Enéias, guerreiro troiano, que empreende uma jornada pelo rio dos mortos no
intuito de conversar com a sombra do seu pai falecido. Para tanto, sua entrada pelos portões
só se realiza porque ele joga comida repleta de substância calmante, fazendo com que o Cão
adormeça. Na nossa história, a protagonista utiliza-se da palavra para convencer o Cérbero da
sua entrada no Hades, nada mais conveniente e apropriado para a autora da história que ao se
aproveitar da narrativa construa seu próprio destino.
Na peça “A Morte nos Olhos” os mitos se misturam à narrativa popular nordestina,
criando um diálogo entre essas duas matrizes. A fala da Medusa evidencia esse caráter ao se
referir a entrada da Moça no Hades:
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MEDUSA (com uma voz muito parecida com a de Dona Maria, só que mais
impostada): Para amedrontar o Cérbero, só há duas criaturas: ou é a Velha
da Trouxa, em pessoa, ou é alguém que tem parte com ela. “Há mais
mistérios no sertão do Nordeste do que possa imaginar a nossa vã
mitologia”. Seja lá o que for, eu não vou me meter nisso. Não me meto em
mito alheio. Mandem entrar, todavia! (BEZERRA, 2010, p. 71)

A história da Velha da Trouxa foi contada pela Dona Maria como uma narrativa da
tradição popular nordestina que amedronta crianças e adultos. As semelhanças entre as
histórias, tanto da Velha da Trouxa quanto da Medusa, partem do princípio que ao olhar
dentro da trouxa da Velha o sujeito “estupora” e, ao olhar nos olhos da Medusa a pessoa
transforma-se em pedra. As narrativas orais são, nesse sentido, a matéria-prima para a escrita,
pois são elas que auxiliam na criação de uma narrativa paralela às histórias consagradas pelas
culturas. Os mitos fazem parte da nossa vida, enquanto narrativas que se apoderam do
cotidiano social de determinadas culturas, fazendo parte da dinâmica da vida, tornando-se,
assim, uma justificativa e até condição para a organização de uma comunidade; como na
história da Dona Maria, em que ela fala ao Seu Chico para não andar por determinados locais,
e caso encontre uma mulher idosa pedindo dinheiro é para dá-lo sem olhar nos olhos da
pedinte. Como afirma Paul Zumthor (2005): “Todos nós percebemos nossa vida através de
uma ficção e essa ficção é nossa vida” (p. 49), ou seja, essa ficção ou narrativa incorpora
questões que são específicas à determinadas culturas, em tempos específicos e ainda devem
sobreviver à História para só assim virar mito.

2.4 Caracterização das Personagens

As personagens do universo ficcional criado por APB partem de uma motivação da
realidade da autora e carregam em si aspectos que remetem à ambientação baseada nos
elementos psicanalíticos. São em sua maioria, personagens densas que possuem uma história
de vida repleta de culpa, de arrependimentos, de traumas, de desejos e de sonhos. Determinar
um perfil para essas personagens torna-se difícil dada a ausência de uma identidade bem
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definida, com fatores que revelem aspectos determinantes. Talvez, surja daí, uma das
principais características das peças: a incompletude das personagens, em que parecem estar
sempre procurando algo, uma pessoa ou uma explicação. É necessário, então, um olhar
investigativo com o objetivo de explicar a estas personagens qual são seus papéis na trama,
como em um intenso diálogo com as vozes que insurgem da narrativa, assim como fez
Kharima e Periam ao dialogarem com sua criadora. A função do leitor assemelha-se ao de um
psicanalista que escuta seus pacientes no intuito de entendê-los, mas neste caso são as
personagens que nos falam à procura de um sentido.
As personagens ainda assumem múltiplas existências, seja quando recobram vidas e
histórias passadas, seja quando surgem em diferentes pontos de uma mesma vida (passado,
presente e futuro). Seres trágicos, seres míticos, seres ficcionais, seres reais, sejam quais
forem as representações dessas personagens elas transitam entre espaços e tempos com o
intuito de se afirmarem. A esse respeito a autora Anne Ubersfeld (2005) ressalta a importância
do efeito conotativo que a análise teatral possui, pois permite vislumbrar as mais diversas
camadas dramatúrgicas e cênicas:

Talvez seja útil recorrer à noção de conotações (ver pp. 13-14): enquanto
lexema, a personagem, se por um lado denota uma figura histórica ou
imaginária, um conjunto de semas, por outro. [sic] “conota”, também, toda
uma série de significações anexas. De modo, uma personagem antiga ou
heróica pode conotar todos os elementos de sua lenda que não são
textualmente utilizados. A maleabilidade do sistema de conotações permite
mostrar como toda uma série de construções, inerentes ao leitor ou ao
espectador, pode ser investida na personagem, seja por meio de elementos
extratextuais, históricos ou legendários, seja por meio de elementos
acionados na representação. (UBERSFELD, 2005, p. 79)

Dessa maneira, nos apegamos à perspectiva conotativa para justificar as análises
discorridas sobre as personagens, procurando entender melhor as multiplicidades de
significações atribuídas à um mesmo caractere, levando em consideração, sempre, os níveis
representacionais e a importância destas figuras nas três peças abordadas.
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2.4.1 Personagens Trágicas

A tragédia está no cerne das peças da trilogia, pois parte do princípio de um evento
trágico que marca toda a narrativa posterior, a saber: a ditadura na América Latina durante a
década de 60, quando um casal é obrigado a se refugiar no interior do estado do Ceará.
Porém, antes de chegar ao lugar de destino, o homem (pai da protagonista da história) é
levado ao suicídio, tendo em vista a emitente captura pelos militares, obrigando sua esposa
grávida a dar continuidade ao plano de fuga. Pouco tempo depois de chegar ao destino, a
mulher (mãe da protagonista) já com a sua filha nos braços é levada a abandoná-la, pois
conseguira um jeito de se refugiar na França. Esses fatos marcaram toda a trajetória de Ana
Kharima, levando-a à incansável procura por sua mãe.
A ação trágica vivenciada pelos pais de Ana Kharima aponta para um sentido
determinado de tragédia, em que há um conflito entre forças de alguma ordem, aqui
representadas pelo Estado e pelo desejo individual por uma liberdade coletiva. Ao sair da
ordem instituída, os pais empreendem uma jornada em prol do coletivo, estando à mercê de
forças superiores as deles, seu destino passa, então, a ser confrontado por questões de escolhas
e erros, culminando na funesta morte do pai, em um dado momento, e da mãe, tempos depois.
O sacrifício vivenciado por eles acarreta em um declínio na perspectiva individual dos
indivíduos em favor dos interesses sociais. Para Pavis:

O herói tem conhecimento desta instância superior e aceita confrontar-se
com ela sabendo que está selando sua própria perda ao dar início ao
combate. Na verdade, a ação trágica comporta uma série de episódios cujo
encadeamento necessário só pode levar à catástrofe. A motivação é ao
mesmo tempo interior ao herói e dependente do mundo exterior, da vontade
dos outras [sic] personagens. (PAVIS, 2005, p. 417)

Em contraposição aos seus pais, Ana Kharima não se torna uma expiação para os
problemas enfrentados pela sociedade, pelo contrário, a protagonista estabelece conflitos que
são da ordem pessoal e estritamente psicológica, configurando a tendência moderna de
colocar o indivíduo no centro das discussões, em detrimento da abordagem social, divina ou
moral vivenciada pelos sujeitos na época clássica e medieval. Nesse sentido, Ana Kharima
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representa: “o construir de uma nova ordem a partir da morte de uma ordem anterior”
(WILLIAMS, 2002, p. 67). Partindo desta perspectiva, Ana Kharima, mesmo vivendo seus
conflitos pessoais, descarta o caráter absoluto da tragédia clássica, transgredindo as suas
estruturas fixas de formatação ao optar por caminhos alternativos de existência. Não
pretendemos estabelecer, neste ponto, uma dicotomia entre tipos de tragédia e em quais
contextos ela mais se adapta, mas perceber as diferentes interpretações para a tradição,
apropriando-se do passado para melhor entendê-lo no presente.
Partindo das questões trágicas, presentes na narrativa das três peças, podemos
identificar outras personagens que personificam características trágicas, além dos pais de Ana
Kharima, a saber: Kharima (princesa), Periam (príncipe) e a Moça (Ana Kharima). Estas
personagens apresentam caracteres típicos dos heróis trágicos, afirmando uma visão
contemporânea dos mitos e das estruturas das narrativas, pois não estão organizadas segundo
aspectos normativos, mas preveem elementos próprios do gênero trágico de maneira
ressignificada.
Kharima, princesa descrita na peça “A Morte nos Olhos”, destaca-se dentre os
personagens ficcionais criados por APB pelo seu caráter questionador e transgressor durante
os diálogos com sua criadora (A Moça). A princesa assemelha-se à Ângela Pralini,
personagem desenvolvida por Clarice Lispector em seu livro “Um Sopro de Vida” (1978),
pois ambas questionam seus papéis ao longo da narrativa, discordando das atitudes dos seus
autores. Personagem com desejos e vontades, Kharima, decide se ausentar do final da história
desenvolvida pela Moça, pelo simples fato de discordar com o desenrolar trágico com que a
narrativa assumia, preferindo transgredir os ditames da autora, deixando-a sozinha. Na
passagem a qual nos referimos, a princesa fala para sua autora: “Kharima: Olha,
francamente, eu não vou mais discutir com você, não. Quer saber? Você fique aí com sua
história rocambolesca, porque EU VOU EMBORA” (BEZERRA, 2010, p. 68).
A história construída para a princesa Kharima diz respeito à todas as grandes
narrativas de amor que acabam de maneira trágica, com seus casais separados ou mortos; a
história, ainda se aproxima da concepção grega das tragédias clássicas ao contar uma
narrativa de seres superiores, ou seja, de seres com títulos de nobreza. Ao narrar a trajetória de
amor entre a princesa Kharima e o príncipe Periam, a autora cria uma relação dicotômica
entre as personagens, já que as posturas de ambas se chocam. O príncipe surge, por sua vez,
como o herói disposto aos sacrifícios empreendidos por aqueles de alma nobre, aceitando o
seu destino trágico e concordando com a história da autora ao embarcar numa trajetória que
culmina com a sua morte. A autora, a partir desse ponto, designa Kharima ao Hades,
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exigindo que a princesa vá em direção a Medusa para pedir-lhe a devida morte. Ao negar os
desígnios da sua criadora e a condição de personagem trágica, Kharima, aponta para as
questões que lhes são pessoais, desenvolvendo uma perspectiva humanizada do sujeito, que
vai além da concepção arquetípica da personagem enquanto figura expiatória dos erros
humanos. Segundo Raymond Williams, a tragédia liberal moderna é caracteriza por
personagens que:

Por um ato de escolha, por um ato de vontade, o indivíduo recusava o papel
de vítima e tornava-se um novo tipo de herói. O heroísmo não estava na
nobreza do sofrimento, quando os limites eram alcançados. Residia agora, de
maneira inequívoca, na própria aspiração. O que se requeria era autorealização, e qualquer desses processos constituía-se numa libertação geral.
O homem, singular, como fato do discurso, tornou-se plural geral e
maiúsculo: Homem. (WILLIAMS, 2002, p. 130)

A modernidade permitiu ao homem o papel principal em suas discussões, firmando-se
como material de estudo e de criação artística. Questões como: conflitos psicológicos,
relações entre familiares ou entre casais, etc. são temáticas desenvolvidas pelos dramaturgos
desde à modernidade, extrapolando na contemporaneidade para o que se convencionou
chamar de incomunicabilidade da palavra ou ainda na impossibilidade de se resolverem
questões de ordem interpessoal, pois a palavra torna-se falaciosa, não abarcando a totalidade
da discussão sobre as relações pessoais ou sociais. Não é nosso objetivo alongar discussões
sobre a contemporaneidade por entender que as peças desenvolvidas por APB aponta o
diálogo e a palavra como formas de explicarem as questões que são pertinentes à autora ou,
ainda, como maneira de resolver problemáticas específicas à narrativa. A palavra e a busca
por uma narrativa tornam-se o ponto central das discussões levantadas pela autora nas três
peças, criando um espaço prenhe de diálogo entre as personagens e de criação de narrativas
ficcionais.
Ao retomar as personagens, anteriormente apontadas por suas características trágicas,
temos a Moça, que nas peças “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem” já assume o nome
de Ana Kharima. Dado este fato, iremos chamá-la por Ana Kharima, tendo em vista que as
denominações atribuídas para a ela dizem respeito à mesma personagem, mesmo quando
classificada de maneira genérica (A Moça). Ana Kharima aparece nas três peças buscando um
sentido para sua existência, seja através da memória, quando procura resgatar as suas
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lembranças, seja pelo diálogo com o outro; cabendo a este a incumbência de relatar os
acontecimentos da vida da protagonista que ela mesma não consegue lembrar. Mas essa busca
nem sempre acontece de maneira consciente, pelo contrário, quando a protagonista vai para o
exterior (Paris ou Montreal) ela procura se distanciar da sua realidade anterior, porém é
conduzida a situações que lhe impõem recobrar sua verdadeira história. A personagem
apresenta um alto grau de complexidade atribuído não só pelos conflitos que norteiam a sua
memória, mas, sobretudo, pelos níveis de representatividade com que a figura de Ana
Kharima é explorada na narrativa.
Ana Kharima assume o papel de uma heroína solitária que vai em busca de reconstituir
o seu passado, tal qual fizeram Sônia e Alaíde, ambas personagens de Nelson Rodrigues. As
três personagens são marcadas pela perda da memória, dando início à jornada que as levam a
reconstruir a memória fragmentada de suas vidas. No entanto, existe uma característica que as
diferenciam; na narrativa desenvolvida por Nelson, o destino das suas personagens é mostrado
desde o início, é sabido sobre a morte delas, e é a partir deste fato que são reveladas uma
sucessão de ações que levaram ao evento funesto. No caso da protagonista, Ana Kharima, fica
evidente o desconhecimento do seu destino, cabendo às ações e ao diálogo com o outro a
importância de desvelar as lembranças passadas para, assim, construir um futuro.
As questões pessoais são intrínsecas ao sujeito, independente de onde este se encontre
ou a que realidade ele esteja inserido, sendo necessário um trabalho interno para exteriorizar e
extirpar os fatores e traumas que se transformam em discurso. A tragédia liberal apontada por
Williams diz: “A realidade interna, por fim, vem a ser a única realidade geral” (2002, p. 136).
As questões passam a ser percebidas pelo viés interno, ou seja, o eu aparece contra o eu e o
desejo individual possui o objetivo de libertar o sujeito das questões psicológicas para assim
conhecer a si mesmo. É nesse jogo de “conhece-te a ti mesmo” que Ana Kharima empreende
sua trajetória, mesmo que para isto seja necessário expor questões que lhe são pessoais e
íntimas.

2.4.2 Personagens Míticas

Personagem que tece a história, Dona Maria apresenta diferentes meios de
interpretação, caracterizada, principalmente por seu viés dúbio. Ela não demonstra conflitos
psicológicos, pessoais ou com as demais personagens. Pelo contrário, ela possui uma certeza
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própria daqueles que conhecem seu destino. Responsável pelas ações realizadas pela Moça,
Dona Maria conduz o percurso traçado pela protagonista levando-a, inconscientemente, a
rememorar suas lembranças. É por essa característica que a senhora adquire importância na
narrativa, firmando-se enquanto personagem onisciente, pois seus conselhos e histórias
conduzem a Moça em direção ao conhecimento de si mesma.
As ações que acontecem ao longo da peça estão centradas nas histórias de Dona Maria
e na perspectiva dela sobre as narrativas, mesmo quando assume o papel da Medusa. As
histórias partem do momento em que a senhora encontrou a Moça semimorta até quando ela
recobra a memória. Para tanto, Dona Maria assume a imagem de uma contadora de histórias
que a tudo conhece, característica percebida graças à sua facilidade em manipular as palavras,
assim como a larga percepção que tem dos elementos míticos da tradição. Sua incapacidade
de se espantar com os acontecimentos da vida em seu espaço real ou no espaço ficcional
permite que a narrativa assuma um viés fantástico, ao mesclar tempos e espaços variados
dentro das estruturas da ficção, dos mitos e da realidade.
Dona Maria aparece em contraposição a Moça, pois enquanto a jovem representa um
mundo subjetivo e psicológico, a senhora manifesta ações objetivas e funcionais, seja fazendo
suas atividades diárias (rezar, ir à feira, etc.), ou transmitindo um pensamento arraigado na
causalidade e na aceitação. Essa consciência baseada nas relações naturais e na aceitação fica
clara no diálogo entre a Moça e Dona Maria quando a primeira pergunta: “Por que a senhora
está vestida de branco?” e, Dona Maria responde: “Porque é preciso. Tem que ser assim toda
sexta-feira”. (BEZERRA, 2010, p. 41) A falta de questionamentos não é vista pela ótica da
ignorância ou da simples aceitação dos fatos, mas pela perspectiva daqueles que não possuem
dúvidas, por terem em si a sabedoria necessária para lidar com questões do cotidiano.
Dona Maria desponta por sua característica fixa de personalidade, mantendo-se estável
no plano narrativo, podendo, por sua vez, ser classificada como uma personagem linear. Esse
caráter, porém, não diminui a importância da senhora para a narrativa, já que a consideramos
mais do que uma personagem coadjuvante, responsável por manter o diálogo da protagonista;
ela é vista como agente propulsor da narrativa, pois são suas histórias que proporcionam a
continuidade das ações. Ações estas que são desenvolvidas pela Moça que ao escutar os
conselhos da Dona Maria empreende numa jornada de autoconhecimento. Devemos destacar
que são as palavras da senhora que fazem com que a fábula transcorra dentro dos conflitos e
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reconhecimentos10 necessários para o desenrolar dramatúrgico. Como a Moira que tece o
destino dos homens, Dona Maria, exerce uma influência sobre o destino da Moça,
conduzindo-a em direção às descobertas e regulando as informações para que despontem no
momento mais apropriado:

A Moça (com voz terna e triste): Você me conta de novo como foi que me
enontrou?
Dona Maria (agoniada): Ah, meu Deus do céu, eu já contei essa história mil
vezes!
A Moça (em tom de súplica): Conte de novo, por favor! Eu não consigo
compreender. Talvez se a senhora ficar me contando, repetindo essa história,
eu possa ligar alguma coisa, me lembrar...
Dona Maria (cortante): Não é o momento.
A Moça: Como?
Dona Maria: A hora de lembrar ainda não chegou. A hora é de descansar.
(BEZERRA, 2010, p. 38-39)

As didascálias apontadas no início da peça já indicam que a personagem da Medusa é
vivenciada pela mesma pessoa que representa Dona Maria, criando uma relação estreita entre
estas duas criaturas que dominam a ambientação simbólica da peça, nos planos mítico, real e
ficcional. A Medusa no campo mítico desvenda as questões que são pertinentes a Moça,
mostrando o seu passado e o que a levou ao sertão do Nordeste. Dona Maria, por sua vez,
ajuda a Moça no plano da realidade, a desvendar o seu passado através da narrativa sobre os
acontecimentos na vila e a incentivando para que dê continuidade à elaboração da narrativa
ficcional de Kharima e Periam. No entanto, esse distanciamento parece proposital, pois
quando é conveniente a presença da Moça no Hades, Dona Maria é a pessoa por traz dos
incentivos: “Faça você mesma a sua história, minha filha. Vá ver essa Medusa” (Bezerra,
2010, p. 69).
Os estados de consciência da personagem transitam entre os aspectos religiosos e os
cotidianos, criando uma forte ligação com o divino. O meio com que essa ligação é realizada
não se torna relevante, pois ao mesmo tempo em que Dona Maria realiza ações atreladas ao
culto católico, ela também possui uma ligação com aspectos da cultura afro-brasileira.
Segundo a autora APB, em entrevista concedida, a figura da senhora, possui uma estreita
10

O termo reconhecimento aqui empregado diz respeito à agnorisis, ou seja, o momento em que o herói passa da
situação de ignorância dos fatos para o conhecimento. Ana Kharima consegue o reconhecimento do seu passado
através da Medusa.
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relação com sua tia e mãe de criação, assim como, com sua mãe espiritual, praticante da
Umbanda; estas duas pessoas influenciaram, consciente ou inconscientemente, a escritora
para a construção da personagem Dona Maria, revelando caracteres importantes para a
estruturação dramática.

2.5

Representação do Espaço

O conjunto de espaços representados no universo descrito pela autora APB contribui
para a construção de uma atmosfera repleta de elementos complexos e condensados em planos
específicos de elaboração dramatúrgica. As descrições e representações correspondem não só
a um estado de ambientação dramático-simbólica, mas estão intrinsecamente relacionadas às
vivências da protagonista e aos percursos percorridos por ela. Todas as ambientações são
percebidas segundo a perspectiva de Ana Kharima, desta maneira, os espaços são organizados
de acordo com a realização das ações em seus lugares e planos específicos, assim como,
tornam-se estratégia para o desenvolvimento de uma escrita em que os espaços aparecem
relacionados, diretamente, a um melhor entendimento da narrativa.
Os espaços reais descritos nas peças aparecem relacionados aos planos imaginários e
simbólicos, pois a narrativa promove uma justaposição entre o lugar físico onde foi realizada
cada ação e a criação de novos planos espaciais de cunho simbólico, possibilitando
equivalências que enriquecem a leitura das obras. Podemos apontar nas três peças o
entrecruzamento de planos e espaços que juntos tecem o fio desvelado por Ana Kharima.
Falamos em planos e espaços, pois pretendemos fazer uma distinção entre estas duas esferas,
colocando a primeira dentro da concepção metafórica (planos psicológicos, passado e
ficcional) e a segunda ligada aos ambientes físicos e geográficos representados.
Na peça “A Morte nos Olhos”, o sertão do Ceará ou mais precisamente a casa de Dona
Maria representam o espaço geográfico onde transcorrem as ações. Dentro do espaço da casa
são revelados planos imaginários, tais como: o mítico, configurado pela ida ao Hades, e o
ficcional, com a criação de uma história paralela à história da Moça. Estes planos contribuem
para continuidade da história, encaminhando o transcurso da narrativa no espaço físico. A
peça “A Memória Ferida” mistura os espaços reais com os planos imaginários, pois ao mesmo
tempo em que a ação acontece num bistrô em Montreal, no plano presente, ela também se
realiza no apartamento de Stéphane em Paris e em um café na Suíça, no plano passado. Vale
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salientar que o plano do passado descrito na peça, não é apenas mencionado na narrativa, mas
se materializa de maneira física, transpondo as personagens para o ambiente representado.
Esse cruzamento de espaços e tempos cria um universo em suspensão calcado na memória
enquanto espaço propício para o desenrolar de experiências vivenciadas no plano presente. A
terceira e última peça, “Na Outra Margem”, é a conclusão do embate de Ana Kharima e sua
mãe, quando as duas finalmente se encontram no hospital. Ao mesmo tempo em que o espaço
físico é caracterizado pelo hospital, existe um plano fora da consciência humana em que os
espíritos ou a projeção mental dos pais de Ana Kharima aparecem para conversarem com ela.
Mesmo se passando no hospital, as ações nesse plano da alucinação criam uma interrupção no
contínuo desdobramento de tempo e espaço.
Para o teatro, a representação do espaço está intrinsecamente ligada a de tempo e a
da ação, pois como aponta Patrice Pavis (2008): “Sem espaço, o tempo seria duração pura,
música, por exemplo”, “Sem tempo, o espaço seria o da pintura ou da arquitetura” e “Sem
tempo e sem espaço, a ação não pode se desenvolver” (p. 140). Estas três categorias de
organização dramática aparecem relacionadas a elaboração de um contexto cênico dentro do
jogo em que a espacialidade surge como matéria propulsora de novos referenciais simbólicos.
Dentro desta perspectiva, temos nas didascálias a principal fonte de contextualização da
espacialidade, descrevendo sobre as ambientações e a inserção das personagens nos espaços.
A autora APB utiliza-se de detalhes para criar sua espacialidade. Porém, devemos salientar
que dentro da relação texto-cena as didascálias não são estruturas fixas, elas apenas sugerem
uma ambientação, cabendo à encenação subvertê-las ou não. As análises espaciais das peças
serão feitas separadamente, evidenciando o que cada uma demonstra em seus contextos de
representação.

2.5.1 Lugares de Passagem

O espaço físico em “A Morte nos Olhos” é descrito como sendo: “um quarto modesto
no sertão do Nordeste” (BEZERRA, 2010, p. 32), em que transcorrem todas as ações nos
planos da representação, a saber: o da realidade, o da ficção e o mítico. O espaço da casa de
Dona Maria destaca-se pela sua relação com o mundo subjetivo de Ana Kharima; metáfora
que personifica a procura interna da personagem por suas raízes e por sua história. A casa
numa cidade do sertão representa o universo interno da personagem, neste espaço ela se
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depara com conflitos pessoais causados pela perda da memória, projetando nas figuras míticas
e ficcionais que encontra seus próprios questionamentos, procurando um sentido para suas
experiências. Essas personagens míticas e ficcionais são as referências internas que,
inconscientemente, surgem para estabelecer um diálogo com a protagonista, a ponto de fazêla recobrar suas lembranças. A simbologia da casa de Dona Maria nos remete à imagem de
um espaço acolhedor que faz a personagem voltar para suas origens. Segundo Gaston
Bachelard (1993) a imagem da casa abriga uma relação entre memória e imaginação
alicerçada nas lembranças que se mantém do espaço. Neste sentido, a casa de Dona Maria
torna-se espaço para que as lembranças surjam. Seguindo o raciocínio desenvolvido por
Bachelard em relação à simbologia da casa, apontamos a seguinte perspectiva:

[...] pretendemos mostrar que a casa é uma das maiores (forças) de
integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem.
Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. O passado, o presente
e o futuro dão à casa dinamismo diferentes, dinamismos que não raro
interferem, às vezes se opondo, às vezes excitando-se mutuamente. Na vida
do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida.
(BACHELARD, 1993, p. 26)

O espaço da casa permite que Ana Kharima, através das suas ações desenvolvidas no
presente, recobre as lembranças do passado, para assim, construir um futuro. Essa ligação
entre tempos fica evidente na elaboração dramatúrgica dos planos míticos e ficcionais, quando
o espaço físico permanece o mesmo, ou seja, o quarto na casa de Dona Maria. Surgem, a
partir do espaço, elementos imaginários que contribuem para a composição da linha
dramática. Como afirma Bachelard na citação anterior, a casa é espaço de integração, onde
estabelece-se um princípio dinâmico entre os sonhos, os pensamentos, o passado e outros
elementos que dentro desta consciência de ligação possibilitam uma condensação dos
conteúdos dispersos. A protagonista consegue desvendar toda a sua vida sem sair da casa,
pois mesmo estando sem memória, as lembranças continuam em seu interior, no inconsciente
metaforizado pela imagem da casa.
A história da princesa e do príncipe reconta a tradição das histórias de amor; mesmo se
passando no espaço físico da casa, a narrativa nos remete à uma praia, onde o casal de
príncipes tem seu último encontro. O plano imaginário ficcional traz o mar para o sertão árido
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do Nordeste, transmutando os estados internos da casa em algo amplo, intenso e infinito.
Nesse sentido, assim como o mar, as histórias também são infinitas e se repetem; como
observa a princesa, ao apontar um possível encontro, no passado, com sua criadora: “Da
última vez que nós nos encontramos você me deu o mais belo dos nomes e mais trágico dos
destinos”, ou ainda “Seu rosto e sua maneira de falar não me são estranhos... Acho que foi
você que me fez perambular por aí, sem nome, sem endereço, sem passado, sem presente...”
(BEZERRA, 2010, p. 56). A narrativa assemelha-se à metáfora do mar, pois ambos são
prenhes de significação, enquanto as narrativas se multiplicam e geram novas histórias, o mar
está atrelado à simbologia do nascimento e da vida. O mar é:

[...] lugar dos nascimentos. Águas em movimento, o mar simboliza um
estado transitório entre as possibilidades ainda informes as realidades
configuradas, uma situação de ambivalência, que é a incerteza, de dúvida,
de indecisão, e que pode se concluir bem ou mal (CHEVALIER;
GEERBRANT, 1999, p. 592).

Lugar de incertezas, o plano da ficção gera na protagonista a inquietude dos mares
revoltos que são acordados pelas tormentas. Essa analogia nos remete ao plano da ficção que
desperta a Moça para suas tormentas psicológicas. Incentivada por Dona Maria, a ida ao
Hades traz a calmaria necessária para as inquietudes vivenciadas pela Moça, já que é no plano
mítico que são revelados o seu passado e a sua identidade. A transição entre os planos da
realidade e o mítico leva-nos à descrição de forças sobrenaturais que influenciam a trajetória
do ser humano. Enquanto espaço destinado aos mortos, o Hades torna-se local de inúmeras
visitas por parte dos vivos que vão em busca de respostas para seus questionamentos. Mesmo
se tratando de um ambiente hostil para os vivos, é nele que a protagonista encontra suas
respostas. Na peça, ao obter suas respostas a Moça acorda de uma espécie de sonho,
representado pelo Hades; é no espaço do sonho onde são desvelados os sentimentos mais
profundos da protagonista. As mensagens anunciadas pela Medusa conferem ao sonho o
poder de revelar aspectos do inconsciente que a consciência desconhece, dentro desse jogo
coube aos mitos, citados na obra, a incumbência de criar imagens simbólicas responsáveis
pelas lembranças pessoais.
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2.5.2 Interior e Exterior

A representação do espaço na peça “A Memória Ferida” é estabelecida pelas
dualidades, identificadas nas contraposições entre passado e presente, masculino e feminino,
interior e exterior. A ação transita por espacialidades díspares e ao mesmo tempo
complementares que auxiliam a figuração da narrativa. Apontamos desde o início da peça a
relação dual desenvolvida pela autora APB, quando são situados dois planos espaciais e
temporais, respectivamente: o da realidade, no presente e o da memória, no passado. As ações
transcorridas nestes planos estão situadas em um bistrô de Montreal, no estúdio de Stéphane
em Paris e no café “Le Relais Bristol” na Suíça. Esta peça, em especial, possui a característica
de transitar entre o diálogo e a narrativa de ações, de maneira que os diálogos realizados entre
Ana Kharima e Stéphane potencializam a narrativa, presente no texto.
Pretendemos, assim, mostrar as dualidades existentes entre os espaços do bistrô e do
café, sobretudo, em relação ao estúdio, pois enquanto espacialidades simbólicas eles
constroem o universo interno e externo às personagens. O estúdio de Stéphane representa a
interiorização das personagens num mundo de descobertas afetivas, estando dispostos a se
exporem mais; é compreensível, então, que Ana Kharima tenha narrado a história da sua vida
para um recém conhecido11. Da mesma maneira em que se edifica a confiança aparece a
desconfiança, e os conflitos internos tendem a aumentar. Nos encontros em ambientes
externos, a protagonista tende à criar um mecanismo de defesa com as demais personagens,
tanto com o Stéphane quanto com sua mãe. No primeiro exemplo, Ana Kharima não cede às
investidas do ex-namorado, permanecendo firme nas suas decisões, neste sentido, não são
suas emoções ou as questões pessoais que dominam as ações, mas a razão pela qual os dois
haviam rompido que adquire maior relevância. Com a mãe, as ações acontecem de maneira
diferente, porém com princípios semelhantes. Desta vez, Ana Kharima não procura conversar
com sua mãe em busca de um sentido para o seu abandono, ela simplesmente desiste do
encontro ao vê-la, preferindo se manter distante do que considera ser uma pessoa racional e
sem sentimentos. Essa racionalização da mãe é um subterfúgio que Ana Kharima encontra
para não expor os seus sentimentos, camuflando o desejo íntimo de retornar à sua genitora.

11

Na peça “A Memória Ferida”, Ana Kharima conta, por meio de uma suposta narrativa ficcional, a história da
sua vida para Stéphane, revelando aspectos íntimos para seu recente namorado.
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A relação entre interior e exterior leva-nos à uma contraposição entre as
espacialidades figuradas nas peças “A Morte nos Olhos” e a “Memória Ferida”. A dialética é
estabelecida, neste caso, pela condição de estrangeira com a qual Ana Kharima se coloca na
última peça citada. Enquanto sujeito que está no exterior, que está fora dos limites do íntimo,
o ser estranho/estrangeiro também nos remete à um Ser alheio a si mesmo e ao outro. O
estrangeiro, nesse sentido, abarca uma imagem de alteridade que ao mesmo tempo em que
afasta, pois em um primeiro momento o que é diferente assusta, também encanta. O
relacionamento de Ana Kharima e Stéphane revela-se como um meio de expor aspectos que
são estranhos e próprios do sujeito. Para a autora APB:

No desenrolar da intriga ambigüidade, tensão e neurose atingem o paroxismo
e o medo diante da extrema alteridade instaura um espaço de incompreensão
absoluta, de rupturas e fugas definitivas. Seguindo o fio da narração destas
histórias dentro da história é, finalmente, num terreno neutro, numa
terceira zona, em Quebec, que os personagens, abrem a caixa de
pandora, numa talvez última tentativa de purificação, de exorcismo dos
males fatais ou voluntários que se lhes acometeram. Uma vez mais, é a
narrativa, a reconstituição da história que atenua o terror da memória ferida.
(BEZERRA, 2007, p. 2)

A pluralidade de espaços representados na peça projeta um descentralizamento dos
eixos que até então estavam centralizados na imagem da casa de Dona Maria. O universo
ficcional expande-se para além das fronteiras, mas continuam a constituírem espaços
definidos fisicamente; as cidades pelas quais a protagonista transita revela-nos uma tendência
migratória, fazendo com que ela percorra lugares que lhe proporcione o encontro com seus
“fantasmas” do passado. Segundo Paul Ricoeur (2007): “A cidade também suscita paixões
mais complexas que a casa, na medida em que oferece espaço de deslocamento, de
aproximação e de distanciamento” (p. 159). Ao empreender uma jornada no estrangeiro, Ana
Kharima permite-se atravessar por sentimentos e relacionamentos que lhe proporcionam
inquietações, desde as relações maternas às amorosas.
Na peça “A Memória Ferida” identificamos uma conexão entre o espaço da memória e
os espaços geográficos (estúdio de Stéphane e café na Suíça) descritos no texto. Essa relação
não acontece de maneira aleatória, mas deixa evidente, na narrativa, que existe uma conexão a
partir da percepção sensorial vivenciada pela protagonista, tendo por base os lugares
apresentados. A descrição espacial prescinde das estruturas genéricas de representação em
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favor de um maior envolvimento das personagens com os espaços pelos quais decorrem as
ações. Assim, o café suíço, não é qualquer café, mas o “Le Relais Bristol” e o estúdio adquire
uma definição detalhada, ele localiza-se em Paris, Ménilmontant, na rua Boyer, número dez.
Os espaços, assim como as pessoas, possuem a característica de evocar as lembranças,
trazendo à tona vivências passadas. Ana Kharima é transportada para o passado e para o
espaço do estúdio ao rever Stéphane e relembrar dos tempos em que se conheceram. É a
memória compartilhada pelo casal que faz com que o espaço representado adquira
significados; desta forma, são as interferências deles no espaço que tornam o estúdio um
ambiente repleto de lembranças.

2.5.3

Espaço para Sonho e Alucinação

A terceira peça da trilogia, “Na Outra Margem”, se passa no espaço de um hospital
logo após o acidente que deixara Ana Kharima bastante debilitada. Neste ambiente, além das
ações representadas no plano da realidade são desveladas personagens do passado da
protagonista que trazem à tona questões mal resolvidas, numa última tentativa de
reconciliação. Os acontecimentos transcorridos no hospital correm para uma crescente
transfiguração das personagens e das imagens indicadas, pelas didascálias, em direção a
construir um espaço onírico, como demonstra a seguinte passagem: “Toda esta cena se passa
numa atmosfera de sonho ou pesadelo. O Médico é surreal e, em virtude da dor atroz, o tom
da Moça é disparado. (BEZERRA, 2010, p. 170). O espaço onde aparecem as personagens do
passado de Ana Kharima condiz à um universo disforme, sem que haja uma real compreensão
dos acontecimentos que se passam, há uma mistura de sonho e alucinação, intercalados pelos
lampejos de realidade que somem e retornam, fazendo com que Ana Kharima assimile os
fatos projetados pela sua mente, seja através da consciência de que tudo não passou de um
sonho ou de que foi um mero fruto da imaginação.

As divagações realizadas pela

protagonista e as demais personagens tornam-se, dentro dessa perspectiva, uma estratégia
dramática por meio da qual a autora se utilizou para promover o desenrolar de questões
pertinentes às peças anteriores e que só através da conversa estabelecida com o pai, a mãe e o
namorado são revelados os reais acontecimentos da vida de Ana Kharima.
Não fica esclarecido a que se deve a construção do espaço da alucinação, se é
realmente um sonho ou se é efeito das doses de morfina. Entendemos que o efeito pesado da
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morfina, atrelado ao desejo latente de encontrar seus pais, fizeram com que o inconsciente de
Ana Kharima construísse um espaço propício para a rememoração de aspectos que são
intrínsecos à ela e que estavam inacabados. Na peça “Vestido de Noiva”, também são
intercalados planos que condizem a espaços imaginários, tais como: o da memória e o da
alucinação. Alaíde projeta-se nestes espaços à procura das suas memórias, encontrando com
personagens que revelam, de maneira fragmentada, aspectos do seu passado. À semelhança de
Alaíde, Ana Kharima transita pelos espaços da memória, da alucinação e da realidade, mesmo
em momentos distintos. Enquanto na memória (“A Memória Ferida”) são as lembranças que
estabelecem a narrativa, no plano da alucinação, as ações são projeções provenientes de
elementos próprios do passado, que só fazem sentido quando confrontadas com a realidade.
Encontramos na fala de Luiz Arthur Nunes (2004), responsável pela apresentação da peça de
Nelson Rodrigues, uma condensação de características da personagem Alaíde, mas que
podem ser associadas, também, à Ana Kharima quando ela percorre os espaços imaginários.
Para o autor:

Os esforços do eu agonizante para restaurar sua identidade a partir daquele
emaranhado de recordações constituem o plano da memória. No entanto, a
mente traumatizada continuamente se desvia da trilha da reminiscência,
produzindo fantasias delirantes, que são projetadas no plano da alucinação.
As curtas interferências no plano da realidade têm a função de situar a esfera
da subjetividade no contexto do mundo exterior. No final da peça, o plano da
realidade passa a dominar a cena e proporciona uma conclusão para a intriga.
(NUNES, apresentação in RODRIGUES, 2004, p. 16)

Os espaços representados nas três peças que compõem a trilogia não são apenas
elementos cenográficos que ilustram a narrativa, pelo contrário, a espacialidade demonstra
uma perspectiva integradora com as ações, não é à toa que são construídos diversos níveis
espaciais para que se possa desenvolver uma maior complexidade à história. Ao criar níveis
para a narrativa, a autora APB aponta para uma perspectiva que se distancia dos fatos tais
como aparecem na realidade para agregar a eles uma compreensão subjetiva que só a escrita
criativa possibilita, pois não são mais os eventos em si que se tornam importantes, mas
principalmente a maneira com que se narra esses eventos.
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2.6

Caracterização do Tempo

A caracterização do tempo no texto dramático perpassa pela relação direta com a
representação cênica, constituindo um tempo que vai além da ligação entre o tempo da
narrativa e o tempo do narrado. Para entendermos melhor estes conceitos, buscamos nas
teorias de Paul Ricoeur (2010) no que diz respeito à concepção de tempo na narrativa de
ficção, assim verificamos que a narrativa possui dois tempos: o do narrar e do narrado. Ao se
narrar uma história, essa nos aparece condensada graças às categorias de escolha que o autor é
levado a realizar, elegendo e excluindo aspectos que não são relevantes para o
desenvolvimento da história. O tempo do narrado está relacionado ao transcurso da vida e as
experiências vivenciadas dentro de um tempo real, essa relação está baseada numa
consciência temporal de determinadas atividades. Na escrita dramática, tanto o tempo do
narrar quanto o do narrado estão sujeitos à elaboração de uma narrativa baseada nas pausas e
ritmos, ou seja, é o tempo do diálogo e da escuta que configuram os modelos de elaboração
dramatúrgica.
A configuração do tempo está atrelada aos aspectos semiológicos, assim como aos
seus significantes, criando representações que adquirem sentido, tendo em vista a relação com
o outro e consigo mesmo. Partindo dessa perspectiva, pretendemos abordar os elementos
significantes que aparecem relacionados à representação do tempo nas peças da autora APB, a
saber: o tempo mítico, o tempo onírico e o tempo do passado.

2.6.1 Tempo Mítico

A personagem de Dona Maria é a responsável por orquestrar o tempo mítico,
delimitando situações que dizem respeito a um universo permeado por categorias mitológicas,
sagradas e supersticiosas. Essas categorias aparecem relacionadas às circunstâncias temporais,
levando a narrativa a seguir o decurso imposto pelo tempo das histórias, das rezas, etc. Assim,
são os elementos externos que atribuem um tempo para ação. A suspensão do tempo, ao longo
da narrativa, é caracterizada pela perda da memória na Moça. Essa falta de identidade projetase na incapacidade de desenvolver uma consciência temporal, tendo em vista que a
personagem não consegue atribuir sentido às ações vivenciadas, deixando a cargo de Dona

71

Maria a incumbência de estabelecer uma relação com o mundo externo. Nos diálogos entre as
personagens, a Moça procura um sentido para sua existência, muitas vezes atrelada à ideia de
resgatar o tempo passado de maneira a entender o presente; já Dona Maria vê o tempo como
uma espera, uma duração necessária para que se tenham as respostas almejadas. As questões
que envolvem o decurso temporal ficam evidentes nos seguintes diálogos:

A Moça: Que dia é hoje?
Dona Maria: Sexta-feira.
A Moça: Porque a senhora está vestida de branco?
Dona Maria: Porque é preciso. Tem que ser assim toda sexta-feira.
A Moça: Há quanto tempo estou aqui?
Dona Maria: Porque você quer saber o tempo? O tempo não importa. O que
importa é que você tem que melhorar.
A Moça: Mas a senhora me trouxe para sua casa, eu não sei quando foi, há
um mês, dois meses? Um dia desses, a senhora vai se cansar de mim e vai se
arrepender de ter me socorrido. Eu não me lembro de nada e posso levar
ainda muito tempo para me lembrar. Posso levar toda uma vida... Não tem
medo?
Dona Maria: Não, eu não tenho medo e você vai ficar aqui uma vida, suas
vidas, o tempo que for preciso. [...] (BEZERRA, 2010, p. 41-42)

O tempo mítico é justamente marcado pelas questões que envolvem o mundo religioso
e das tradições apresentadas pela Dona Maria; são as sextas-feiras pelas quais ela se veste de
branco que marcam uma breve noção temporal, em contraposição a uma perspectiva
despreocupada com os aprisionamentos e os limites que o tempo cronológico possa adquirir.
O tempo, nesse sentido, não marca a passagem sucessiva dos acontecimentos, legando aos
próprios fatos a característica de prosseguir sem ficar limitado a um tempo específico ou prédeterminado. Sendo assim, o tempo cronológico não possui uma relevância para o
desenvolvimento das ações, estas se realizam segundo uma dinâmica interna que não são
previamente determinadas, elas apenas seguem o decurso necessário para que tudo seja
resolvido no plano da existência.
A falta de preocupação com demarcações temporais deixa em aberto a própria
existência da Moça, uma vez que ao contrário da Dona Maria, ela precisa se situar dentro de
um tempo e espaço, para assim reconstruir as suas lembranças. A apreensão em rever sua
memória fica evidente nas falas da Moça: “Vejamos, depois que estou aqui, já a vi três vezes
vestida de branco... Quanto tempo eu fiquei inconsciente?” (BEZERRA, 2010, p. 43). No
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entanto, os esforços para relembrar de algo são frustrados pela postura complacente com que
Dona Maria percebe os aspectos temporais. Enquanto personagem típica do sertão, ela sente o
tempo através das vivências cotidianas muito mais do que pela necessária compreensão das
horas, dos dias, dos meses etc., responsáveis pela inserção dos sujeitos em uma sociedade
organizada por meio dos prazos. As relações com o tempo ficam evidentes no posicionamento
das duas personagens, revelando aspectos que são próprios das comunidades em que elas se
inserem (rural x urbano); porém nesse jogo de situar-se em um tempo quem vence é a
perspectiva da Dona Maria, afinal, como já foi apontado anteriormente, ela possui a sabedoria
daqueles que já conhecem a vida e sabem o que ela guarda para os homens.
O tempo da espera vivenciado pela Moça torna-se tempo da ação, pois da mesma
forma com que espera o retorno da sua memória, a protagonista age em busca de construir
uma história, tal qual no caso de Kharima e Periam, ou ainda, quando ela vai à procura da
Medusa para que esta lhe revele as respostas aos seus questionamentos. Mesmo agindo em
busca de recobrar sua memória, a Moça está à mercê dos desejos e tempos das outras
personagens: Kharima determina sua própria vida ao sair da história, abstendo-se de participar
das convenções determinadas pela Moça e a Medusa é aquela que conhece as informações
necessárias para trazer de volta as lembranças. A protagonista aparece sob a influência de
forças que não estão em seu controle, agindo segundo os conselhos oferecidos pela Dona
Maria e, sendo levada a vivenciar um tempo que não está sob o seu domínio.

2.6.2 Tempo Onírico

O tempo onírico aparece figurado nas três peças e revela aspectos concernentes ao
desenvolvimento da narrativa, assim, muitos conflitos são solucionados através dos sonhos,
contribuindo para os desdobramentos e desenlaces das histórias. Os sonhos ainda aportam no
tempo passado como forma de resolver questões que até então pareciam irreparáveis no tempo
presente. Desta forma, apontamos uma relação entre o tempo mítico e o tempo onírico por
verificarmos a presença do tempo na narrativa mítica da Medusa, justificada através dos
sonhos da protagonista. Ou seja, o encontro de Ana Kharima com a Górgona além de revelar
questões referentes ao passado da moça está ancorado no tempo dos sonhos como uma
maneira de justificar o mundo mitológico. A própria história do incidente da Moça, contada
pela Medusa, aparece explicada na segunda peça, “A Memória Ferida”, sob a perspectiva de
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um pesadelo. O entrecruzamento de sonhos estrutura uma narrativa obscura, pois não ficam
nítidos quais são os fatos reais e quais aqueles que não passaram de uma projeção de imagem
representada nos sonhos.
Na terceira peça, o sonho apresenta personagens do universo de Ana Kharima,
criando uma narrativa que demonstra não só aspectos do passado, mas revelam informações
que não são sabidas pela protagonista. Neste sentido, o tempo pelo qual são figurados os
sonhos assemelha-se ao tempo passado em que são debatidas questões pertinentes às
personagens envolvidas. No entanto, com um diferencial: as discussões apresentam dados
novos para acontecimentos que já foram realizados em um tempo passado. As personagens
não aparecem no sonho para relembrar aspectos já convencionados pelo passado, elas surgem
trazendo questões novas para serem assimiladas no tempo presente.
Os sonhos mostram-se como matéria que integra aspectos de um tempo passado e de
um tempo futuro, em que são apontadas e reveladas questões concernentes ao universo
psicológico de Ana Kharima. O tempo nos sonhos integra as experiências vividas com o
desejo inconsciente de transformação dessa realidade, assim sendo, as imagens percebidas nos
sonhos registram personagens reais, dentro de temporalidades e épocas reais, mas que
transgridem com as convenções do tempo e do espaço em favor da narrativa. Na narrativa
criada pela personagem de Ana Kharima na peça “A Memória Ferida”, há uma mistura de
aspectos biográficos e ficcionais, estabelecendo o que a personagem de Stéphane disse: “Pra
mim, trata-se de uma projeção. É isso. Nesta narração tudo não passa de um problema de
inconsciente, de sonho ou de pesadelo. A gente se projeta na história para melhor vivê-la, para
dominá-la” (BEZERRA, 2010, p. 127-128). O tempo onírico adquire o âmbito de espaço, pois
surge, dessa forma, para mostrar aspectos que a consciência não consegue abarcar, resolvendo
questões impossíveis de serem decididas no plano da realidade.

2.6.3 Tempo do Passado

O passado12 é revelado de maneira cíclica, ele sempre retorna para mostrar aspectos
obscuros e que precisam ser expostos para a continuidade da narrativa. Nas três peças, o
12

O tempo do passado aparece relacionado às memórias da personagem Ana Kharima. Desta forma, qualquer
menção feita ao passado está sob a perspectiva de resgatar lembranças de acontecimentos e pessoas da vida da
personagem.

74

passado é componente fundamental para a estrutura dramática, desde seu uso como artifício
para entrecruzar histórias até sua utilização como meio de retomar elementos escondidos pela
memória. Nesse sentido, a peça “A Morte nos Olhos” apresenta uma relação diferenciada com
o passado quando comparada aos demais textos. Enquanto naquela peça o que impulsiona a
narrativa é a procura em desvendar o passado da protagonista; nas outras, o passado é
previamente conhecido por ela, mas está relacionado com um presente que necessita ser
explicado.
O tempo passado aparece relacionado, principalmente, à infância de Ana Kharima e
aos fatos que marcaram esse período, fazendo com que a personagem e questões concernentes
aos pais dela retornem para o tempo presente. Vale salientar, que esse período, enquanto
temporalidade inserida dentro da História, é bastante definido pela autora ao relatar datas
(1968, 1986 etc.) e acontecimentos históricos (ditadura na América Latina) que dão à
narrativa um poder factual. Porém, engana-se quem acredita que a inserção de datações
históricas prejudica a ficção, segundo Ricoeur:

[...] cometeríamos um grave engano se concluíssemos que esses
acontecimentos datados ou datáveis arrastam o tempo da ficção para o
espaço de gravitação do tempo histórico. O que ocorre é o contrário. Pelo
mero fato de o narrador e seus heróis serem ficcionais, todas as referências a
acontecimentos históricos reais são despojadas de sua função de
representância no tocante ao passado histórico e se alinham ao estatuto irreal
dos outros acontecimentos. Mais precisamente, a referência ao passado e a
própria função de representância são conservadas, mas de um modo
neutralizado [...]. (RICOEUR, 2010, p. 218)

A peça “A Memória Ferida” transita entre o tempo presente e o passado, tendo neste,
o componente primordial para o desenvolvimento da narrativa. Na verdade, o tempo presente
surge relativizado em decorrência da narrativa do passado, pois o que interessa na história são
os eventos acontecidos no plano anterior, em especial, a história narrada por Ana Kharima,
quando é finalmente revelado assuntos relacionados aos seus pais e à sua infância. A narrativa
proferida pela personagem permeia as demais ações, pois foram os acontecimentos do
passado que levaram a protagonista em busca de encontrar sua mãe, empreendendo uma
trajetória de encontros e desencontros. Foi, ainda, a obsessão em encontrar a mãe que gerou
uma desconfiança em Stéphane sobre a sanidade mental de Ana Kharima, levando-o a
interná-la em um hospital. Tais fatos são apontados no plano do passado, mas só puderam ser
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realizados em decorrência dos diálogos travados no plano do presente. Assim como a
memória possui a característica de presentificar imagens do passado, o presente procura no
passado explicações para questões atuais.
Na última peça, o tempo do passado mistura-se ao da alucinação, em que são
representadas as personagens do pai, da mãe e de Stéphane. Estabelece-se a partir de então
uma prestação de contas com o passado, momento em que Ana Kharima se vê questionando
aqueles que tanto a fizeram se perguntar sobre sua existência. Todo o diálogo é travado tendo
em vista uma relação com tempos e espaços reais:

A MOÇA: Se é verdade tudo o que está dizendo, eu gostaria de destacar que
entre 1986 a primeira vez em que partiu à minha procura e 1998 quando voe
escreveu a Maria e encontrou Stéphane tem um abismo... Por que esperou
tanto? Deu um tempo com os inquéritos? Se cansou em me procurar? Por
que não veio a São Paulo ou Paris? (BEZERRA, 2010, p. 195)

Essa volta ao passado surge de maneira a dar sentido ao presente e fazer com que
Ana Kharima possa seguir sua vida adiante. Os diálogos travados ainda mostram para o leitor
aspectos que estavam obscuros dentro das narrativas e que precisavam de um fechamento
para, assim, construir um entendimento das histórias. Nesta perspectiva, é a última peça que
ao estabelecer um desdobramento para a conexão entre as três peças, desenvolve um
desenlace para o que não havia sido explicado anteriormente. Fica evidente, então, a estreita
relação entre as histórias narradas nas três peças, criando uma ambientação única concentrada
na figura da autora APB que, por sua vez, cria e recria aspectos próprios da sua vivência.
As discussões levantadas ao longo deste capítulo tiveram como foco a análise dos
elementos textuais, simbólicos e metafóricos presentes na trilogia da dramaturga APB.
Dedicamo-nos, a partir de agora, a tratar da relação entre a teoria sobre a narrativa e a
elaboração criativa materializada nas peças. Desta forma, as peças ao mesmo tempo em que
revelam a narrativa baseada na história de vida da autora, demonstram uma teoria que foi
necessária para a compreensão dos aspectos biográficos tratados pelo texto dramático e que
também são evidenciados pela autora através das suas pesquisas acadêmicas. Podemos
verificar então uma relação estreita entre a teoria sobre a narrativa e a prática da escrita
dramática, em que uma não está subjugada a outra, tendo em vista a correlação entre as
vivências e a elaboração da escrita das peças.
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CAPÍTULO III – Narrativas da Leitora-Criadora

3.1

Categorias da Narrativa

As categorias representativas da narrativa possuem denominações, esquemas
linguísticos, semânticos, simbólicos etc. diferentes entre si, desdobrando-se em múltiplas
experiências textuais e, por conseguinte, receptivas. Esta afirmativa auxilia-nos a introduzir
questões pertinentes ao que parece ser uma tendência atual de escrita ficcional, baseada nas
próprias experiências do autor. O que se convencionou chamar de “escrita de si13”, possui
características semelhantes entre seus gêneros textuais, gerando confusões para o leitor
desavisado. No entanto, não são os fatores em comum que determinam a aproximação de um
texto com as categorias deste tipo de escrita, mas são as diferenças que constroem um sentido
diferenciado para os gêneros: biográficos, autobiográficos, e autoficcionais. Nesse sentido,
procuramos levantar questões acerca das narrativas tendo em vista suas correspondências com
a trilogia Alteridade, Memória e Narrativa: Construções Dramáticas.
A mistura de elementos ficcionais com autobiográficos está no cerne da construção
das peças e é apontada na introdução da trilogia, quando a autora disserta sobre cada peça,
descrevendo sobre seu estilo de escrita e a teoria na qual ela se utiliza para justificar sua
escrita no contexto dos estudos da narrativa. Fica evidente ao longo das peças, a relação de
semelhança entre o texto ficcional e os componentes da realidade, esse caráter é intensificado
pela própria autora ao anunciar desde o início que as obras revelam experiências pessoais
entrecruzadas pela ficcionalidade. Neste jogo de escritas, destacamos a importância da
dramaturga no exercício de análise dos elementos textuais, por entendermos que a concepção
objetivada pelas obras extrapola o âmbito meramente textual para seguir a trajetória das
vivências da autora.

As experiências, nesta perspectiva, revelam-se enquanto agentes

propulsores para as narrativas, possibilitando não só uma escrita múltipla, como também
estabelece uma relação diferenciada com o leitor, uma vez que gera leituras baseadas na
confiabilidade entre a escritora, o texto e o leitor.
Ao desenvolver uma introdução que revela aspectos concernentes ao texto, a autora
acaba direcionando a experiência da leitura, induzindo o leitor a compartilhar da sua
13

O termo foi apropriado dos estudos de Michel Foucault (2000), em que o autor faz um apanhado sobre as
teorias da escrita baseadas nas memórias e subjetividades.
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perspectiva, antes mesmo de sabermos o que é suscitado pelo texto. Philippe Lejeune embasa
sua teoria a respeito da escrita autobiográfica, levando em consideração o pacto de
confiabilidade estabelecido entre o autor e o leitor, mas, como foi apontado anteriormente,
esse pacto é prejudicado quando reportamos às formas discursivas dramáticas, tendo em vista
a falta de um narrador ou ainda quando não há semelhanças entre o nome da personagem
principal e do eventual autor. No caso da APB, o pacto é determinado já na introdução
quando a autora afirma a existência de fatos verídicos ao longo da narrativa, apontando a
relação entre suas experiências e a das personagens. No entanto, o pacto não resolve as
questões que envolvem a escrita, pois o conceito trabalhado por Lejeune é limitado, uma vez
que restringe a criação literária a estruturas pré-determinadas de elaboração artística,
desfazendo-se da ficção como possibilidade de composição autobiográfica. Nesse sentido,
mesmo se utilizando do pacto para estabelecer uma ligação com o leitor, as peças de APB não
condizem às formas instituídas pelas teorias que cerca o conceito da autobiografia, pelos
simples fato que a ficção está presente na construção das peças, assim como a reinvenção dos
aspectos referentes à realidade.
O objetivo desta análise não é estipular o que existe de autobiográfico ou de ficção nas
peças da APB, mas discutir as categorias narrativas que ponderam sobre a escrita
autobiográfica e autoficcional, criando uma relação com a dramaturgia baseada na memória e
nas experiências pessoais. Nesse sentido, retomaremos as discussões levantadas nos capítulos
precedentes a respeito da memória, da ficção, da realidade e das estruturas da peças,
procurando relacionar a teoria à análise dos textos, assim como apontar a figura da
dramaturga como princípio norteador, uma vez que são as vivências dela que regem a
dinâmica das narrativas. A incursão pela “escrita de si” torna-se necessária tendo em vista
que as discussões aqui levantadas correspondem a uma apreciação de APB enquanto autora
que parte das suas referências, dos seus questionamentos e da sua subjetividade para
desenvolver sua obra.
Retomaremos, então, as teorias desenvolvidas sobre o biográfico, o autobiográfico e a
autoficcionalidade, inseridas no contexto das obras; para assim, justificar o argumento sobre
as peças e a autora. Nesta perspectiva, começaremos pelas questões a respeito do conceito de
biografia traçado pelos autores François Dosse (2009) e Peter Gay (1999), procurando traçar
um plano para além das discussões sobre as relações referenciais e históricas desenvolvidas
acerca do tema. As biografias possuem peculiaridades em relação à ficção que extrapolam o
campo da escrita para, assim, atingir diretamente o leitor. Por sua vez, o leitor que procura
uma obra biográfica vê despertos sentimentos que não são apenas da apreciação artística, pois
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ele é levado pela curiosidade a descobrir fatos correspondentes à vida do biografado, que no
geral condizem às pessoas que marcaram uma época. Dado o seu grau de autenticidade com
os fatos narrados, as biografias são vistas, até hoje, muito mais pelo seu aspecto históricoreferencial do que pela concepção artística oferecida ao biógrafo. No entanto, podemos
assinalar uma aproximação entre o leitor e o biografado; característica atribuída aos leitores,
quando descobrem semelhanças entre a história dos feitos realizados por grandes homens e a
sua própria história.
A biografia passa, então, a ser humanizada, já que o leitor consegue criar uma empatia
com as figuras apresentadas. Verifica-se uma aproximação com o biografado, tendo em vista
que o leitor percebe as questões para além da pessoa pública ou famosa descrita pela
narrativa, pois entende que as ações desenvolvidas são realizadas por um ser humano que tem
sentimentos e desejos semelhantes à qualquer outro indivíduo. A identificação do leitor com o
biografado remete-nos aos estudos de Peter Gay (1999) sobre o percurso histórico da
biografia ao longo dos séculos. O gênero, segundo o autor, no século XIX passou por algumas
mudanças no que diz respeito à relação entre biógrafo e biografado, desde a exaltação de reis,
colocando estes à cima de qualquer relação mundana em prol de uma postura impecável
frente aos seus súditos, até uma descrição do biografado como ser comum a todas as pessoas.
Como aponta Gay:

Os leitores não especialmente preocupados com a sua cultura comprovavam
e liam biografias simplesmente porque achavam interessantes as vidas das
figuras públicas do passado, embora também quisessem exaltar a virtude e
castigar o vício. E à medida que transcorria o século, os leitores burgueses
reconheciam este fato fundamental: todos os indivíduos, inclusive aqueles
considerados merecedores de uma biografia, não passavam de seres
humanos (GAY, 1999, p. 204-205).

As semelhanças entre os biografados e os leitores aproximam os sujeitos, em geral,
dos “merecedores” de biografia, identificando aspectos que são semelhantes entre eles. Essa
eventual popularização da biografia traz à tona questões que são da ordem da escrita, uma vez
que se abandona um discurso distante e mecânico dos fatos passados, passando a narrar
acontecimentos com um pouco de fantasia. O caráter fantasioso da biografia é identificado
pela impossibilidade do biógrafo em dar conta do passado tal qual como aconteceu, ficando à
cargo da imaginação e da criatividade do biógrafo complementar e entender aspectos próprios
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ao outro. Ao assumir a fantasia e a imaginação como matérias inerentes à escrita, o discurso
biográfico atribui ao biógrafo um papel relevante dentro da narrativa para além dos
componentes históricos, já que ele passa a interferir no espaço-tempo do passado vivenciado,
dando uma personalização típica das escritas autorais.
O gênero biográfico adquire, então, características tanto da ficção quanto da
realidade, dialogando com a figura do outro. Esse confronto entre culturas gera um discurso
do encontro, atribuído pela relação entre o biógrafo e biografado. O que está em jogo não é
apenas a narrativa do outro, ou seja, a do biografado, mas a do eu e do outro, de nós e do
outro; esse cruzamento está alicerçado na perspectiva da produção textual, em que as culturas,
tanto da biografado quanto a do biógrafo são matérias-primas para a interpretação de uma
época. Para o autor François Dosse:

Gênero híbrido, a biografia se situa em tensão constante entre a vontade de
reproduzir um vivido real passado, segundo as regras da mimesis, e o pólo
imaginativo do biógrafo, que deve refazer um universo perdido segundo sua
intuição e talento criador. Essa tensão não é, decerto, exclusiva da biografia,
pois a encontramos no historiador empenhado em fazer história, mas é
guindada ao paroxismo no gênero biográfico, que depende ao mesmo tempo
da dimensão histórica e da dimensão ficcional (2009, p. 55).

A dialética entre ficção e realidade deve ser revista, no intuito de entender que o
gênero biográfico não está à serviço apenas da categoria do real, inserindo no seu discurso
elementos próprios da imaginação do biógrafo. Vale salientar, que esta perspectiva não
qualifica a biografia como uma narrativa ficcional, mas dá a possibilidade do autor transitar
por elementos que permitem uma maior riqueza discursiva à composição biográfica. Não há
substituição do real pela ficção ou da ficção pelo real, o que verificamos é que o efeito
restritamente descritivo é acompanhado do efeito criativo, fazendo com que a narrativa seja
complementada pelo crivo do autor biográfico. Segundo Felipe Pena (2004), o biógrafo
empreende uma narrativa com começo, meio e fim, procurando dar sentido à história: “Mas o
máximo que a biografia pode oferecer é a reconstrução, o efeito de real. O biógrafo é o
responsável pela criação artificial de sentido, já que tem interesse em aceitar a coerência da
existência narrada [...]” (2004, p. 20).
Podemos atribuir algumas das características da biografia à escrita da autora APB, a
saber: relação entre ficção e realidade, a utilização de aspectos do passado como matéria da
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escrita, assim como, o próprio discurso da autora, que revela de antemão que há elementos
biográficos nas suas narrativas. No entanto, não são as semelhanças ou as características em
comum que qualificam o texto em certas categorias, neste caso, são as diferenças que excluem
a trilogia da concepção biográfica. Outra diferença entre a escrita de APB e a biografia é que,
o texto referencial busca similaridades entre a realidade e os fatos narrados e, ainda que hajam
elementos fantasiosos, eles surgem para dar sentido aos acontecimentos passados, tornando-se
impossível identificar ou caracterizar o texto como ficcional, enquanto que a escrita de APB
se faz através dos elementos ficcionais e isso fica bem resolvido pela autora. A biografia é,
eminentemente, o compromisso com a realidade e seu discurso convencionou-se pelos
aspectos inseridos em uma perspectiva histórica.
A narrativa elaborada por APB não possui um comprometimento com a realidade,
pelo contrário, mesmo abordando fatos vivenciados pela autora a narrativa está embasada nos
aspectos ficcionais como maneira de legitimar o discurso do real. Não há um limite para a
inserção de experiências reais no texto ficcional ou da ficção na realidade, como mesmo
aponta a autora quando questionada, na entrevista que nos foi concedida, sobre se há limites
para o real ou a ficção na narrativa:

Não há limites. E não acho que são categorias limites. É a questão que se
coloca todos os dias para a gente, na nossa vida cotidiana: o que é real e o
que é imaginário? E eu acho que não é esse par-fronteira disso. Porque, se
tudo é construção, todo dia nossas vidas têm um pouco de ficção e um pouco
de realidade. A realidade no sentido em que ela é aquilo que você está
compartilhando com um grupo de pessoas. Porque o real mesmo não existe.
O quê é que vai existir de mais ou menos real na vida? Os edifícios, as leis...
Não tão real assim, porque a parede vai se deteriorar com o tempo ou as leis
também vão mudar com o tempo. As interpretações das leis... No momento
em que está novo, foi solidificado, você não pode atravessar a parede. Então
isso é real. A lei já é mais da ordem do... É o imaginário coletivo que
constrói algo, mas a rigor é uma realidade temporária. (Entrevista em
anexo)

Tais categorias se entrelaçam como maneira de construir um sentido para o texto
narrado, priorizando o discurso dramático e suas peculiaridades formais. A escrita da APB
não pode ser confundida como uma biografia, uma vez que o discurso proferido diz respeito à
sua própria perspectiva dos fatos, são seus sentimentos e angústias que são colocadas em
jogo, mostrando o seu lado da história. Na peça “Na Outra Margem”, as personagens da mãe,
do pai e do namorado aparecem conversando com a protagonista, porém, mesmo contando
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questões que são pertinentes às personagens, estas estão mediadas pelo diálogo e
questionamentos direcionados por Ana Kharima, ou seja, a narrativa tende a seguir o discurso
do eu em vista de entender a si mesma e o outro no jogo de alteridade.
Esse jogo do eu, em que a escrita é mediada graças a perspectiva pessoal da autora,
fundem-se às teorias desenvolvidas acerca da autobiografia, criando uma narrativa voltada
para experiências íntimas, permeada pelos aspectos imaginários. De início, encontramos
elementos que não condizem com o discurso autobiográfico, pois, assim como aponta
Philippe Lejeune, ao estabelecer uma narrativa autobiográfica, o autor, em geral, deve estar
comprometido com a verossimilhança entre as vivências reais e o que está descrito no texto
literário. Sendo assim, as peças de APB não se encaixam nas teorias da autobiografia pelo fato
de serem acrescidas por aspectos do imaginário, além da falta de correspondência entre a
personagem principal e a autora. Nesse sentido, o discurso biográfico se assemelha à
autobiografia em alguns aspectos, dentre deles; temos a falta de correspondência com a
ficção. Segundo Lejeune:

Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e autobiografia são
textos referenciais: exatamente como o discurso científico ou histórico, eles
se propõem a fornecer informações a respeito de uma “realidade” externa ao
texto e a se submeter portanto a uma prova de verificação. Seu objetivo não
é a simples verossimilhança, mas a semelhança com o verdadeiro. Não o
“efeito de real”, mas a imagem do real. (LEJEUNE, 2008, p. 36)

As relações existentes entre a biografia e a autobiografia não estão apenas no campo
das semelhanças, mas aparecem também nas diferenças, cabendo-nos aqui, traçar um perfil a
partir do qual identificamos características referentes à trilogia analisada. A autobiografia está
centrada na narrativa em primeira pessoa, mas como relacionar esta característica ao texto
dramático, sendo que as peças da APB estão organizadas através dos diálogos? As narrativas
da autora não se revelam na relação intimista ou egoísta estabelecida com a protagonista. É
exatamente por estarem organizadas através de diálogos que existe uma tentativa de manter a
relação com o outro, assim como o desejo de entender o outro, pois é a partir desse sair de si
em direção ao outro que se concentra a perspectiva dramatúrgica articulada pela autora.
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As discussões sobre a autobiografia são inúmeras, mas por ainda se tratar de um
conceito razoavelmente novo, os estudos a respeito desta perspectiva em vista do discurso
dramático encontram-se escassos. Nesse sentido, podemos apontar que a autobiografia “pura”,
por excelência, tal qual objetivada por Lejeune e, através do qual ele centra seus argumentos
não dá conta das múltiplas formas de escrita. A elaboração de definições tais como a da
autobiografia, por muitas vezes, restringe a possibilidade de exploração artística, mas por
outro lado, permite que outras estruturas conceituais sejam criadas no intuito de abarcarem
novas produções criativas. Já o conceito de “autoficcionalidade”, desenvolvido por
Doubrovsky, tem em vista a possibilidade de abarcar narrativas que não se enquadravam no
discurso da autobiografia, superando o modelo de escrita atribuído ao “pacto referencial”,
baseado exclusivamente em contextos históricos e reais. Segundo a autora Diana Klinger:
“[...] o texto autoficcional implica uma dramatização de si que supõe, da mesma maneira que
ocorre no palco teatral, um sujeito duplo, ao mesmo tempo real e fictício, pessoa (ator) e
personagem” (2006, p. 58). A autoficcionalidade caracteriza-se pela abordagem híbrida da
narrativa, em que a personagem não precisa ser a cópia do autor. O termo “dramatização”,
utilizado anteriormente, pressupõe uma construção dos sujeitos, tanto do autor quanto da
personagem, em um esforço de inventarem-se por meio da escrita.
As categorias dos gêneros biográficos, autobiográficos e autoficcionais, anunciadas até
então correspondem à “escrita de si”, que como bem sintetiza Foucault: “trata-se de fazer
coincidir o olhar do outro e aquele que se volve para si próprio quando se aferem as acções
quotidianas às regras de uma técnica de vida” (2000, p. 160). Este tipo de escrita procura
evidenciar o sujeito em suas mais íntimas capacidades, colocando no discurso literário o que
há de pessoal. O que caracteriza de vez por todas as formas de “escrita de si” é a presença da
memória como forma discursiva, pois é a partir dela que são resgatadas as experiências
individuais, passando a explorar os aspectos da subjetividade humana. No caso das peças da
APB, a escrita é motivada por questões pessoais que encontram na memória uma maneira de
expor elementos que estavam obscuros. Ao se desenvolver um discurso escrito, a autora é
levada a exercitar um pensamento sobre si mesma e sobre as condições pelas quais as ações
são organizadas; nesse sentido, estabelece-se uma racionalização das questões subjetivas,
verificada por meio da escrita.
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3.2

A Narrativa de Si

A narrativa, sob a perspectiva subjetiva, aparece figurada enquanto estrutura em
construção quando relacionada tanto ao ato de criação artística quanto a continuidade das
ações cotidianas. Podemos verificar, nesta assertiva, que as primeiras formas de elaboração da
narrativa têm na ficção uma maneira de romper com a continuidade do tempo em prol da
inserção dos elementos extracotidianos no transcurso da vida, isso é percebido graças a
capacidade do ser humano de inventar estruturas que extrapolam o caráter da realidade. As
narrativas criadas pelas crianças possuem esse intento, pois preveem a elaboração de uma
história paralela às suas vivências, como uma forma de dar um sentido fantástico ao seu
cotidiano. Podemos perceber, então, que a criação narrativa está intrinsecamente relacionada à
identidade pessoal e à história de uma vida. Neste sentido, a ficção é, em um dado momento, a
reverberação de aspectos autobiográficos, pois relaciona-se com aspectos referenciais e
subjetivos ao sujeito da escrita. A manifestação da história de vida proposta na narrativa se
entrecruza com a vida dos outros, criando um emaranhado necessário para a diferenciação
entre as narrativas literárias. Segundo Paul Ricoeur (2010): “Dessas trocas íntimas entre
historicização da narrativa de ficção e ficcionalização da narrativa histórica, nasce o chamado
tempo humano, que nada mais é do que o tempo narrado” (p. 173).
O tempo humano e o tempo narrado aparecem dentro de um contexto em que não há
uma privação para combinações entre os elementos históricos e imaginários. Desta forma,
podemos identificar na narrativa da APB a mistura desses aspectos, transitando entre o
período da Ditadura Militar, ou mais precisamente, 1968, até anos depois, assim como
demonstra a relação entre os espaços reais (Paris, Ceará e Monteal) e os espaços imaginários
(Hades, passado, etc.). Essas combinações, na verdade, revelam-se enquanto meios
estratégicos de justaposição para a elaboração de um tempo e espaço próprios à narradora,
inerente à sua escrita e ao seu universo imaginário, uma vez que as experiências do vivido só
podem ser organizadas em forma de narrativa. A identidade da narradora confunde-se com a
narrativa, criando categorias que ao mesmo tempo em que mostram elementos próprios à
história mantém a ilusão da elaboração ficcional. Assim, como nos discursos biográficos, a
unidade das narrativas é alcançada graças ao imaginário e a fabulação das experiências.
Na narrativa desenvolvida por APB, a personagem Ana Kharima assume o papel da
autora quando se refere às descobertas e os percursos traçados por ela na ficção. A partir dessa
relação entre autora e personagem, podemos perceber o entendimento entre o ego e o alterego,
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em que o primeiro corresponde à parte central da consciência, o Eu, e o segundo diz respeito
ao outro Eu, dentro de uma perspectiva imaginária, podendo ser comparada à imagem
refletida no espelho. Nesse sentido, Ana Kharima aparece como alterego da APB ou a
projeção do próprio ego, uma vez que ao manifestar seu alterego a autora apenas reforça
característica de si mesma, afinal é o ego da dramaturga que aparece figurado na narrativa,
através da personagem Ana Kharima. Dito isso, pretendemos apontar a consciência do eu da
autora como matéria significativa para a construção criativa, em que a relação de alteridade
surge nas categorias do si e para com o outro. A argumentação parte das questões referentes à
narrativa, uma vez que ela é entendida por meio das categorias subjetivas presentificadas pela
escrita. Segundo Ricoeur:

A psicanálise constitui, nesse sentido, um laboratório particularmente
instrutivo para uma investigação propriamente filosófica sobre a noção de
identidade narrativa. Nota-se, com efeito, como a história de uma vida se
constitui por meio de uma série de retificações aplicadas a narrativas prévias,
do mesmo modo como a história de um povo, de uma coletividade, de uma
instituição, procede da série de correções que cada novo historiador faz nas
descrições e explicações dos seus predecessores [...]. (RICOEUR, 2010, p.
420)

Em analogia as peças analisadas, podemos verificar que as narrativas demonstram o
resultado do esforço da autora em criar uma história baseada nas questões precedentes, ou
seja, ligadas às memórias e às experiências anteriores, no intuito de rever aspectos já
vivenciados e tentar dar a eles um novo significado. No entanto, não são as vivências da
realidade que aparecem representadas, mas uma compreensão das questões concernentes à
realidade, uma imagem da realidade presente na memória e que está sujeita às falhas
temporais. O entendimento do sujeito que se refaz encontra na relação com o outro e com o
coletivo uma maneira de estabelecer novas estruturas de criação dramatúrgica alicerçadas na
subjetividade.
O autor Paul Ricoeur reserva seus estudos à compreensão que o sujeito tem de si
mesmo e do outro. Sendo assim: “[...] o Outro não é somente a contrapartida do Mesmo mas
pertence à constituição íntima de seu sentido” (RICOEUR, 1991, p. 383). A narrativa de APB
é favorável ao que diz Ricoeur, pois mostra que as configurações íntimas não estão isoladas
nas questões subjetivas da autora, mas demonstra que precisa do outro para compor a si
mesma. Há, nesta perspectiva, um diálogo entre as categorias do si e do outro, de maneira que
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o significado para compreender o outro está ancorado na perspectiva do sujeito que reflete
sobre si mesmo. Partindo desta premissa, podemos entender as questões que envolvem a
personagem “alterego” da autora, tendo em vista que é por meio os diálogos travados com as
outras personagens que são expostas as intimidades da própria autora. Na última peça, “Na
Outra Margem”, fica clara a necessidade do diálogo com o outro, já que são reavivadas as
personagens, do pai, da mãe e do namorado, como estratégias dramáticas para trazerem à tona
o que antes estava apenas no pensamento. Assim, as personagens surgem através do plano da
alucinação, estabelecendo uma “coerência” para a presença de seres que não se encontravam
no plano físico do hospital. Em diálogo com A Moça (Ana Kharima), o pai delineia a intriga
motivada pela autora:

A Moça: Eu não gosto da minha mãe.
O Pai: Você não devia dizer isso!
A Moça: Ela também não gosta de mim. Aliás, ela nunca me amou... Ao
contrário de você.
O Pai: O que você sabe sobre os sentimentos de sua mãe... Preste atenção no
que diz. É sempre bom conhecer a versão do outro [grifo nosso] antes de
julgá-lo... Bem, eu tenho uma coisa pra lhe pedir... Um favor. (BEZERRA,
2010, p. 182-183)

A frase que aparece grifada revela as teorias apontadas pela própria autora, baseadas
no “[...] debate em torno do que significa compreender o outro [...]” (BEZERRA, 2010, p.
18), bem como, coloca em destaque o uso da narrativa como instrumento ou possibilidade
dessa compreensão. Todas as discussões levantadas na última peça caminham para um
fechamento do que seria a motivação da obra, a saber: o conflito entre mãe e filha. No
entanto, esse fechamento parece se estabelecer apenas para o leitor que vê, finalmente, o
encontro entre as duas personagens e uma conclusão para as narrativas anteriores, porque no
campo das relações pessoais as personagens não conseguem se entender. Nesse sentido, o
diálogo com o outro não dá conta que sejam explicadas e perdoadas questões que são
intrínsecas ao ser humano, em sua mais profunda subjetividade repleta de traumas e
sofrimentos. O alterego da autora não perdoa a sua mãe, levantando suposições e
questionamentos que extrapolam o âmbito da ficção, passando a se relacionar com a realidade
vivenciada pela dramaturga.
A vida da autora aparece presentificada através da narrativa, possibilitando que nos
detenhamos nas relações reais que são postas na ficção, seja através do resgate ao “pacto
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referencial” estabelecido por Lejeune, seja por meio da teoria levantada pela própria autora,
ao anunciar a presença de experiências pessoas como fonte matricial para a elaboração
dramatúrgica. Devemos ter em vista que, ao anunciar na introdução da trilogia, que suas obras
estão embasadas em aspectos da realidade, assim como da ficção, a autora APB estabelece um
“pacto” com leitor. Porém, esse “pacto” não é rígido à semelhança do pacto autobiográfico
determinado por Lejeune, pois a autora se vale das questões próprias do discurso ficcional
para manipular os signos e os símbolos da narrativa. Para a dramaturga:

A narrativa tem uma relação não com a realidade em si, mas com uma
consciência que compreende esta realidade, isto é, ela amplia ou inventa
realidades ao produzir significações. Além disso, essa dinâmica própria da
narrativa produz alguns efeitos de ordem simbólica. Contar uma história, na
prática comum e cotidiana de cada um, é sempre integrar, estabelecer
conexões, estabelecer elos no curso de uma vida entre o presente e o
passado; nas relações sociais ou religiosas, entre si e os outros, humanos e
divinos. Contar uma história é ressignificar um estrato da existência.
(BEZERRA, 2010, p. 21)

A escrita criada pela autora demonstra a correlação entre a teoria acerca das narrativas
e a criação artística, unindo a teoria com a escrita dramática. A conexão entre estas duas
categorias, a saber: teoria e prática, aponta para uma visão atenta da dramaturga, em que há
uma manipulação das estruturas dramáticas a partir da sua visão acadêmica. A autora nos
mostra isto ao conduzir a leitura para o caminho das categorias do real e do ficcional, fazendo
com que o leitor acredite e participe do jogo da autoficcionalidade. A identificação da autora
parte das histórias por ela contada ao longo das três narrativas, em que reconhecemos aspectos
provenientes do seu passado.

3.2.1 Narrativa Mimética

As teorias que envolvem o conceito de mímese estão alicerçadas na perspectiva
original desenvolvida por Aristóteles, a saber: a mímese é a representação de ações. Porém,
mesmo tendo em vista que esta afirmação orienta os estudos a respeito do conceito de
mímese, procuramos desvendar questões que abarcam a relação da imitação interligada à
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construção da narrativa, encontrando, por sua vez, nas teorias evidenciadas por Paul Ricoeur
(2010) os meios pelos quais podemos identificar a mímese não como mera cópia de uma ação,
mas como uma imitação articulada na ação. Essa diferenciação faz sentido quando
procuramos entender o conceito agregado ao desenvolvimento da narrativa e a estrutura
diegética das peças analisadas. Se a mímese está articulada à ação, ela está diretamente
pautada nos aspectos temporais que determinam a duração do acontecimento; este
pensamento é seguido por Ricoeur quando o autor propõe relacionar as características
temporais à ação, “[...] de onde procedem mais diretamente a própria capacidade da ação de
ser narrada e talvez a necessidade de narrá-la” (2010, p. 96-97).
A transformação da ação em matéria narrada está baseada na organização dos
símbolos, dos signos e justificadas por regras definidas que comportam a organização da
poética. Nesta perspectiva, a narrativa da APB aponta para a descrição de símbolos que
aparecem interligados aos componentes culturais e as experiências vivenciadas pela autora no
plano real, incorporando à ação narrada elementos próprios do universo ficcional
significativo. Precisamos ter em vista que, antes de tornar-se narrativa os elementos
simbólicos são mediações próprias de uma experiência particular, incorporada aos efeitos
culturais e institucionais. O que a autora manifesta, através da escrita, é uma fração da sua
experiência, mediada pelos componentes externos vivenciados e agregados à própria
formação. Na peça “A Memória Ferida”, a personagem de Ana Kharima do plano da
realidade trava um diálogo com Ana Kharima do plano da memória, em que aquela sintetiza a
premissa que guia a narrativa e, por conseguinte, parece ser o incentivo da autora para a
construção da trilogia: “A história gira em torno de uma mãe e de uma filha tragicamente
separadas pela ditadura militar. O cenário é o Brasil. Nele, mãe e filha se reencontram trinta
anos depois” (BEZERRA, 2010, p. 156). A história descrita, ao mesmo tempo em que se
torna o argumento da narrativa, cria uma relação de semelhança com a realidade, guiando as
demais ações desenvolvidas nas peças.
Partindo do pressuposto que a ação é a imitação do humano, procuramos atribuir à
ação e aos efeitos simbólicos integrados à experiência, a forma pela qual o sujeito se
manifesta enquanto matéria narrada, pois suas ações são postas em evidência na estrutura de
narrativa. Dessa maneira, encontramos nas ações desempenhadas pela Ana Kharima a
imitação das ações vivenciadas pela autora, procurando estabelecer uma aproximação entre os
universos compartilhados pelas duas.
A ação narrável, a qual Ricoeur se refere, está imbricada à ideia de uma representação
que compreende o agir humano. Nesse sentido, é a mímese encontrada na própria ação
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humana que constitui a matéria do que ele chama de pré-narrativa. Devemos destacar, então,
que a mímese atrelada à narrativa não aparece relacionada ao conceito de cópia, tal qual
desenvolvido por Platão, mas pressupõe uma representação baseada nas categorias do real,
como foi apontado anteriormente por Ricoeur. Ao buscar na realidade a matéria para a
narrativa, não espera-se que seja realizada uma transcrição dos acontecimentos da vida, mas
que a realidade seja compreendida em suas especificidades de maneira que seja apropriada na
narrativa. Essa ideia da mímese atualiza a perspectiva clássica desenvolvida por Platão e
Aristóteles, atribuindo à representação do real uma valoração.
A perspectiva segundo a qual a mímese é atualizada confere um valor próprio às
representações artísticas, pois não as confere-lhe uma concepção simplista de mera cópia da
realidade. Desta forma, as ações constituem um valor em si mesmas, mas precisam estar
interligadas de maneira que transmitam um discurso narrativo. Para Ricoeur:

[...] a narrativa não se limita a fazer uso de nossa familiaridade com a rede
conceitual da ação. Acrescenta a ela aspectos discursivos que a distinguem
de uma simples sequência de frases de ação. Esses aspectos já não pertencem
à rede conceitual da semântica da ação. São aspectos sintáticos, cuja função
é gerar a composição das modalidades de discursos dignos de serem
chamados narrativos, quer se trate de narrativa histórica ou de narrativa de
ficção. É possível explicar a relação entre a rede conceitual da ação e as
regras de composição narrativa recorrendo à distinção, familiar em
semiótica, entre ordem paradigmática e ordem sintagmática. (RICOEUR,
2010, p. 99)

Ao abordar as relações paradigmáticas e sintagmáticas, Ricoeur propõe uma avaliação
formal do conteúdo apresentado nas narrativas em geral. Esta empreitada faz-se necessária
tendo em vista que, mesmo compreendida a importância das ações, estas não são suficientes
para a construção da história, precisando de conectivos discursivos que agreguem sentido ao
texto produzido. Nesta perspectiva, o paradigmático, enquanto eixo vertical de substituição de
signos por outros da mesma categoria, auxilia a transformar a vivência real em objeto criativo,
como a mudança das características da realidade para a estrutura ficcional. O eixo
sintagmático surge, em contrapartida, para dar sentido aos signos produzidos, integrando-os
de maneira que sua correlação crie estruturas discursivas compreensíveis para o leitor.
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Seguindo o raciocínio lógico da construção da narrativa, podemos identificar as
concatenações presentes nas peças de APB, uma vez que são incorporadas às ações ficcionais
signos e símbolos próprios do universo real da autora. Ao transpor as categorias simbólicas do
real para o texto dramático, a autora revive suas experiências atualizando-as em outra forma
discursiva, regida por convenções próprias da linguagem teatral. Segundo Ricoeur: “Ao
passar da ordem paradigmática da ação para a ordem sintagmática da narrativa, os termos da
semântica da ação adquirem integração e atualidade” (2010, p. 100). Acreditamos que o
mesmo acorre com a passagem para o texto teatral.
As ações representadas nas peças analisadas suscitam questionamentos e propõem
interpretações que correspondem à caracterização da protagonista, Ana Kharima. Podemos
perceber que a personagem não possui características pessoais que a defina dentro do contexto
da narrativa, mas são as motivações e impulsos que determinam suas ações. Sendo assim, as
ações da personagem não são motivadas por questões ideológicas ou por uma visão ativa
frente os acontecimentos traçados pela dramaturga, pelo contrário, as únicas motivações da
protagonista são; na primeira peça, resgatar sua memória e; nas peças seguintes, encontrar a
mãe que a abandonou. As ações são desempenhadas no nível dialógico em que as falas
apresentam os próprios acontecimentos e despertam sentimentos recalcados, como no caso do
trauma do abandono, vivenciado pela protagonista.
As questões que envolvem os traumas vivenciados pela Ana Kharima estão
relacionadas a um universo interior da personagem, que é exteriorizado por meio da palavra e
pelo diálogo com o outro. Tanto na primeira peça, quando ela é atacada pelo próprio
namorado, quanto na segunda, quando surge a partida da mãe e o seu abandono, e na terceira
com o encontro com os pais e o namorado, é o diálogo o responsável por constituir as ações
realizadas. A palavra é o agente que potencializa a narrativa; portanto, a palavra é ação que
revela e movimenta os acontecimentos passados em vista do presente e do futuro da
existência inacabada.

3.2.2 Narrativa do Inconsciente

A narrativa do inconsciente que, aqui, propomos abordar está fundamentada nas
questões suscitadas pela trilogia da autora APB. Desta forma, buscamos nos estudos
psicanalíticos, pesquisas que falem a respeito do trauma enquanto estratégia para desenvolver
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um pensamento coerente inter-relacionando ao desenvolvimento das narrativas. A experiência
traumática é motivada por agentes externos ao sujeito que sofre o trauma. Esta assertiva
aponta para uma perspectiva de análise em que o trauma torna-se matéria e objeto de estudo,
originando narrativas baseadas em aspectos da realidade. O sujeito que sofre o trauma vê-se
compelido a discorrer sobre o efeito traumático ao mesmo tempo em que é incapaz de
dimensionar e atribuir os verdadeiros sentimentos à narrativa, uma vez que é impossível
revelar com fidelidade o universo real e psíquico. As ações desempenhadas por Ana Kharima
são guiadas pelo trauma que marcou sua história, por meio do qual ela tenta superar, através
da narrativa construída na peça “A Memória Ferida”. A autora, por sua vez, vê no seu alterego
uma oportunidade de expurgar traumas, transformando a sua realidade. A narrativa é, nesse
sentido, construída com o intuito de representar questões que são dolorosas à autora e que
tomam forma através das personagens.
Apontamos os estudos desenvolvidos por Sigmund Freud (1998) quando o autor
atribui aos traumas a característica de ser indizível, pois mesmo que os fatos tenham deixado
marcas a representação destes tornam-se intransmissíveis, cabendo, muitas vezes, aos sonhos
a representação do acontecido. Não por acaso que muitas das representações realizadas nas
peças foram transcorridas no universo dos sonhos. Na última peça, “Na Outra Margem”, Ana
Kharima encontra as personagens da mãe, do pai e do namorado, em um ambiente que transita
entre o sonho ou alucinações, motivadas pelas doses de morfina. A projeção dessas
personagens aparece para explicar aspectos do passado da protagonista, em uma espécie de
desejo de revelar fatos omitidos. Segundo Freud:

A realização de desejo é, como sabemos, ocasionada de maneira alucinatória
pelos sonhos e sob a dominância do princípio de prazer tornou-se função
deles. Mas não é a serviço desse princípio que os sonhos dos pacientes que
sofrem de neuroses traumáticas nos conduzem de volta, com tal
regularidade, à situação em que o trauma ocorreu. Podemos antes supor que
aqui os sonhos estão ajudando a executar outra tarefa, a qual deve ser
realizada antes que a dominância do princípio de prazer possa mesmo
começar. Esses sonhos esforçam-se por dominar retrospectivamente o
estímulo, desenvolvendo a ansiedade cuja omissão constituiu a causa da
neurose traumática. (FREUD, 2010, p.195-196)

Na atualização dos conceitos trabalhados por Freud, encontramos os trabalhos do
psicanalista Márcio Seligmann-Silva (2008), neles os aspectos que evidenciam o papel da
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memória juntamente às propriedades do testemunho como maneiras de expor e
consequentemente expurgar os traumas vivenciados, são de ordem individual ou coletiva.
Entendemos que os apontamentos realizados ao longo deste tópico não encerram o assunto
sobre o trauma enquanto teoria psicanalítica, tendo em vista a complexidade do tema. Para
tanto, nos deteremos nos aspectos centrais da dramaturgia da autora.
Em estudos realizados por volta da década 20, Freud caracteriza o efeito traumático
pela sua possibilidade de ser vivenciado através dos sonhos, trazendo à tona questões
obscuras ao sujeito. Os estudos passaram então, a adquirir uma perspectiva voltada para a
influência dos aspectos externos ao sujeito, uma vez que tiveram como base os traumas
vivenciados por quem participou da Primeira Guerra Mundial. Longe da guerra, mas ainda
sofrendo as consequência da Ditadura Militar, a protagonista das nossas narrativas vivencia os
traumas deixados pelo abandono da mãe, encontrando na construção da narrativa uma
maneira de superá-los. Assim, apostamos na palavra e na fala como maneiras de ultrapassar
traumas que estavam presos no inconsciente individual.
O testemunho atrelado à memória passa a adquirir importância tendo em vista a
superação das questões traumáticas. Nesse sentido, retomamos os estudos do psicanalista
Márcio Seligmann-Silva, ao apontar que o efeito de narrar os traumas vivenciados revela um
desejo de “renascimento” por parte do indivíduo. O compartilhamento da experiência
traumática com o outro permite uma inserção do sujeito no mundo, mesmo revelando-se uma
atividade difícil. A narrativa parece ser “impossível, mas absolutamente necessária”
(MALDONADO; CARDOSO, 2009, p. 46), pois mesmo que a narrativa não dê conta de
transmitir as vivências traumáticas, ao relatar os fatos, estes traumas deixam o âmbito pessoal
e passam a ser compartilhado pelos “outros”, pela coletividade.
Por estar atrelado à memória, o testemunho procura presentificar aspectos vivenciados
no passado. Como nos mostra Seligmann-Silva:

Na situação testemunham o tempo passado é tempo presente [...]. Mais
especificamente, o trauma é caracterizado por ser uma memória de um
passado que não passa. O trauma mostra-se, portanto, como o fato
psicanalítico prototípico no que concerne à sua estrutura temporal.
(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69)

O fato de testemunhar fatos traumáticos não retira a importância que eles possuem na
vida das pessoas, mas ajuda a assumir e trazer à luz os traumas, muitas vezes obscuros e de
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difícil explicação. A narrativa de APB está baseada na memória como aspecto necessário para
a presentificação das percepções. A ideia do outro como alteridade e como escopo necessário
para a construção da narrativa aparece vislumbrada tanto nos níveis das obras dramáticas,
quando retratamos a personagem Ana Kharima, quanto no discurso da autora, quando ela cria
sua história. A dramaturga e a protagonista assumem o papel de escritora e transformam suas
histórias, recriando ou “renascendo” para novas perspectivas de existência.
A ideia de uma memória que procura tornar presente elementos do passado aponta
para a repetição dos fatos vivenciados. Essa repetição encontra na narrativa a forma de tornar
sempre presente o passado, assim como ao repetir os acontecimentos procura-se entendê-los
melhor. Na peça “A Morte nos Olhos”, a Moça (Ana Kharima), vivenciou um trauma que a
deixou sem memória, levando-a a buscar nas narrativas da Dona Maria e, posteriormente na
Medusa, o sentido para o seu passado, como demonstra o trecho seguinte: “A Moça (em tom
de súplica): Conte de novo, por favor! Eu não consigo compreender. Talvez se a senhora ficar
me contando, repetindo essa história, eu possa ligar alguma coisa, me lembrar...” (BEZERRA,
2010, p. 37).
O autor Seligmann-Silva caracteriza o trauma como uma ferida na memória e é
justamente na peça “A Memória Ferida” que Ana Kharima conta sua história, revelando os
fatos vivenciados na sua infância e que geraram os traumas retomados pela narrativa. A
memória torna os traumas imagens recorrentes, passando-os para o plano presente. Vale
ressaltar que, ao contrário das imagens da lembrança, os traumas mesmo localizando-se no
passado não são rememorados tendo em vista o processo passado versus presente, mas
compreende-se que os efeitos traumáticos estalam-se no presente, tornando-se contínuo.
O espaço do trauma é simbolicamente ressignificado graças às novas experiências que
o sujeito agrega ao longo da vida, transformando o teor original dos efeitos traumáticos. Nas
peças analisadas, a apropriação dos elementos simbólicos está localizada nos traumas
vivenciados pela autora que, ao serem ressignificados para a linguagem dramática, assumem
uma outra conotação, pois mesmo referencializadas na realidade adquirem metáforas e
dimensões simbólicas que qualificam a história enquanto narrativa artística. A relativização
das convenções da linguagem dramática, assim como das demais expressões artísticas,
permite que sejam desenvolvidos esquemas narrativos baseados nos traumas e no universo
psicológico da autora APB, possibilitando que sejam desdobrados assuntos presentes na
memória.
Dentro do campo simbólico criado por aqueles que sofreram um trauma, a imaginação
vêm para suprir um vazio que a angústia de ter vivenciado o acontecimento inenarrável não
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consegue preencher. A imaginação surge, então, como estratégia para a realização do
testemunho, sendo assim: “A imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do
simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O trauma encontra na imaginação
um meio para sua narração. A literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço”
(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 70). Levando em consideração as propostas conceituais
desenvolvidas pelo autor, acima citado, retomamos as questões pertinentes à trilogia, em que
a autora atribui à protagonista a característica de ser autora de uma história ficcional. Ao
assumir o papel de autora, a Moça (Ana Kharima) dá continuidade a narrativa de Periam e
Kharima que apresentava-se inacabada, bem como cria um diálogo com os agentes ficcionais
que despertam para sua verdadeira história de vida, a saber: o encontro com a Medusa, em
que são retomados os efeitos traumáticos que a fizeram perder a memória.
A imaginação assume uma importância vital na dramaturgia da APB:

Na perspectiva da exploração cênica da eficácia simbólica da narrativa e
profundamente influenciada pelas teorias acerca dos usos e abusos da
memória, teci a trama destas três intrigas. Nelas, a memória do passado é
reconstituída sob a forma de narrativa e testemunhos, através dos quais me
esforço para evidenciar que a memória e a imaginação têm em comum o
vetor da ausência: a ausência no presente. (BEZERRA, 2009, p. 3)

A junção de fatores que envolvem a imaginação e a história de vida traz para a
narrativa a presença de fatos reais, porém simbolicamente apropriados. A “ausência no
presente”, no qual a autora se refere retrata o conceito trabalhado por Ricoeur, ao dissertar
sobre a representação de instâncias imateriais vivenciadas em um tempo passado e que são
rememoradas no presente. Porém, estas instâncias confirmam-se enquanto ausência, tendo em
vista que são da ordem da memória e das criações imagéticas. A ausência configura-se
também como falta ou vazio que a memória possui, atribuída graças à incapacidade do sujeito
em abarcar todos os acontecimentos da vida, causando gaps preenchidos pela imaginação.
O evento drástico na vida da nossa autora marcou não só a sua história, mas fez-se
ressoar na sua escrita e na sua imaginação. Se somos o apanhado de todas as nossas
experiências, vemos identificada em forma de narrativa uma autora que tende a dar sentido às
experiências inenarráveis, em contextos onde a memória briga por esquecer o que a vida
insiste em lembrar. Por mais que seja uma mera lembrança, os traumas são percebidos pelas
mesmas instâncias das percepções sensoriais e transformam-se, em um segundo momento, em
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matéria narrativa graças a capacidade da autora de atribuir sentido aos acontecimentos. Desta
forma, buscamos mostrar que a autora, além de criadora de um universo dramatúrgico revelase, em uma primeira instância, uma leitora atenta às suas experiências, sejam elas traumáticas
ou não.

3.3 Leitora-Criadora

Nosso objetivo ao longo deste tópico é dissecar os conceitos trabalhados até então de
maneira que contribuam para a elaboração do pensamento a respeito da noção de “leitoracriadora”. Nesse sentido, buscamos nos textos dramáticos analisados, assim como na teoria
levantada por APB sobre a sua escrita, aspectos que evidenciem as confluências
argumentativas suscitadas até o presente momento. Partindo deste princípio, é necessário que
se estabeleça uma lógica criteriosa baseada no termo “leitora-criadora”, com o intuito de
demonstrar não só as terminologias apontadas pelo termo em si, mas o que é suscitado a partir
da expressão. Assim, seguiremos o percurso original baseado nas experiências vivenciadas
pela autora, que assumem em um segundo momento o papel decisivo quando apropriados na
escrita “autoficcional”. Devemos ter em vista, que esta estrutura narrativa baseada nas
experiências é possível graças à capacidade da escritora compreender a si mesma como
material biográfico a ser detalhado e ressignificado. Ao entender a sua história e as suas
questões pessoais, a autora passa pelo processo de leitura de si, a partir da qual suas vivências
transformam-se em textos a serem desvendados e elaborados pela narrativa. A ação de passar
de “leitora” passiva das suas experiências para a “criadora”, exige um pensamento crítico e
criativo, pois as estruturas da realidade são ressignificadas tendo em vista a criação do texto
dramático.
Partimos do princípio que a realidade é discurso e, estando organizada através das
relações discursivas, passa a ser mediada pela linguagem. A linguagem, por sua vez, é a
responsável por captar as questões subjetivas ao ser humano, transformando-as em matéria
significativa. Porém, mais do que estrutura mediadora entre o interior e o exterior (MAIA;
GERMANO; MOURA, Jr, 2009), a linguagem é produção de sentido, contextualizada dentro
de um tempo e espaço. Devemos salientar que, as experiências são caracterizadas pela
organização continua, uma vez que o sujeito está em constante relação com o meio ao qual
está inserido e, portanto, está à mercê de modificações de ordem subjetiva.

95

Consequentemente, estas modificações são reverberadas na forma de linguagem que tende a
se reagrupar, transformando as representações simbólicas e imaginárias à respeito do
indivíduo. A linguagem, a qual nos referimos, abarca não só elementos verbais, mas os nãoverbais que juntos compõem a narrativa endossada pelos componentes referentes ao sujeito.
Ao utilizar o termo: “narrativa”, ainda não nos referimos à escrita literária, mas à organização
das referências e experiências do ser humano que reunidas constituem o que a psicologia
chama de “princípio narrativo”. Como aponta os autores:

O princípio narrativo, então, é constituinte da forma como o ser humano
pensa, percebe, age, sente e faz escolhas morais. Os eventos ganham sentido
através de uma seqüência temporal, isto é, de sua disposição num enredo que
os conecte de forma coerente e estável. Percebe-se, assim, a tentativa
humana de organizar o fluxo de ações, de experiências e de eventos em uma
estrutura narrativa, com fins de estabelecimento de certa ordem e
estabilidade. Além disso, é inerente à estruturação narrativa o endereçamento
a alguém – concreto ou imaginário – que evidencia, dessa forma, seu
aspectos [sic] relacionais e pragmáticos. (MAIA; GERMANO; MOURA,

Jr, 2009, p. 43)

A construção do eu, voltada para a elaboração de uma narrativa que o defina,
possibilita avançarmos nas questões referentes à autoficcionalidade da autora APB, pois a
autora indica que há uma elaboração ou um pensamento sobre si, que ao ser materializado no
formato das peças, não é mais do que uma concepção já estabelecida sobre uma narrativa
própria. Este processo de reconstrução das experiências em forma de narrativa participa de
uma dualidade do interior e do exterior, em que tanto a perspectiva interna influência na
relação do sujeito com as experiências externas, quanto estas experiências exercem um poder
sobre a constituição subjetiva do indivíduo, a exemplo dos efeitos traumáticos, já
mencionados.
O desejo do ser humano em criar narrativas para si parte da necessidade do indivíduo
de se fazer entender dentro da sua própria subjetividade. Essa “coerência” é observada no
cotidiano, quando as pessoas emprestam às suas vidas o papel de protagonistas de uma
história que precisa fazer sentido, dentro de uma perspectiva de intrigas, ações, clímax, etc.
Cabe à memória, de certa forma, participar desse processo narrativo, pois fica a cargo dela
contribuir com as lembranças das experiências vivenciadas. As imagens absorvidas, através
da percepção, ficam instaladas no campo da memória, e participam do processo de
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rememoração, em que se busca na memória as imagens dos fatos passados, caracterizadas
pelas lembranças. Para Bergson (2006), a percepção é memória, pois no exato momento em
que nos relacionamos e percebemos o entorno, estamos apreendendo componentes externos e
criando significados. Desta maneira: “Sua percepção, por mais instantânea que seja, consiste
portanto numa incalculável quantidade de elementos rememorados e, na verdade toda
percepção já é memória. Na prática, percebemos apenas o passado, sendo o presente puro o
inapreensível avanço do passado roendo o porvir” (BERGSON, 2006, p. 90). Ao integrar a
percepção à memória, o autor atribui a característica de ambas participarem da compreensão
que o sujeito tem do mundo, assim como o que pode ser assimilado a partir dessa relação. A
percepção enquanto experiência só é absorvida pelo sujeito quando existe uma relação a
priori. Partimos da ideia de que percebemos elementos novos do cotidiano através das
conexões estabelecidas com os acontecimentos já vivenciados no passado, daí a relação
estreita entre a memória e a percepção.
Na escrita de APB, evidenciamos a construção de uma narrativa de si mesma com
objetivo de direcionar o pensamento para narrativa enquanto linguagem artística, em que
acontece um processo de reorganização das questões pessoais. Desta forma, recordamos o que
foi dito anteriormente sobre a narrativa, quando o indivíduo, em geral, tende a atribuir sentido
e criar uma narrativa para suas vivências. Transpomos, então, a barreira subjetiva da narrativa,
tendo em vista a elaboração de uma escrita criativa baseada nas narrativas biográficas antes
elaboradas. Ao se transformar em escrita as narrativas do sujeito são reagrupadas e
ressignificadas pela perspectiva do autor, procurando construir um imaginário materializado
na forma de texto artístico, seja de qual ordem for (dramático, cênico, musical, etc.). O
pensamento sobre os conceitos da narrativa vem para reforçar a perspectiva de análise do
nosso objeto de estudo, pois como já foi mencionado, as discussões partem do elemento
biográfico com vistas à construção dos textos dramáticos.
Sendo assim, utilizamo-nos das teorias apontadas por Ricoeur em sua obra “Tempo e
Narrativa” (2010) para dissertar sobre a relação da narrativa enquanto forma de elaboração
cognitiva e imaginária. O autor propõe uma narrativa baseada na junção entre a história e a
ficção, a qual ele denominou de: “ficcionalização da história e de historicização da ficção”
(RICOEUR, 2010, p. 418). Nas proposições levantadas até o momento, discutimos a relação
da realidade e da ficção, procurando entender estas categorias numa perspectiva histórica e
localizada dentro das composições artísticas desenvolvidas pela autora APB, em que são
evidenciadas narrativas autoficcionais, se levarmos em conta os apontamentos sobre a
concepção biográfica e ficcional ponderada pela própria autora.
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No jogo das narrativas, Ricoeur assinala as seguintes características para a elaboração
do si:

O sujeito aparece então constituído simultaneamente como leitor e como
scriptor de sua própria vida, conforme o desejo de Proust. Como se
comprova pela análise literária da autobiografia, a história de uma vida não
cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um
sujeito conta sobre si mesmo. Essa reconfiguração faz da própria vida um
tecido de histórias narradas. (RICOEUR, 2010, p. 419)

Nesse sentido, seguimos o raciocínio desenvolvido por Ricoeur, de maneira que
possamos descobrir como a autora APB efetiva a relação entre leitora e escritora, tendo nas
suas lembranças os aspectos necessários para a criação ficcional. Dessa forma, retomamos
aspectos referentes às narrativas e à própria teoria desenvolvida sobre as peças, quando a
autora utiliza-se dos seus próprios traumas para construir a sua escrita dramática. A
psicanálise, neste contexto, nos ajuda a entender como são recriadas as narrativas
fundamentadas nos aspectos provenientes do inconsciente, levando em consideração a
formação do sujeito e a recriação do sujeito pela narrativa. É certo que ao transformar
experiência em narrativa, o sujeito cria uma significação para sua experiência traumática e,
quando transformada em narrativa escrita adquire outros sentidos, pois encontra-se permeada
pelo universo criativo da arte. Perguntamo-nos, neste ponto, como este processo se realiza
dentro da concepção teatral em que a narrativa, construída pela autora, é modificada pela
diretora Carol Vieira14 e passa por uma terceira significação simbólica. No caso da APB, as
encenações das peças puderam contribuir para a modificação da narrativa escrita, uma vez
que ao transpor da linguagem escrita para a linguagem cênica, a diretora pôde atribuir

14

A ficha técnica que segue, respeita as últimas apresentações da trilogia, como consta no site:
http://trilogiamemorias.blogspot.com.br/p/equipe.html, mas na entrevista que nos foi concedida, APB refere-se à
montagem realizada pela diretora Carol Vieira. Dramaturgia e coordenação artística: Dinah Pereira; Direção
artística: Lucas Modesto; Coordenação de produção: Cibele Marina; Orientação de cena: Carol Vieira;
Assistência de Direção: Panacéia Delirante; Produção executiva: Patrícia Rammos; Elenco: Bernardo Del
Rey, Dinah Pereira, Gil Teixeira, Iara Vilaça, Karina de Faria, Sibelle Lelis e Taiana Lemos. Direção
musical/ músico: Pedro Filho; Figurino/Maquiagem: Renata Cardoso; Assistência de figurino: Rafael
Velozo; Cenário: Agamenon de Abreu; Luz: Walmir Ferreira.
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significados diferentes aos postos pela autora, mas que posteriormente foram incorporados na
escrita dramática. Como aponta APB:

[...] como falar de texto dramático sem evocar a sua dimensão performativa?
Como evocar a “teatralidade” de um texto sem convocar os elementos
tradicionais que caracterizam o quadro pragmático da sua reprodução cênica
(didascálias, personagens, diálogos etc.)? Obviamente, as respostas a estas
questões ultrapassam em muito o alcance da pesquisa. Não obstante, tal
constatação não me isenta de mencionar o problema, uma vez que os dois
primeiros textos desta trilogia, A Morte Nos Olhos e A Memória Ferida
sofreram modificação em suas escritas originais, graças à in(ter)venção
sensível da diretora Carolina Vieira e ao jogo potente dos atores baianos.
(BEZERRA, 2010, p. 23-24)

O texto teatral escrito, tendo em vista as singularidades relativas à criação de um
espaço e tempo representáveis, possibilita uma maior delimitação dos acontecimentos, uma
vez que a criação dramática visa a cena. No entanto, essa característica não anula a
possibilidade de uma criação cênica que transgrida o que o texto dramático, aparentemente,
delimita. Porém, não nos cabe, neste trabalho, tecer comentários sobre as discussões a respeito
da transposição do texto escrito para o cênico, mesmo quando relacionados à encenação da
trilogia, já que o nosso objeto centra-se na figura da autora e sua escrita, enquanto matéria de
construção da narrativa.
Ao transpor o campo das experiências pessoais, o registro da narrativa passa a ser
determinada por convenções próprias da elaboração coerente atribuída à escrita literária. No
caso da escrita dramática, o texto está centrado em formas fixas de organização dramatúrgica,
nele evidenciamos: a estrutura baseada nos diálogos e a elaboração de didascálias que
orientam o leitor no exercício da leitura; o que dificulta a identificação, dentro da escrita, com
os elementos biográficos. O gênero dramático, por estar organizado através dos diálogos,
impõe uma objetividade ao discurso, impossibilitando, muitas vezes, a criação de tempos e
espaços que extrapolam um mesmo campo físico. Nesse sentido, a autora APB consegue criar
de maneira coerente e primorosa tempos e espaços que dialogam entre si, permitindo a
construção de um fluxo narrativo, por meio do qual o leitor estabelece a leitura das três peças,
sem perder a linha diegética que uni os textos.
A dramaturga, ao mesmo tempo em que narra aspectos da sua vida, desenvolve um
pensamento reflexivo sobre si mesma, estabelecendo não só uma semelhança, mas uma
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alteridade posta em forma de narrativa dramática. Nesse sentido, a correlação entre a história
de vida da autora e os acontecimentos narrados ao longo da peças tornam-se relevantes, pois a
narrativa em si suscita elementos que deixa o leitor ciente da relação existente com a
realidade, mesmo não sabendo onde os fatos fidedignos se apresentam. A delimitação dos
fatos reais ou ficcionais numa obra literária diminuiria não só a criação artística, baseada na
liberdade expressiva, como minaria a força que o discurso suscita na imaginação dos leitores.
Desta forma, repetimos sobre a necessidade de ter uma narrativa que extrapole os campos
autobiográficos, no sentido restrito do termo, e que aponte para uma relação além das fixadas
pela memória. Para o que autora Isabel Cristina M. Carvalho:

A condição narrativa remete a experiência humana para o campo do ficcio,
no sentido da permanente reelaboração, ou ainda, poderíamos dizer, da autoinvenção. Nesse sentido, a condição narrativa está presente tanto na
literariedade da obra artística quanto no percurso do sujeito que se narra para
salvar-se das paralisias de uma trajetória cristalizada em pontos de trava
neuróticos. Seja enquanto produtividade cultural ou individual, trata-se de
tomar o relato biográfico como ato narrativo que proporciona ao sujeito
sempre uma nova oportunidade de se apresentar, recontar e reposicionar-se,
tecendo e retecendo a intriga, sob os limites da discordância do destino, do
tempo e do desconhecimento de si mesmo. (CARVALHO, 2003, p. 298)

A possibilidade de se reinventar, tendo por base a construção da narrativa foi bastante
abordada ao longo deste trabalho, pois é através dela que conseguimos dialogar e nos
comunicar com o outro. Ela pode revelar e esconder, ao mesmo tempo, pois enquanto matéria
biográfica está permeada de questões subjetivas que muitas vezes não se fazem
compreensíveis ou não querem se fazer compreender. A narrativa APB permite que o sujeito
percorra um contínuo refazer, que torna-se enriquecedor não só para ela como para quem o lê.
Desta forma, entendemos que a noção de “leitora-criadora” condensa aspectos que são
pertinentes à autora, no que diz respeito ao seu imaginário pessoal e criativo e, que de maneira
em geral condiz com o discurso autoficcional baseado nas manifestações discursivas íntimas e
singulares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões realizadas ao longo da dissertação basearam-se nas peças “A Morte nos
Olhos”, “A Memória Ferida” e “Na Outra Margem” enquanto objeto de análise. Nesse
sentido, procuramos verificar a relação entre realidade e ficção nas narrativas, assim como o
papel da autora APB ou, mais precisamente, das suas experiências na construção das peças. A
partir desta perspectiva, algumas questões foram suscitadas no intuito de esclarecer e alcançar
o objetivo almejado, a saber: investigar a noção de “leitora-criadora”, enquanto sujeito que
pensa sua experiência como material de uma escrita autoficcional. Na intenção de investigar
o termo “leitora-criadora”, a partir das peças, alguns princípios conceituais foram apontados,
procurando manter uma relação entre a ficção e a realidade dentro das proposições levantadas
sobre o conceito de narrativa.
Por questões de cunho crítico, ressaltamos duas perspectivas a respeito da narrativa,
tanto a psicanalítica quanto a literária, que acabam, em um certo momento, se fundindo e
possibilitando o que Ricoeur (2010) evidenciou no seu livro “Tempo e Narrativa” sobre a
criação de narrativas escritas baseadas nas experiências vivenciadas pelo ser humano e
organizadas através do meio subjetivo de significação pessoal. A visão psicanalítica sobre a
narrativa aborda a elaboração significativa do sujeito, tendo no princípio narrativo (MAIA;
GERMANO; MOURA, Jr, 2009) seu principal aporte teórico-metodológico, uma vez que
prevê a construção do ser humano por meio do conjunto de experiências estabelecidas na
forma de uma narrativa pessoal. Já a perspectiva da narrativa literária foi abordada segundo às
teorias sobre o discurso ficcional e sobre a Estética da Recepção, em que o leitor assume
papel fundamental para a concretização da obra, sob o viés, criação-recepção. Buscamos,
então, nos efeitos da leitura, a analogia necessária para o sujeito que procura criar sentido para
as experiências adquiridas, uma vez que o leitor é aquele que procura nas suas experiências o
material necessário para o entendimento e a construção de novos sentidos.
A partir desse ponto, instaura-se uma discussão conceitual que se estende para a
interpretação do que vem a ser o conceito de “leitor”, discutido no primeiro capítulo da
dissertação. É importante ressaltar que, o uso da teoria da recepção contemporânea teve por
intenção criar e fundamentar a relação da “leitora-criadora” com a narrativa, pois segundo os
estudos apontados, o leitor é visto pelo viés da constante formação e transformação de
referências. Há, nesse sentido, um cruzamento entre as antigas referências e as que são
adquiridas, de maneira a construir um significado para o texto lido. Se, como aponta Chartier,
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a leitura é sempre apropriação, tendemos a perceber os textos através de um mecanismo de
ressignificação das referências adquiridas. A apropriação, como bem nos mostra Beigui, não
acontece de maneira passiva, mas prevê uma relação entre a mensagem absorvida e a criação
de significados pelo leitor, que ao se apropriar do texto transforma-o, objetivando a criação de
novos sentidos. O leitor interfere, de certa forma, na elaboração do sentido do texto, pois
utiliza-se da sua imaginação para preencher os vazios que o autor deixa ao longo da narrativa
ficcional. Porém, a elaboração de sentido só é possível quando o leitor é confrontado pelas
suas referências pessoais, de maneira a atribuir significado ao texto.
Dentro desta perspectiva, as referências são consideradas sintomáticas, pois são
sentidas através das percepções cotidianas que o leitor estabelece com o meio em que está
inserido, gerando um ciclo para as novas referências. Para Lakoff e Johnson, só percebemos o
mundo por meio de metáforas cotidianas que são internalizadas, no intuito de construir uma
compreensão da vida. O universo referencial do leitor é o motor que alimenta a compreensão
que temos de nós mesmos, construindo uma visão individual agregada a de coletivo. O
conceito de imagem mental surge, dentro desse contexto, como maneira de percepção do
sujeito com o mundo, em que as vivências são internalizadas e convertidas em imagens
presentes na memória. As imagens são, em um segundo momento, transformadas em
lembranças e, ao serem transpostas em forma de narrativa ficcional agregam ao discurso a
perspectiva biográfica do autor. O modelo de escrita baseado nas vivências do autor assume
diversas nomenclaturas e teorias, estando organizadas no que se convencionou chamar de:
“escrita de si” (FOUCAULT, 2000), em que estão agregados os conceitos de autobiografia, de
autoficcionalidade e biografia. A diferenciação entre a biografia, a autobiografia e a
autoficcionalidade fez-se necessária, de maneira a melhor adequar os termos dentro da
perspectiva das peças de APB. Enquanto textos que servem a um pacto referencial, a biografia
e a autobiografia estão balizadas em aspectos fixos, em que o autor, de modo em geral,
estabelece uma relação de veracidade com os fatos narrados. A ligação com a realidade
aparece de maneira difusa quando se trata do discurso autoficcional, uma vez que são
encontrados tanto elementos ficcionais quanto reais na elaboração desse modo de narrativa.
Nesta perspectiva, foram discutidas questões concernentes não só ao âmbito da
recepção como também da criação. Para tanto, foi preciso estabelecer uma relação da leitora,
APB, e das suas experiências com a escrita enquanto meio artístico. As peças passam então a
exercer um papel fundamental na investigação do termo “leitora-criadora”, dada a
identificação de experiências da autora ao longo das obras. Nesse sentido, foi necessário
analisar as três peças, desde as questões de elaboração dramática (personagem, tempo e
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espaço) até elementos presentes no discurso, tais como: sonhos, mitos, traumas etc. No
segundo capítulo, procuramos apontar questões relevantes para a compreensão das narrativas,
assim como identificar as singularidades presentes no discurso da autora. As discussões
acerca das categorias do real e do ficcional foram essenciais para a análise, já que tendemos a
criar, quando possível, uma relação entre as personagens reais e ficcionais, assim como suas
semelhanças. O mesmo foi realizado quando abordamos as questões do tempo e do espaço
presentes nas narrativas. O tempo e o espaço são primordiais para a análise dos textos, já que
a autora cria mudanças nestas categorias para melhor adequar a história narrada. O espaço
revela momentos da vida da protagonista onde são criadas ambientações que traduzem um
período da sua história, dialogando sempre com o que é vivenciado no presente. Assim, ao ser
transportada para o passado ou para os sonhos, a protagonista vivencia ações, tendo em vista a
resolução de fatos reverberados no presente e em espaços físicos reais. Destacamos, ainda, os
mitos e as histórias ficcionais criadas na peça “A Morte nos Olhos”, aportadas nas figuras da
Medusa, de Periam e de Kharima, personagens que se constituem enquanto metalinguagem da
narrativa, uma vez que se caracterizam por serem uma história dentro de outra história. No
jogo da temporalidade, revemos as transições entre o que é da ordem do real, do imaginário,
do presente, do passado, dos sonhos etc.
No terceiro capítulo, procuramos relacionar as teorias trabalhadas e a análise das
peças, objetivando elaborar a noção de “leitora-criadora”. Sendo assim, apontamos a narrativa
autoficcional, segundo a perspectiva de elaboração objetiva e a partir das experiências pessoas
da autora APB, em que ela procura em si mesma o relato necessário para a construção do
discurso ficcional. A autora, enquanto sujeito biográfico, utiliza-se da sua imaginação para
realizar uma reinvenção das suas vivências, a qual tem a narrativa como matéria subjetiva de
organização de um discurso de si, transposto em um segundo momento, na forma de discurso
escrito. O conceito de narrativa adquire duas visões que juntas constituem a perspectiva da
“leitora-criadora”. A primeira corresponde à organização de um pensamento da autora sobre
ela mesma, em que estão dispostas as experiências adquiridas ao longo da vida. Na segunda
visão, a narrativa é posta sob às condições de elaboração textual escrita, em uma clara
tendência em transpor o que antes era apenas da ordem subjetiva. A “leitora-criadora” segue o
percurso da narrativa, por meio da qual suas questões pessoais adquirem significado dentro de
uma perspectiva de escrita ficcional, caracterizada pela autoficcionalidade. APB, enquanto
“leitora-criadora”, já é identificada como criadora antes mesmo de pôr os aspectos biográficos
na forma de textos dramáticos, uma vez que ao desenvolver uma narrativa pessoal ela se
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utiliza das suas referências e de um pensamento coerente em vista da criação de um sentido
para si mesma e, posteriormente, para a própria ficção.
Dentro das analogias e metáforas construídas, procuramos estabelecer uma coesão
para o termo de “leitora-criadora”, por acreditarmos ser possível verificar uma outra
concepção literária embasada na realidade e na ficção e que não diminuísse o valor criativo da
obra artística dramática. A análise do texto dramático autoficcional, tornou-se a maior
problemática enfrentada na pesquisa, pois é difícil identificar a voz da autora nas construções
textuais. Daí recorrermos a grande quantidade de teorias sobre a “escrita de si”, voltadas para
o discurso em prosa ou em poesia e, em sua minoria, aos os estudos do drama. Destacamos
então a possibilidade de futuras pesquisas que englobem a encenação das peças como matéria
de análise da ficção e da realidade, que superam a relação com a autora, uma vez que a cena
engloba um número maior de envolvidos no seu processo de realização. A pesquisa, nesse
sentido, aponta para o desdobramento da noção de “leitora-criadora” para além do texto
dramático, colocando a figura do encenador como autor de um processo significativo de
elaboração simbólica. No entanto, entendemos que o recorte feito prioriza a relação
dramatúrgica entre a autora e o texto, com o objetivo de pensarmos o drama sob o ponto de
vista das discussões acerca da memória e da ficção na realização de uma narrativa
autoficcional.
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Entrevista Realizada com a Profa. Dra. Antonia Pereira Bezerra15

Pergunta: Existe algum pensamento estético ou escola artística que você possa vincular suas
peças e sua escrita?
Antonia: Vamos falar do texto, porque embora eu tenha orientado os diretores das
encenações, eles têm vida própria, eles são independentes. Então, eu não tenho
necessariamente uma escola. Eu era leitora assídua do Nelson Rodrigues e do Pirandello.
Acho que, sobretudo, todas as peças têm um pouco disso, uma espécie de realismo fantástico
e ao mesmo tempo uma coisa meio absurda, onírica. Em todas elas isso está muito presente,
acho até que em termos de forma. Algumas são muito parecidas com as do Nelson, porque
isso fica introjetado na gente. Eu devorei Nelson Rodrigues e Pirandello quando eu era jovem.
As questões da narrativa, já são mais a minha obsessão e, ao mesmo tempo, a escolha pelo
teatro político. Tem muita coisa épica por conta do Brecht e do Boal. O Boal foi objeto da
minha tese, mas em paralelo, eu tive que estudar muito o Brecht e, por conseguinte, ler muitas
peças tanto do Boal quanto do Brecht. Então eu acredito que fui impregnada, um pouco,
dessas narrativas longas, que eu me interesso muito. Não é que o diretor vai resolver isso
[sobre as longas narrativas], porque se me der para encenar, eu resolvo na hora. Eu sou
mestre em recitar poemas longos, colocar uma música no meio, então eu acho que eu nasci lá
pela Grécia antiga. Eu fui um rapsodo, um aedo, uma coisa dessas, eu só não fui Ulisses
porque daí seria muita pretensão, nem Homero que deve ter recitado a Ilíada todinha nos
banquetes. Eu quero fazer um próximo pós-doutorado no Japão, porque, particularmente, me
interessa a dramaturgia do Nô e do Kabuki que é a narrativa pura, presentificada. Mas, se
você pegar o texto do Nô e do Kabuki, você não tem indicação nenhuma, até porque aquelas
formas espetaculares, elas já são codificadas. Quem vai botar um texto daquele em cena já
sabe qual é a parte da música, qual é a parte da dança e a parte da récita. A dramaturgia ela
vem só com a récita, e é narrativa; isso me interessa muito, esse toque oriental. Não é à toa
também que um dos indivíduos que eu abordei na minha tese, em segunda mão, que é o
Bertold Brecht, ele se interessou muitíssimo pelo teatro oriental, com a Ópera de Pequim. Um
pouco do narrar que retira você desse lugar, mas que ao mesmo tempo presentifica o passado,
uma história que não é aqui. Não tem nada de realista. Então eu acho que fui influenciada por
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Entrevista cedida pela dramaturga nos dias 07/02 e 08/02 de 2013.
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elas. A gente, sobretudo hoje, na contemporaneidade é muito difícil você falar de uma só
influência. Conscientemente é até uma palavra meio difícil de usar, porque assim, eu li muito
esses autores que eu estou te falando, Brecht, Boal, que eu acho que vem mais do plano
formal, do que do plano de conteúdo da trama, dada as minhas narrativas, eu li muito
Pirandello e Nelson Rodrigues. Deu-se essa paixão pelo Oriente, pelas formas épicas
orientais, as longas narrativas. Eu era doida por Nelson Rodrigues. Eu só parei de ler Nelson
Rodrigues quando eu passei dos vinte e cinco anos que eu tive uma fase meio feminista, daí
eu não voltei nunca mais. Mas assim, eu não gosto das encenações, eu gosto da literatura
dramática do Nelson Rodrigues. Eu não gosto de ver as peças do Nelson encenadas, porque eu
não sei se eu montasse, eu atenuaria esse componente cabotino, porque é muito feroz, é uma
visão da mulher que me incomoda. Eu gosto das narrativas porque na intriga eu descarto essa
possibilidade. Essa parte da encenação eu não projeto, não virtualizo, e fico com a genialidade
com a qual ele constrói uma trama e brinca justamente com esses planos, com o mundo dos
mortos, o mundo dos vivos. O Pirandello também: brinca com o mundo dos mortos, mundo os
vivos, mundo dos doidos, o mundo da ficção. Outra estética, que nem escola teve. Não tem.
Pirandello é atípico. Mas ele é atemporal. A dramaturgia dele me interessa muito. O que é
realidade, o que é ficção? O que é loucura, o que é normalidade? Parece que nos vivos, os
mais sinceros são os autores, a verdade está na ficção e a sanidade está com os loucos, com os
que estão doidos. Eu gosto disso.
Pergunta: Qual a necessidade de contar o passado, pontuando aspectos biográficos, e
buscar um sentido para a história contada através da memória?
Antonia: Na verdade, eu nunca me fiz essa pergunta não. Eu acredito que a necessidade ela é
latente. Nesse sentido eu acho que a Josette Féral fez um prefácio que se eu publicasse só
aquele prefácio já valeria. Maravilhoso! Você não se pergunta se você quer contar, você tem
uma doença e ela te persegue, ela vai no trabalho, na vida social, na vida de todos os outros
dias. É um demônio na tua cabeça e que você tem que exorcizar! E eu agradeço muito a Deus
por eu ter nascido com esse dom e ter nascido dentro de uma profissão, de uma arte na qual eu
não tenho nenhum compromisso com a verdade, nem com a mentira, e, ao mesmo tempo, eu
tenho compromisso com tudo. Eu posso reinventar, contar e me curar, me exercitar. Eu não
sei se eu estou curada, mas eu tentei buscar uma cura. Não adianta, porque se eu não contasse
a minha história, todos os papéis que eu fiz na minha vida foi a minha história. Eu fiz As
Troianas, eu fiz a Lira dos Vinte Anos, então não tem como. A Lira dos Vinte Anos é a
história de 1968, dos jovens. Eu fazia a burguesinha. Em As Troianas eu fazia Helena, mas
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pouco importa quem você faça. Você faz uma peça que conta uma guerra. Uma história de
revolução que seja no plano pessoal ou do ponto de vista histórico. Na verdade, tudo que eu
fiz para os outros eu estava contando a mim mesma. E não saía da minha cabeça, não teve
terapia que desse jeito, não teve ritual de Candomblé que desse jeito, a única coisa que
realmente me pacificou foi o dia em que... Por que essa história demora muito tempo. Ela
começou em 2005, lá no Canadá. Eu escrevi em francês, por isso que Josette Féral faz um
prefácio tão fidedigno da minha vida. Eu escrevi em francês, foi feito leituras dramáticas com
os atores, lá em Quebec e Montreal, dos três textos em 2006; em 2007 eu chego e monto a
primeira peça, 2008 eu monto a segunda peça, 2009 eu monto a terceira peça e 2010, 2011 eu
faço turnê com a trilogia, eu ganho prêmio e faço turnê. Então são no mínimo seis anos de
exorcização, porque a questão ela já vinha sendo trabalhada a muito tempo, 2004 escrevo o
primeiro texto. Mas eu também não acredito que exorcizei. Consegue arrefecer, mas não
exorciza totalmente. Eu estou aí com o próximo projeto, quando eu não for mais
coordenadora da Área de Artes, eu estou com um próximo projeto que é “dramaturgia da
memória”, que não vai ser mais a minha memória, mas a memória dos outros, eu tenho
certeza que eu vou... É que eu tenho uma parabólica assim que tudo quanto é doido, eles
gostam de mim. Virada pra eles! Eu tenho certeza que, quando eu iniciar o projeto de fato, eu
vou encontrar um monte de doido com a narrativa igual a minha. Para você ter uma ideia do
quanto esses opostos e semelhantes se atraem, Na Outra Margem tinha uma menina que o pai
tinha se suicidado em 1968 e eu só fui saber no dia da encenação, porque ela entrou em crise e
não queria entrar em cena e depois a mãe dela veio dizer que: tinha acontecido com ela
exatamente o que aconteceu com a personagem. E tinha gente que foi ver e pensava que era a
história dela. Eu achei foi bom, porque daí saíram de mim um pouco. E o pior de tudo é que
meu pai não se suicidou. Eu coloco o suicídio lá, mas ele não se suicidou. Ele morreu de
infarto fulminante em 68. Essa é a parte em que misturei ficção e realidade, mas o pai da
menina se suicidou. Aí assim: você está contando a história de quem? A priori seria a minha.
Pergunta: Mas você acha que para você, a construção dessa narrativa fez algum sentido
para entender a sua história? Você conseguiu dar um sentido?
Antonia: Consegui. Acho que fez. Não me pergunto não, mas o fato de estar calma, de
aceitar. O compromisso com a verdade é bom esquecer, porque você nunca vai saber.
Sobretudo no nosso país, com os arquivos todos ainda fechados, por mais que a Dilma diga:
"vamos reabrir”! Nós não temos a mesma cabeça que um argentino, que no Chile. Os outros
países da América Latina foram muito mais longe. Brasileiro foge muito dos problemas. É da
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nossa índole. Tá na nossa constituição, na nossa formação, construção cultural não pegar o
touro pelos chifres. Então, se tem um problema é bom não abrir a caixa de pandora. Isso é
bem brasileiro. Quando você vai à Argentina, com a população bem menor, com uma
ditadura. Não vamos comparar as sangrias, mas na ditadura, parece que a brasileira foi bem
mais feroz que a da Argentina, no entanto a revolta e a luta para que se abram os dossiês da
época da ditadura, se procurem os culpados e os punam é muito. O Chile também. No Chile
tem movimento dos filhos de pais desaparecidos que seriam os filhos das mães loucas. As
madres loucas. Seriam os netos. Que eles chamam as madres loucas, mas são as madres da
Plaza de Mayo. Os reacionários chamam "as madres loucas". Elas querem saber que destino
levou, nem que seja pra enterrar o corpo. Então essas senhoras são as avós dos filhos, dos
hijos. As crianças que eram nascidas na prisão e os militares levavam para criar como filhos.
A história oficial conta bem esse drama. Na minha peça A Memória Ferida a personagem
principal não gostaria de ser um hijo. Uma filha de um pai desaparecido, mas tem uma
discussão sobre que destino seria melhor: se para o hijo ou de não saber.
Pergunta: Mas a história da ditadura fica mais presente “A Memória Ferida”.
Antonia: Porque na outra [A Morte nos Olhos] ela é a menina criança. Parece que ela está
adulta, mas ela não está. Se é que aquilo existe, vai que tudo é um pesadelo. Vieram me
perguntar o que era aquilo. Eu falei: "olha, se eu soubesse não teria feito". Eu não sei o que é,
é um pesadelo. Eu acredito que ali a única autora daquela história é Dona Maria, na peça A
Morte nos Olhos, quem escreve a história é Dona Maria. Ela que teve necessidade de viver
aquilo tudo. Ela pegou aquela menina para criar. O que está mais próximo da minha história é
o que eu vou contar agora: ela pegou essa menina para criar e ela não sabia. Ela vai criar uma
história para a menina, mas não é a menina. É ela que faz tudo na verdade. A pobre da menina
só faz escrever, porque sabe ler, mas quem inventa tudo é Dona Maria. A forma como ela
entra no quarto para ver um tanto de personagem, para uma pessoa da origem dela, e ela não
se assusta?! Então é ela a autora da história. Ela é desassombrada. Mas é uma das peças mais
bonitas que eu acho. Das entradas no realismo fantástico. É a dramaturga se descobrindo. A
escritora brincando com a dor, com o riso, com a morte e com os mitos. Mas, na verdade, A
Morte nos Olhos foi a que eu, realmente, mais trabalhei, porque eu comecei com ela e quando
eu comecei A Memória Ferida, eu a reescrevi, e quando eu terminei Na Outra Margem, eu
reescrevi A Morte nos Olhos, então ela foi a mais trabalhada no sentido de que foi a que eu
mais retornei. Claro que eu queria fechar um ciclo, não sabia necessariamente se seria uma
trilogia, mas eu queria fechar o ciclo. Quando eu fechei um ciclo eu voltei para retocar o
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começo. A vida seria maravilhosa se a gente pudesse, depois de ter vivido, vir consertar. Ir
aperfeiçoar os primeiros passos. Mas não pode, na vida não se faz isso.
Pergunta: É correto afirmar que há uma matriz trágica ou matriz narrativa nas suas peças?
Antonia: É corretíssimo! Nem falarei muito, porque é trágico no sentido de que se depara
com a fatalidade. Não tem solução, não tem. A única solução é se resignar e aceitar o seu
destino. É absurdo! E a narrativa assim: recontar, contar de novo para poder entender e seguir
mais leve.
Pergunta: Não vejo a personagem como uma heroína trágica. Ela não vai paro o trágico
grego, ela permanece na sua busca, mas ela se mantém firme e não sucumbe.
Antonia: Não está dito! Ela não sai do hospital, ela melhorou. Pode ser trágico
contemporâneo, trágico moderno. É por isso que eu estou te perguntando qual é a noção de
trágico, porque a noção de trágico que eu tenho é a clássica, da fatalidade, não tem uma saída.
O dela tem uma saída. Mas se tem outras noções aí mais contemporâneas, eu aceito também.
Agora tem que ter um trabalho interior que a personagem faz com ela e que os heróis não
fazem esse trabalho interior. Não tem também a dimensão, que a gente está falando de duas
coisas: não tem a dimensão terapêutica no percurso, na curva que o herói trágico faz, porque
não era o propósito do dramaturgo levá-lo a essa vivência psicológica. Era propósito do
dramaturgo educar o cidadão grego e, o herói trágico, para que ele seja um modelo ele tem
que dar o exemplo. Não é o caso aqui. Ele tem que permanecer firme, então se ele errou, a
Hybris, o erro trágico, o Pathos, a paixão, que leva a cometer a falha trágica, Agnorisis. Ele
vai ser punido, mas só que o herói trágico não vai ser punido para ir esbravejando contra os
deuses. Para que ele dê uma grande lição e fique como modelo na mente dos cidadãos, ele tem
que aceitar o destino dele. Aceita-se a punição e se sacrifica. Aqui, realmente, a Ana Kharima
não tem essa aceitação, nesse sentido. Ela padece, ela aprende e tem uma outra situação que é
para se reconciliar com ela mesma. Então é uma tragicidade que se pode dizer mais moderna,
porque é o indivíduo já psicanalisado. O indivíduo já com um trabalho de interiorização. Seria
um Hamlet na época de Lacan. Talvez ele não ficasse se perguntando tanto “Ser ou não Ser”,
mas partisse para a ação de fato. Colocasse ações que realmente o tirasse daquele círculo.
Porque o Hamlet é circular, ele se pergunta demais e não faz nada. E quando vai fazer, coloca
a ação de forma que não sobra ninguém, nem ele, para contar a história. Coloca o reino na
mão de um estrangeiro. Fortinbrás, que estava passando por lá, botou a coroa na cabeça,
ninguém nunca ouviu falar desse homem, resultado de uma inação, de uma coisa que foi
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sequer pensada, porque não planeja, nem mal planejada foi. Aí mata ele, mata o Laertes.
Então, nesse sentido, Ana Kharima coloca muito nas ações mesmo. No auge da loucura, ela é
uma pessoa que tem uma atividade intensa. E a psicanálise hoje está usando um termo muito
contemporâneo que é o da resiliência. Não é resignação. A resignação ela é meio que passiva,
como se você aceitasse, baixasse a cabeça. A resiliência é você pegar a sua dor e transformar
a sua dor em algo, construir algo. À grosso modo, te dar um limão e você faz uma limonada.
Então é isso que é a resiliência. E a Ana Kharima tem muito isso. Dentro do hospital existe
uma atividade cerebral intensa. Tem horas que a cabeça deveria parar um pouco. E todo
mundo ali naquele hospital! Acontece muita coisa! A gente encenou lá em Porto Alegre e no
final tinha um psiquiatra no Sanatório Paternon que levantou e quis dar o depoimento dele,
que ele disse assim: “quando eu vi eu falei: meu Deus o que é que esse grupo vai montar? E é
exatamente isso que os nossos pacientes vivem, eles acordam da operação ou acordam de
algum choque que eles tomaram, querendo saber se eles estão vivos, contando a história de
vida deles. E eu tenho certeza absoluta que se eles verbalizam isso pra gente seria esse
turbilhão mental. Aí que eles chegam aqui dizendo e a gente dá o remédio e não sabe o que
está passando dentro da cabeça deles”. E ele super parabenizou o menino que fez o médico, a
outra que fez a enfermeira... E engraçado que a primeira vez que eu levei o texto para a minha
aluna montar, Carol Vieira, ela falou: “Dinah, isso não existe: alguém acordar perguntando se
está morta? Não existe!” Aí a gente chamou uma médica – nós estávamos ensaiando no
hospital das clínicas –, e chamamos uma médica de cirurgia cerebral e ela disse assim: “nossa,
essa é a angústia principal. A gente tem que acalmar os pacientes. Eles acordam do pósoperatório e querem saber se estão mortos, se estão vivos, o quê que aconteceu com eles. Eles
vão com muito medo para a operação, então eles querem sabe se passaram para o outro lado, e
a gente tem que ficar horas acalmando e dizendo que eles estão vivos”. A única diferença é
que a enfermeira da Ana Kharima, como para dramatizar um pouquinho mais, não responde
se ela está viva ou morta, diz que isso não tem nenhuma importância. O que jamais uma
enfermeira diria. Então se eu estou morta isso não tem nenhuma importância!
Pergunta: Você se utiliza de diferentes tempos e espaços para contar as histórias. Por que
escolher a ficção, o passado e a “alucinação” para dar sentido ao plano do presente?
Podemos falar de uma inspiração rodrigueana, ibseniana, strindbergueana?
Antonia: Ibsen e Strindberg, conscientemente, eu não acredito não, porque eu li e não gostei
muito deles. Eu não gostava muito deles, não. O passado, o presente e o futuro são porque eu
tinha um problema muito grave: quando eu era pequena eu mentia muito, porque tem um
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certo período da minha vida que eu não lembro. Até sete anos de idade eu não lembro o que a
aconteceu. Então eu ficava muito preocupada porque eu dizia as coisas, e depois: "meu deus,
mas eu nunca vivi isso". E isso foi me angustiando muito, por isso que eu vou cair na terapia,
porque eu nunca sabia se o que eu estava dizendo eu tinha vivido e não me lembrava mais, no
plano consciente, ou se era uma grande mentira. E eu tinha muita preocupação com isso.
Também teve algumas coisas meio estranhas que aconteceram na minha vida, é que eu passei
até uma certa idade, até uns doze, quinze anos, eu previa o futuro também. Eu dizia coisas que
iam acontecer. Parei de falar isso. Depois eu vim descobrir em outras esferas que eu tinha
uma mediunidade. Outros profissionais de diferentes religiões e rituais falaram da minha
mediunidade e realmente isso se comprovou e eu tinha que educar essa parte. Então esse
gosto pelo teatro, por esses autores, Nelson Rodrigues, Pirandello, muito filme de ficção e
mais essa parte do meu passado que eu não lembro e que eu não sabia se eu estava contando
algo que eu tinha vivido ou se eu estava inventando, ainda mais uma capacidade de prever
algumas coisas que iam acontecer. Como eu fiquei muito doente por isso, quando chegou à
ficção foi o primeiro momento que eu me senti à vontade de brincar com isso e não ter mais
nenhum compromisso e não perguntar mais se eu estava contando a verdade, se eu estava
contando a mentira, se era no passado, se era no presente ou se aquilo ainda iria acontecer. É
engraçado, porque tem a cena da Ana Kharima do futuro falando com a Ana Kharima do
passado. Quando ela vai encontrar a mãe, a outra lá, já velha fala "você esperou muito por
isso" e uma vez eu me vi assim. Pode dizer que é loucura, que eu estava tomando whisky, mas
eu me vi exatamente no lugar onde daqui a alguns anos eu iria estar e eu estive da forma como
eu me vi. Então eu gosto de brincar com isso. O meu último texto, que ainda não dei um
título, está passando tudo e na verdade a menina já está morta. Acontece tudo e no final o
público vai descobrir que a menina está morta. Tudo está na cabeça de quem matou a menina
e a gente pensa que está na cabeça da menina. Mas ela está ali só presente. Eu vou montar
daqui a pouco quando eu sair da CAPES. Porque começa assim, você pensa que está tudo no
presente e na verdade é um passado que está sendo rememorado e não do ponto de vista da
protagonista como a encenação vai mostrar, o texto está mostrando. É do ponto de vista do
assassino. É o assassino que voltou ao local do crime e está rememorando tudo.
Pergunta: Em sua opinião, há limite para os elementos da realidade quando estes aparecem
numa obra ficcional? Você trabalha problematizando o real e o ficcional como categorias
limites?
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Antonia: Não há limites. E não acho que são categorias limites. É a questão que se coloca
todos os dias para a gente, na nossa vida cotidiana: o que é real e o que é imaginário? Porque,
se tudo é construção, todo dia nossas vidas têm um pouco de ficção e um pouco de realidade.
A realidade no sentido em que ela é aquilo que você está compartilhando com um grupo de
pessoas, porque o real mesmo não existe. O quê é que vai existir de mais ou menos real na
vida? Os edifícios, as leis... Não tão real assim, porque a parede vai se deteriorar com o tempo
ou as leis também vão mudar com o tempo. As interpretações das leis... No momento em que
está novo, foi solidificado, você não pode atravessar a parede. Então isso é real. A lei já é
mais da ordem do imaginário coletivo que constrói algo, mas a rigor é uma realidade
temporária. Atlântida já foi uma grande realidade. Se ela existiu ela já foi uma grande e sólida
realidade. Hoje ela é apenas uma lenda, um mito, como, talvez, seremos para os países do
novo mundo, para que em algum tempo, quando formos engolidos, tragados, pelo mar. Então,
não como categoria limite. Não são categorias limites, mas são categorias interrogáveis,
porque transitórias. Elas se modificam. A noção de realidade também é uma medida. A noção
de realidade ela se reelabora, ela se reconfigura. Por exemplo, quem iria dizer que hoje a
realidade virtual é uma realidade? Quem, há algum tempo, que eu poderia estar fazendo essa
entrevista aqui com você [a entrevista foi feita via Skype]? Vê nos filmes do 007, apareceu
uma mulher na televisão. É ficção pura, que isso não vai existir nunca! Olha nós aqui!
Fazendo conferências, videoconferências, defesas, entrevistas, com um computadorzinho que
abria assim. Só via isso no 007! Os metrôs que não são subterrâneos. Blade Runner. Nas
cidades grandes hoje, para melhorar o trânsito de circulação, cada vez mais metrôs aéreos.
Pergunta: Você acha que cabe à ficção criar essa realidade?
Antonia: Eu já não acho. Como eu trabalho com isso, não como categoria limite, mas
interrogo o que é ficção e o que é realidade, eu acho que as coisas não são: "quem nasceu
primeiro, o ovo ou a galinha?". As coisas se retroagem. Eu acho que a vida inspira a ficção e a
ficção inspira a vida, por sua vez. Mas não me pergunte quem nasceu primeiro, porque se
você me perguntar eu vou dizer que foi a ficção, que antes da gente havia Deus, grande
dramaturgo, encenou e mandou a gente para cá. Ele simulou... Então a ficção está na origem.
"No início era o verbo" é o teatro no início. A ficção nasceu primeiro. Mas isso é só uma
brincadeira. Mas eu acho que a vida inspira... Até nos nossos atos, eu me lembro de uma vez
que eu assisti a um filme do Bergman, em que tinha uma mulher, o marido tinha uma amante,
e ela estava grávida e ela vai ver a amante e diz: "eu vou embora para deixar ele livre para
você, porque ele te ama e a vida dele está sendo um inferno." É uma miséria viver com uma
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mulher que não ama porque está esperando um filho dele. Eu achei aquilo de uma dignidade
que eu disse: "eu quero ser assim, eu quero ter uma conduta de desapego.". Acredito que eu
fui assim com os meus amores. Eu sempre deixei muito livre, até livre demais que eles
reclamam, até porque eu vou embora e não olho para trás. É a ficção que me inspirou um
determinado comportamento que eu chamo de ético, de digno, mas que veio de uma
personagem.
Pergunta: Como surgiu a ideia de criação das peças? Por que uma trilogia?
Antonia: Ah, a trilogia porque, na verdade, eu, em termos de conteúdo, eu queria fechar um
ciclo. E certamente eu não queria escrever um romance. Eu sou louca por teatro. Adoro teatro.
Então eu queria colocar aquilo no teatro, só que o teatro ele tem uma condensação, um
adensamento, que você não pode se prolongar muito, sobretudo na contemporaneidade, eu
não queria contar uma história de cinco horas, a menos que eu fizesse do gênero do José
Celso Martinez, um ritual e botasse todo mundo para ir tomar uma cerveja depois, que é o que
eu pretendo fazer na minha próxima escrita. Não mais montar três peças, mas contar uma só
peça com desdobramento de três temas num único dia, de quatro horas, em lugares não
teatrais e com todos os profissionais: música, teatro, artes visuais e performance . Eu adoro
música. Nos textos a presença da música já está presente, é muito intenso. Então é isso, era
fechar um ciclo e, em termos formais, que é o que a gente conhece tanto, depois quando vem
a ideia e quando tem o conteúdo, eu gosto muito das trilogias, eu me lembro de que quando eu
estava no doutorado eu devorei Eurípedes, eu procurei o Sófocles. Eu devorei novamente
Ésquilo e As Troianas, é a minha trilogia preferida. Eu gostava daquilo. Você conta uma
mesma história uma mesma tragédia, do ponto de vista da grande mãe que é Hécuba, que
contava através das mulheres. Foram as únicas. Mataram todos, os outros foram dizimados, os
homens, os varões de Tróia, foram dizimados, e as mulheres que são tomadas e, através delas,
Eurípedes traz o saque de Tróia para a gente. Então Hécuba, Andrômaca, Cassandra. A guerra
do ponto de vista de cada uma delas. Cassandra era a louca, a filha de Príamo e Hécuba.
Andrômaca é a filha do Heitor que foi morto por Aquiles na guerra. São três visões.
Cassandra é absolutamente feroz. Cassandra dói no coração, não sei se você teve
oportunidade de assistir do “Nois Aqui Outra Vez”, Kassandra in Process. Eu chorei
bastante. Foi em 2007, e era muito, muito bonito mesmo. Então tem isso, de criar no estilo.
Trilogia, porque adoro. Em termos de conteúdo eu tinha que fechar um ciclo de diferentes
pontos de vistas. Então é isso, em termos de conteúdo fechar um ciclo, e eu gosto de trilogias.
A outra vai ser uma trilogia também. E coincidentemente voltou à moda. Mas eu não estava

119

pensando na moda não, eu estava pensando no meu interesse pessoal em esgotar as diferentes
possibilidades da narrativa mesmo, porque A Morte nos Olhos eu insisto em dizer que é o
ponto de vista de Dona Maria. Do ponto de vista da senhora que criou a menina, aquelas
invencionices todas. Ela não se assustar com a Medusa quando vê a Medusa. Quando a
menina começa a contar ela morre de medo e depois ela mesma manda a menina ir ver a
Medusa, então tem algo ali de estranho. Depois A Memória Ferida é o ponto de vista da Ana
Kharima e do namorado, e Na Outra Margem o ponto de vista do pai e da mãe. Ela é mais
passiva, porque ela escuta os dois. A mãe, sobretudo a mãe, um pouco ajudada pelo pai.
Pergunta: Como você chegou aos mitos utilizados na peça “A Morte nos Olhos”?
Antonia: Na verdade, quando eu estava fazendo o doutorado eu revisitei Eurípedes,
sobretudo, que é o que eu mais gosto, Sófocles e Ésquilo. Gosto da Paidéia. Que é um livro
sobre a civilização, a formação do homem grego. Ao mesmo tempo, sou muito adepta do
Candomblé, das religiões afro-brasileiras. Não preciso dizer que, como a civilização grega, os
povos brasileiros são politeístas. Então, nunca comparei um com o outro, inclusive a
comparação é bem rasteira da Medusa com a Velha da Trouxa. Nunca comparei um com
outro, mas sou fascinada pelos dois mundos. Eu acredito que seja daí o gosto literário e depois
o gosto pelos rituais. Quando o grupo “Terreira da Tribo” coloca em cena... Eles fizeram uma
pesquisa e colocaram em cena o ritual da Cassandra sendo iniciada, ela vai virar a sacerdotisa,
noiva de Apolo. E é muito parecido quando você vai fazer, não diria a cabeça, mas você vai
fazer alguma coisa para dar a sua cabeça para algum orixá é muito parecido. As águas, as
flores, o banho que você leva na cabeça, como você se veste. Tem coisas muito parecidas.
Então eu gosto muito disso na vida. Esse amor pelos rituais e, na literatura, o interesse pela
tragédia grega.
Pergunta: E os rituais aparecem também na Dona Maria?
Antonia: Aí já é mais uma referência bastante próxima mesmo, é que a minha primeira mãe,
que não está mais viva. Mãe de santo, mesmo, ela era do que a gente chama de Umbanda, que
é a mistura da pajelança do Candomblé com o espiritismo e com o que tem muito no
cristianismo. Então ela trabalhava com incorporações, não só com as artes divinatórias, mas
com incorporações e trabalhava, procurando essas equivalências que algumas pessoas,
adeptos do Candomblé odeiam. Que é Oxum a Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara é
Iansã e Ogum é São Jorge. Ela encontrava, ela tinha esses equivalentes. E como eu amava
muito ela eu também tenho esses equivalentes. Eu não vou nunca à Igreja Católica, nem tomo
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a hóstia. Devo ter tomado até quinze anos quando eu fui crismada, mas por culpa de ter
gostado muito dela e ter me sentido muito bem. Então, os mitos eles vêm com essas vias
literárias, intelectuais e de vivências pessoais, do Candomblé, em todo caso, não foi nem
literário, que eu não leio sobre o Candomblé, mas não importa. Eu acredito e ponto. Sei por
alto o quê que é Oxum, o quê que é Iemanjá, o quê que é Iansã, mas não tenho profundidade.
Não converso muito sobre, porque não tenho literatura. Não tenho consultado a literatura, mas
os mitos vêm por essa via.
Pergunta: Qual a função da personagem Ana Kharima e por que em algumas passagens
você a identifica como A Moça?
Antonia: É a questão da identidade, mesmo. Da identidade não construída, esfacelada. Ela
não sabe quem ela é a pobre coitada. E o mundo também não sabe quem é. Então ela tem
vários nomes. Não está muito longe de mim não, porque um monte de gente me conhece
como Dinah, como Antonia... E quando eu era pequena, no Ceará se tem muito "a menina".
"A menina não sei o quê.", "a menina é isso". Você não fala o nome da pessoa, é "o menino".
"seu menino", "dona menina".
Pergunta: Quem é a Ana Kharima?
Antonia: Não sei. É engraçado que, na encenação, quando ela desce ao Hades tem um monte
de monstro lá, vestido de militar. Foi interessantíssimo! E eles perguntavam: "Quem é Ana
Kharima. Quem é Ana Kharima?". E ela, como se tivesse sendo torturada, dizendo: "Não sei!
Não sei!". Até hoje eu não sei. Para responder a pergunta de agora a pouco, não é que o teatro
exorcize, mas acalma. Você não precisa mais, pode seguir sem saber. É possível seguir sem
saber. Eu acho que não se segue sem enterrar os seus mortos. Acho que não se segue sem
saber um pouco de onde você veio, mas sem saber quem você é, é possível. Eu gostaria muito
de saber, mas não vou mais me desesperar. Não sei quem é Ana Kharima. O nome veio de
uma vez que eu estava sonhando e eu tinha um namorado francês, e isso é verdade, não é o
sonho. Eu tinha um namorado francês e uma noite eu estava dormindo e ele jurou por Deus no
céu que eu estava falando árabe. Então, no meu sonho eu sonhei que eu era uma princesa
russa, mas era princesa por ter casado com algum czar russo, alguma coisa do tipo. Nós
estávamos num grande salão diplomático. Eu falava muito bem o russo com os russos e
debochava dos russos em árabe com os meus compatriotas árabes. E meu namorado passou a
dormir com um gravador, porque ele tinha estado na Argélia como antropólogo e estava
pesquisando na Argélia. Ele conhecia o árabe, e ele jurou que aquilo que eu estava falando era
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árabe. E eu repeti o sonho, ele levou para um cara árabe e o cara falou que eu estava falando
árabe. Que eu estava falando um monte de besteira, palavrões e tudo, em árabe. Eu ria. E a
gravação foi muito mal feita, o que ele conseguiu pegar foi pouco, cortou já no final do
segundo. Eu nunca mais tive o sonho. Então quando veio A Morte nos Olhos, a primeira coisa
que eu pensei foi nessa princesa, árabe-russo. Kharima vem do Kariman no árabe. E Ana,
sempre no russo tem muita Ana, Ana Kharima. E ao mesmo tempo Kharenine é tudo russo.
Mas eles têm influências, eles estão muito perto. O Oriente Médio com a Rússia. Tem muita
imigração árabe na Rússia. Então vem daí, a inspiração vem daí.
Pergunta: Qual a relação entre o texto escrito e a peça encenada? Em que ponto uma
linguagem influenciou a outra? Qual a importância da direção no trabalho como um todo?
Qual o papel do diretor das peças?
Antonia: Todos esses textos quando foram publicados, só o último que estava sendo
montado. Mas quando a Perspectiva me mandou para revisar, eu retoquei em função da
encenação. A encenação ela modifica a escrita dramatúrgica no sentido de que você não
encena de fato. Quando você escreve dramaturgicamente você encena virtualmente. E às
vezes o que você projeta nem sempre é realizado, nem sempre tem o efeito estético mais
impactante. Só a encenação vai dizer. E, com certeza, o fato de eu ter montando antes de
publicar foi bastante importante, porque eu modifiquei muito a minha escrita em função da
encenação. Muito mesmo. Em dois textos. Na Outra Margem, não. Na Outra Margem quando
eu terminei de traduzir, passar para o português, que não é tradução, já tinha passado para
encenação dos dois outros, então eu já sabia que certos cacoetes, certos clichês, certa zona de
conforto que qualquer profissional cai com facilidade, eu já modificava isso. Já não procurava
mais esses clichês, eu fugia deles. Eu acho que é o texto mais dramático, finalmente, é o mais
narrativo. Paradoxalmente é o mais dramático de todos. Ele é uma unidade de espaço,
acontece num só espaço. Num só espaço que detona com todo o mundo dos vivos, o mundo
dos mortos, a ficção, a realidade, então é um espaço só, mas que ao mesmo tempo cabe tudo
de todas as outras dimensões. Então, já tenho uma certa experiência de escrita e de encenação
quando chego Na Outra Margem. Tem uma pessoa aqui, um professor, que vai montar Na
Outra Margem próximo semestre.
Pergunta: A peça Na Outra Margem, na verdade, explica muita coisa, essa é a intenção
mesmo?
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Antonia: Ela explica para a própria Ana Kharima.

A própria Ana Kharima, tentando

compreender tudo, tentando ligar tudo. Tanto que, quando você pensa que acabou, ainda vem
o namorado. O quê aquele namorado está fazendo ali, se ele não é da família? Mas ele abriu
uma ferida, também. Ainda tem ele, então ela explica para a Ana Kharima. É uma
necessidade, é um fechamento de ciclo. É a tentativa da personagem de construir uma
narrativa coerente dentro da incoerência toda que foi a vida dela. Por isso falar tanto. Eu
estava bem cansada, já, no final. Falei: "meu Deus do céu, não aguento mais essa menina!", é
muita dor, mas é como eu falei agora a pouco do brasileiro. Não pode escapar fugindo da dor.
Você só se liberta encarando ela. As pessoas não ficam remoendo uma coisa à toa. É porque
aquilo tem que sair. O ideal para uma dor de barriga não é tomar um remédio para parar a dor
de barriga, só quando isso já tiver tão descontrolado que esteja levando outras vitaminas e sais
minerais do seu corpo, senão tem uma infecção e tem que botar para fora, não pode ficar lá
dentro. Quanto tempo vai necessitar? O tempo da dimensão da infecção. Quanto tempo leva
para uma ferida fechar? Enquanto isso ela incomoda a você e aos outros, ela vai ter que
fechar, quando fechar. Não adianta você tapar. Você vai aumentar mais. Então a pobrezinha
tinha que falar mesmo. E tinha que ir lá para o hospital e continuar. Mesmo acidentada
continua revendo tudo, reconstruindo. Que na verdade ela traz a mãe dela. Não é nem a mãe
nem o pai que vem ali, para mim! Porque a peça tem várias versões. O médico que vai assistir
acha que é o efeito da droga, os espíritas acham que a mãe e o pai realmente vieram, os
psicanalistas, que eu sou mais da versão psicanalítica, não estou dizendo que eu sou só a
versão psicanalítica, eu acho que a personagem precisava reviver, mas eu acho finalmente que
tem de tudo um pouco. Porque a vida não é só uma coisa. Tem a dimensão espiritual, tem a
dimensão psicanalítica, da ciência, e tem a dimensão dos efeitos colaterais dentro das doses de
morfina e dos tranqüilizantes, mais o estado de choque que provoca esses desdobramentos e
evoca realidades paralelas.
Pergunta: Você pode falar sobre os aspectos psicológicos, sociológicos e antropológicos,
que você anuncia na introdução do livro? Como estes aspectos surgem ao longo das peças?
Antonia: Na verdade, o sociológico não é nem no sentido da disciplina de sociologia, e é
também no sentido da disciplina, mas é a questão das relações sociais mesmo. Qualquer que
seja a relação que você estabeleça com o outro, ela começa sempre pela biografia. Eu posso
travar uma relação absolutamente profissional com você, mas o aspecto sociológico e
individual vai ter que prevalecer, porque eu preciso saber quem você é, de onde você vem, e,
a partir desse momento, já começa uma espécie de doação de si ao outro e apropriação. Não é
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somente a narrativa, mas no nosso mundo ocidental, aqui na Terra, pelo menos, todas as
civilizações têm se relacionado pela narrativa. Começam as relações e trocam biografias
através da narrativa oral, e eu acredito que até os animais, de vez em quando, eles vocalizam
alguma coisa que a gente não compreende, mas estabelecem relações com a gente através do
aparelho fonológico. Então, é mais no sentido sociológico e elementar do social. O estudo não
das sociedades, mas dessa natureza social coletiva da narrativa de servir, sobretudo, para
estabelecer relações, para que se conheça o outro, para que você se aproxime do outro e
partilhe suas experiências. A narrativa é o meio privilegiado de estabelecimento dessas
relações e estabelecimento de vínculos. A narrativa, qualquer que seja, socialmente,
sociologicamente, ela é biográfica e aí eu vou até mais longe, eu questiono toda essa conversa
de que "eu sou profissional". Bom, nós somos mais profissionais e mais pessoais em
determinados momentos, quando os protocolos pedem, mas somos todos psicológicos,
sociais, profissionais, somos todos impar, somos todos parciais. Porque nunca estamos
neutros em uma situação, geralmente, estamos sempre tomando um partido, seja nosso, seja
de um coletivo. Como eu sou professora de semiologia, as tomadas de posição e a nossa
narrativa ela nunca é nossa, ela é coletiva. Antes de ontem eu terminei um módulo com a aula
de semiologia e a gente estava falando, por exemplo, do objeto do amor. Tem coisa que
parece que é mais sua do que a escolha pela pessoa amada? Não é sua. Ela é determinada
pelas situações econômicas, sociais, históricas, psicológicas, a gente pensa que o objeto do
amor é nosso. A psicanálise que o diga, que é uma das entradas. Quantos pais e quantas mães,
se não estão procurando no objeto do amor? O Bourdieu, não é muito psicanalista no aspecto
sociológico, ele vai dizer "quantas representações capitais simbólicas tu não estais procurando
no objeto do amor?" e por aí vai. Então, é sociológica nesse sentido, de que a narrativa ela
une, ela integra. Se ela une e se ela integra, então não é você somente que está lá e que
escolheu. É o senso comum é o coletivo ao qual tu pertences. Quem sou eu? Fruto do
coletivo. Esse é o aspecto sociológico como que é explorado lá, dramaturgicamente, no
sentido da mesma entrada. No caráter social, para a narrativa possuir essa capacidade de unir,
integrar um eu que cria o outro e que me reinventa. Na verdade, veja como a Ana Kharima
passa pela vida das pessoas. É a quebra de vínculos total, quando ela vem ao mundo. Perde
totalmente o laço com os genitores. Então, ela não tem essa identidade. Mas olha o que
destroço que causa na vida das pessoas e, é através da narrativa. Para se conhecer para que
aquelas pessoas se envolvam, como diz Josette Féral sejam tomadas, na tragédia. Você só os
conhece através da Ana Kharima, mas eles também falam de si falando da Ana Kharima ou
partilhando da narrativa trágica da Ana Kharima. É um exemplo sociológico por natureza do
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que uma narrativa provoca, desencadeia como atitude em Dona Maria, no Stéphane, na
enfermeira que foge do hospital, no médico que está ali e até nos mortos. O psicológico,
então, eu acho que lá está bem evidente. Se a narrativa, no sentido sociológico ela une, ela
integra a Ana Kharima a um meio social, a meios sociais, porque tem meios, inclusive
culturas bastante distintas, o Brasil sertão, Brasil sertanejo, a França e a América, o Canadá,
que são realidades absolutamente distintas. A narrativa une ou integra nesse sentido social e
antropológico mesmo ou alteridade. No sentido psicológico ela une e integra também a Ana
Kharima com ela mesma. Contar e recontar essa história, ter que encontrar essas pessoas que
de alguma maneira estão lá com ela. Acredito que a questão derradeira que se coloca quando
se morre, que eu nunca morri, mas passei perto, quando se morre deve ser esse grande balanço
que você faz mesmo e retira as pequenas coisas e fica com as grandes coisas. E são as grandes
coisas, as grandes realizações e as grandes conquistas, e não os eventos isolados em si. São os
eventos que levaram a isso que realmente vão contar. E se esse grande evento for trágico terás
um balanço trágico e triste, se ele for bem sucedido tu terás esquecido quem te mandou para o
hospital, quem te magoou, quem quis cassar o seu diploma, o seu posto de professor.
Engraçado que ontem eu cheguei e com o trio elétrico não estava conseguindo dormir, e estou
assistindo um filme, que chama: 36: a Delegacia de Polícia. E tem uma policial que ele
consagra a vida dele toda a perseguir um outro grande amigo dele, que é capaz e ele vê que
não tem a capacidade do amigo, então ele persegue. Aí eu fiquei pensando que balanço esse
cara vai ter? Porque o outro foi lá para a prisão, teve a mulher morta e está sobrevivendo e ele
está um morto-vivo. Então a própria chamada do filme é: violência não é poder e vingança
não é justiça. É lindo. É um filme francês. E eu acho que se a Ana Kharima tivesse morrido,
acho que seria aquilo que ela disse para o Stéphane: “Eu não tenho ressentimentos do
passado, já perdoei, já está bem longe, já foi para dentro”. E a reintegração eu acredito que, no
sentido psicológico da narrativa, é isso: você não é esse ficar. Está me faltando, “na carne
viva”, a cicatriz, a chaga não está mais aberta. Está lá uma grande cicatriz lembrando que
algum dia já teve uma ferida ali. O que é bastante diferente, porque a resiliência é exatamente
isso: pegar essa dor e formar uma outra coisa. Não que você esteja esquecendo, a cicatriz vai
ficar para o resto da vida. O sociológico e o antropológico pra mim são os caminhos de um
pacto, aliás eu deveria até tirar a antropológica, deixar só a sociológica. O psicológico ele é a
narrativa, a palavra com o poder de cura, de salvação. A palavra é bastante poderosa. Você
nascer com um aparelho todo mecânico, osso, carne, sangue e de repente tem uma cartilagem
aqui que liga um diafragma a um outro músculo. Aí você acorda e não sabe usar isso. Acorda
não, nasce. Porque pra mim eu acho que eu acordei quando eu nasci. Mas eu sempre acho que
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eu acordei um dia, não nasci. Você nasce, não sabe usar isso, e depois aprende uma língua.
Não contente, para alguns, em aprender uma só língua, vai aprender uma segunda, uma
terceira. Isso, para mim, é muito fantástico. E isso tem um poder. Não foi à toa que foi dado
esse dom. Você não possui esse dom. Isso tem um poder de destruir e de salvar. E também
não é à toa que os nossos pais falam a língua. Cuidado com todos os sentidos.
Pergunta: Os aspectos biográficos foram um mote para o seu processo de escrita dramática
ou figuraram como elementos complementares à ficção?
Antonia: Essa pergunta é bem simples de responder. Como eu não me lembro e como eu já te
disse que eu tinha uma capacidade de mentir, eu acredito que ainda tenha hoje, mas como eu
estou muito envolvida com as questões administrativas, então eu não posso e não tenho
porque mentir nem inventar nada nesse meio, eu lido com dados. A não ser que eu fosse
realmente doida, completamente varrida que eu saísse adulterando os dados por aí ou dando
informações. Eu vivo num meio que não me permite muito mentir. Eu trabalho muito, eu acho
que, nesse exato momento, a minha vida é toda consagrada ao trabalho. E é um trabalho que
eu fico até perguntando se não é uma aprendizagem, justamente por eu lidar com a verdade,
somente a verdade o tempo todo: a realidade dos dados. É isso que tem sido a minha vida,
porque eu nunca tive nenhum compromisso com a realidade, mesmo quando eu deveria ter
tido, quando eu não era artista eu não tinha. Eu inventava muita coisa. Eu sei que eu tenho
amigas e outro dia eu encontrei uma grande amiga em São Paulo e ela me reconheceu de
quando eu tinha quinze, doze anos e ela falou assim: "moça, e você ainda inventa aquelas
histórias rocambolescas?". Eu falei: "só nas horas vagas!". Graças a Deus que a minha tia
tinha um coração imenso e me amava muito gratuitamente, mas eu fui considerada durante
algum tempo um caso grave de mentirosa mesmo, eu inventava muita coisa. Graças a Deus,
também, que nunca foi para falar mal da vida de ninguém, é outra coisa. Lá na Capes eu
brinco com meus colegas. Eles falam: "Antonia, você fala muita besteira, você conta muita
história". Aí falo: "ó, eu fico falando besteira o tempo todo para não sobrar tempo para falar
da vida dos outros". Porque mesmo que a pessoa seja aquilo que você está dizendo, acho que
uma das coisas em que eu não gostaria de usar, é esse dom da palavra e da invenção, de
ficcionalizar aquilo que me foi dado nesse sentido. Porque isso pode destruir a vida de uma
pessoa. Mesmo que seja verdade eu não preciso contribuir para a destruição dessa pessoa com
a minha língua. Não tem limite, para responder a sua pergunta, enfim, o que tem de biográfico
da vida. Outro dia eu estava falando, outro dia não, ano passado, na turnê eu disse: "menino, o
Stéphane me ligou", aí ele falou assim: "quem é o Stéphane?". Eu falei: "não, foi a pessoa
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real", só que eu já estava chamando ele e o nome dele não é Stéphane na vida real. E eu o
chamei de Stéphane. "O Stéphane que me ligou", "e você deixou o nome dele igualzinho?".
Eu falei: "não, não é Stéphane, não. O nome dele é... eu tinha esquecido o nome. Falei: "olha
eu não sei mais não". Já estou misturando tudo, mas tenho a licença poética. Não estou dando
nenhum depoimento. Eu não estou na polícia. Nem jurando sobre o coração, com a mão
esquerda no peito de que eu vou dizer a verdade, somente a verdade. Eu não sei qual é a
verdade, vou ter que inventar a verdade.
Pergunta: Você fala em uma (re)invenção de si através da narrativa. O que você chama de
reinvenção de si pela escrita?
Antonia: Na verdade, reinvenção no sentido de que quando se tem uma tragédia fundadora
dessa, logo na chegada, eu não acredito nem que seja reinvenção, isso é invenção, porque
você não tem identidade. A metáfora da amnésia é colocada lá e se for ver é bastante
angustiante, porque é alguém que vem de algum lugar, mas que não sabe. Se não lembra, não
sabe. O que não se pode lembrar não existe. Nesse caso, não existe para menina. Existe em
algum lugar, mas não está acessível para a consciência. Então, reinvenção é utilizada porque é
o termo mais adequado. Inclusive isso foi um debate, uma briga que eu tive com uma
psicanalista; se o que não se pode lembrar existe sim. O fato de você não poder lembrar não
significa que não exista e que não escape. Eu botei reinvenção, mas na verdade eu tinha
utilizado a invenção de si. Eu considero que alguém que não sabe de onde vem, nem sabe para
onde vai. Quem é essa desgraçada? Sem uma história para contar, ninguém sobrevive. Mas a
briga foi feia com a psicanalista, ela acha que existe, ela acha que existia uma história e, que o
fato de você estar com a consciência suspensa em estado de estupor não significa que a sua
história não esteja lá. Você é biopsicossocial. Então se o psico se suspendeu por alguns
instantes, o bio e o social vão dar conta disso. Essas duas outras dimensões vão até ajudar o
psicológico inconsciente a encontrar, a reencontrar a narrativa da origem. Eu falo reinvenção,
mas eu tenho preferido à invenção em si mesma, e tem toda relação com a frase "o que não se
pode lembrar não existe".
Pergunta: Fale um pouco da sua participação como atriz no trabalho. Como você vê o
trabalho de ator na montagem da trilogia?
Antonia: Foi um dos mais difíceis. Porque, por incrível que pareça, eu sempre fui
considerada uma excelente atriz, e eu travei muito. Esse foi um espetáculo em que a gente
ensaiou e eu acredito que só depois de seis meses de ensaio, é que eu consegui dar o tom da
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personagem. E a razão para explicar tudo isso é que eu escolhi o grande desafio de me colocar
no lugar da minha mãe e eu não queria que essa mulher entrasse em mim, eu não queria
incorporar isso. Então, quando eu incorporei. Incorporar, de certa forma, assimilar o papel e
ficar bem no papel seria perdoá-la, porque ela é extremamente humana. Você pode ver a Ana
Kharima se acabar de chorar. Tentei o tempo todo ficar perguntando: "por quê? Por quê? Por
quê?", mas quando você vê bem o que aconteceu com essa pessoa, você não fica... eu não
queria humanizá-la. Eu acho que foi uma das piores escolhas que eu já fiz. Eu não me
arrependo, eu deveria ter dado para uma outra atriz, mas também eu acredito que hoje eu não
seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse feito isso. Acho que foi só a partir do momento. E
tem cenas belíssimas. Engraçado que eu tenho uma grande amiga lá na Capes que ela foi
assistir e ela falou: “você ficou com cara de velha, não de menina”, é que eu tenho uma cara
de pessoa que aparenta menos do que eu tenho. Tenho quarenta e cinco anos, mas as pessoas
não me dão quarenta e cinco anos. E ela falou: "você estava sessentona!". E não era só a
maquiagem, eu acho. Foi muito intenso, foi bem difícil. Foi bem difícil tornar um texto que eu
escrevi palatável. Vocalizá-lo foi bem intenso. Eu adorei, no final das contas. O exorcismo
que foi tudo isso, fazer essa mulher que eu não conhecia, dar uma vida, um rosto, um corpo,
ancorá-la em algum espaço, ter uma imagem dela e ao mesmo tempo o ambiente do hospital,
a morte, foi bem louco como experiência. E eu acho que, realmente, quando o povo das outras
áreas olha assim para a gente e diz: "esse povo não gira muito bem não", eles estão certos,
porque o que nos leva fazer isso? Por exemplo, eu era coordenadora da pós-graduação aqui
[Salvador], na época. Eu trabalhava da manhã até oito da noite e ia das oito à meia noite para
o hospital. Desarrumar a vida no hospital das clínicas, infernizar a vida do diretor do hospital,
desarrumar a vida daqueles funcionários que desocuparam uma ala de ortopedia e uma antiga
sala de operação cirúrgica da coluna, das pernas, ortocirúrgico. Deram para a gente e a gente
colocou holofotes e tinha que ver o gerador. Transformador e tudo para na hora que
acendessem os fios, fazer o mais natural possível, usar refletores bem discretos para não
desconfigurar muito a atmosfera do hospital, as cadeiras... Os pacientes entravam, são doidos,
mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência que ninguém saía em coma. Já tinha público que
entrava chorando só nisso, porque eles iam subindo as escadas, então tinha um acordeon
tocando e eu estava cantando. Tem uma cançãozinha que eu não sei se você conhece que de
tão popular que ela ficou na América, tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, ela virou
quase que uma canção de ninar, que é: [cantando] “You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you.
Please, don't take my sunshine away”. Então surgia um acordeon e um violino, tocados em
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tom de ladainha, e depois ia aumentando: “The other night, dear, as I lay sleeping I dreamed I
held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You
are my sunshine, my only sunshine...", aí ia assim. Então quando os espectadores sentavam, a
menina toda exposta lá na cama de cirurgia, os espectadores sentavam com o psicodrama já
instaurado. O diretor do hospital foi assistir e disse: "Ave Maria! Eu pensei que ia ser uma
peça no hospital alegre, mas é linda!". Agora é impressionante, porque ela deixava muito
triste os espectadores saudáveis, mas ela tocava muito os espectadores doentes. Teve um
senhor que eu nunca vou me esquecer. Fizemos com os pacientes, ele estava com a camisa
aberta, segurando o soro e a coisa da cirurgia, ele veio se arrastando até a gente quando a
gente terminou e falou assim: "foi a senhora que escreveu, não foi? Quando a senhora passar
aqui de novo, mande a enfermeira me chamar". Foi dali que eu disse que a prioridade agora
serão os doentes e se houver tempo a gente faz com os normais. E também lá no Sanatório
Paternon, que é uma mistura de aidéticos com tuberculosos em Porto Alegre, a gente fez duas
apresentações para eles, viajamos duas vezes. Fizemos quatro, aliás, apresentações para eles, e
teve um no final... Foi Alexandre, eu nunca vou me esquecer. Não sabe-se se eles ficaram
doidos porque são doentes ou se estão doentes porque eram doidos e se expuseram, então é
um sanatório de doença mental e física, também. E no final tem um poema que a mãe recita
para a filha e nesse poema tem uma parte cantada também com o acordeon. Ele veio até a
mim e falou: "a senhora me dá esse poema? A senhora me dá esse poema?". Aí eu nunca senti
tanto remorso em toda a minha vida! Sabe assim quando você acha que não está mais em
ordem e dá todos os foras do mundo? Eu falei: "claro, eu te mando por email, me dê o seu
email.". Ele: "não, eu não tenho direito a nada aqui, a nenhuma comunicação, eu sou interno,
eles não deixam a gente acompanhar o que está acontecendo.". Aí eu falei: "quem é a
enfermeira? Quem é a sua psiquiatra?". Ele me mostrou e eu mandei o poema para ele. E ele
leu em um trabalho que eles fizeram. E isso me tocou. A gente passa lá nos doidos... E eles
têm uma doença no imaginário, mas é impressionante como eles são maravilhosos, porque
quando a gente entrava tinha umas meninas, tinha umas mais jovens que falavam: "ó, aquela
dali está morta. Aquele dali está vivo". Aí eu perguntei: "e como é que você sabe?", “porque
eles conversam, porque eu sei pelo o que eles falam”, respondeu. Isso é lindo também. Uma
pessoa que tem um defeito no imaginário reconhecer os planos dos vivos e dos mortos.
Agora, isso dito, a gente tinha sinais, a gente tinha uma luz para os mortos, uma luz para os
vivos. Eles devem assistir filmes também.
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Pergunta: Como foi o processo de produção da montagem de toda a trilogia pela Cia
Estupor de Teatro? Como você, atualmente, também coordenadora de Área vê a questão do
fomento e dos editais de cultura no Brasil?
Antonia: As três primeiras montagens nós não ganhamos nenhum edital. 2007, 2008 e 2009,
nada. Foi com o nosso dinheiro, a boa vontade dos alunos, um capital absolutamente
simbólico. Conhecíamos quem gerenciava e dirigia o teatro tal e tal... E que foi fazendo
preços camaradas, porque não se pode dar uma pauta de graça, porque o teatro tem que
funcionar, e como que ele funciona se você não tem o mínimo para garantir luz, água, enfim
as instalações. Então basicamente do meu bolso. A diretora Carol Vieira que é uma pessoa
bastante criativa e que fazia muita coisa do nada. Tirava leite de pedras... E na verdade, na
verdade, a gente só teve dinheiro mesmo com o edital do CNPq que foi o edital universal para
Na Outra Margem, quando foi no hospital, que, por incrível que pareça foi lá onde nós menos
precisávamos, porque o professor Hugo Pereira, que era o diretor daqui, nos ajudou e daí eu
comprei refletores, comprei um mesa. Pude dar um cachê para os atores, simbólico. Alguma
coisa simbólica, pagar os músicos e, todo mundo veio muito que de graça, mas era muito
pouco, só eram duzentos reais por final de semana. Duzentos e cinquenta reais por final de
semana. Era para você tomar um lanche, se deslocar e poder tomar um drinque depois, comer
alguma coisa e tomar um drinque depois. Sempre tive um projeto, sempre tive um grande
desejo, foi o de montar a trilogia toda. E quanto custa? O que eu queria era mostrar em outros
lugares. Quanto custa? É tanto. Botamos no papel. Ah, mas não vamos ganhar mesmo, mas
vamos botar... Vai que... A minha bolsista de apoio técnico, que agora está especializadíssima
em produção, ela falou: "você não está ganhando sua bolsa para isso? Eu também não estou
sem fazer nada? - a gente brincava assim - eu estou sem fazer nada, vamos concorrer!". O
edital saiu setecentos e oitenta mil, era quase um milhão, mas tem dedução de imposto, tem
isso que tem que repassar para a cooperativa. Bruto mesmo nós tocamos em setecentos. Eu
quase caio para trás quando esse edital saiu. O Brasil todo falou de mim, porque... "meu Deus,
como é que essa mulher ganha isso sozinha?". E aí foi o ano que coincidiu com a CAPES, eu
estava prestando contas dos editais do CNPq, estava prestando contas de um outro pró-cultura
que eu já tinha botado essa trilogia no meio e disse: "agora eu vou morrer! A pessoa nunca
tem nada, e quando tem é tudo de vez". Mas graças a Deus, deu para eu fazer a turnê, deu para
eu ser coordenadora de área e quase morro. Teve uma época que eu fiquei achando que eu não
ia dar conta, bastante estressada. Eu passei quase seis meses em que eu vim a Salvador três
vezes. Eu ficava muito fora de casa. Quando vinha para turnê e para CAPES eu mandava
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minha bagagem pelos atores, ia a Brasília e encontrava-os em alguma capital aí do Sul ou do
Nordeste nos finais de semana para encenar. Porque eu protagonizo também, juntamente com
a Ana Kharima, a última peça, mas eu faço aparições nas duas outras. Eu canto as canções e
apareço como a mãe... Na Memória Ferida a cena do bar eu estou lá. Sem falar nada, mas
estou. Eu não tenho muito espírito crítico sobre o fomento, sobre a cultura não. Eu sei que são
mundos absolutamente diferentes, porque eu estou na CAPES, estou avaliando a pósgraduação, não trabalho com dinheiro, trabalho só com as questões de mérito mesmo dos
projetos, dos programas, das demandas de bolsa, mas eu não sou fatalista não. Mesmo espírito
que eu tive. Agora eu já chamei essa minha bolsista que agora é produtora profissional e
disse: "ó, eu estou fazendo aqui o meu próximo projeto de pesquisa, de produtividade de
pesquisa e vou desmembrar novamente num projeto, e eu vou pedir de novo à Chesf, à
Eletrobrás e à Shell, nós vamos pedir e dessa vez vai ser assim: vai ser quatro horas de
duração, num mesmo espetáculo, não vou adiantar para você, porque é segredo, trabalhando o
primeiro tempo isso, segundo tempo aquilo e terceiro tempo essa outra questão. E vamos
pedir de novo o mesmo montante, mas não para três espetáculos, para um só, de quatro horas,
com as três linguagens, com as quatro, porque eu vou chamar um povo da performance. Vou
tentar viajar o Brasil com artista plástico, artista músico, artista cênico, numa grande
instalação... Com essas questões da dramaturgia da memória. Se duvidar até a memória do
músico vai estar encenada. E aí eu acho que tem que depositar a demanda. No mesmo espírito
que eu tive, tem que depositar a demanda. E não pode ficar triste porque foi negado uma vez
e: "eu não coloco nunca mais!". As pessoas na área de artes são um pouco ressentidas e jogam
a toalha bastante cedo. Acredito que nas outras áreas ninguém vai deixar de submeter projetos
a um edital porque foi negado uma, duas, três vezes. Se o indivíduo trabalha com aquilo ele
vai pedir a vida toda. Eu não tive 2007, não tive 2008, não tive em 2009 e fui ter em 2010,
para realizar a coisa em 2011. E só não pedi mais porque não dá para ser coordenadora de
área e brincar de ser artista que faz turnê pelo Brasil. É uma coisa ou outra. Eu tenho meus
limites. Se bem que de vez em quando eu acordo com uma vontade de ser artista... Eu faço
algumas coisa, eu tenho cantado lá na CAPES, tenho feito performance... Junta a fome com a
vontade de comer: a professora Sandra sabe que eu gosto e daí tem um evento ela fala:
"Antonia, eu queria que você organizasse...". Esse ano eu já disse a ela para me esquecer! É
ano de avaliação trienal. Ano passado era no prêmio tese, a gente fez uma homenagem à
mulher, no prêmio Capes de tese, eu levei uma contrabaixista e uma pianista e nós fizemos a
música, poema, uma performance audiovisual. Uma performance muito boa e foi muito
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apreciada, sobre a mulher. Dura bem pouquinho, vinte minutos, na hora a gente vai lá e faz,
mas já é alguma coisa. Ensaia não sei quantos dias para se apresentar vinte minutos.
Pergunta: Fale um pouco mais dos aspectos biográficos presentes nas peças.
Antonia: Para mim é bastante difícil saber o que é biográfico ali. A única coisa que é
biográfica é que eu fui criada no sertão do Ceará. A única coisa que é certa é que aquela
mulher existiu, mas não daquele jeito. Na verdade ali é a mistura de duas pessoas, a Dona
Maria são duas pessoas que me foram muito caras, a minha tia, Raimunda, que me criou, que
realmente foi lavadeira, empregada doméstica e absolutamente analfabeta, ela nem sequer lê,
ela assina com o dedo. E que me protegeu muitíssimo. A Dona Maria Bacelar, que foi a
minha mãe espiritual durante muito tempo, recebia justamente esse caboclo que eu falo lá,
que é o Caboclo Erú. É isso. Resto é difícil, porque eu fui inventando muito: que eu encontrei
a minha mãe, que eu encontrei o meu pai, mas que eu nunca vivi com eles... E tem um dado lá
na narrativa que eu não podia viver com eles porque a minha tia tinha me adotado, com outro
nome. Isso é falsidade ideológica, é crime. Então se eu reivindicasse o meu nome verdadeiro,
eu poderia colocar a família que me criou e que me readotou na absoluta ignorância e maus
lençóis. E de verdadeiro também eu passeei realmente por aquelas culturas todas e eu fui bem
autoexilada, eu tinha um desassossego muito grande, uma angústia muito grande, eu era muito
depressiva. Mudar de país, mudar de vida, mudar de lugar me fazia sair da depressão, embora
depois de um certo tempo a depressão se instalasse também lá no outro lugar. Na verdade, o
encontro não é com outras culturas nem com outros lugares, é com você mesmo. E isso não se
faz dentro do avião, nem dentro de uma casa, se faz em qualquer lugar. O resto é uma história
que eu posso contar oitocentas vezes e a cada vez eu vou ficcionalizar bastante.

