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RESUMO 

Este trabalho defende que o Teatro Ritual é uma possibilidade de educação sensível no 

Ensino Médio e busca demonstrar a validade desta tese através de argumentação que 

tem como objetivo a investigação da experiência vivida com alunos do Ensino Médio 

Integrado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, campus Ceará-Mirim (IFRN-CM), no ano letivo de 2015. Tendo como referência 

a noção de experiência como abertura para o mundo e fonte primeira de informação 

sobre este, busca-se, na esteira dos estudos fenomenológicos, sobretudo na concepção 

adotada por Merleau-Ponty, investigar como esta experiência, que se organiza a partir 

de uma prática teatral específica, o Teatro Ritual, especialmente na proposição 

vivenciada pelo pesquisador no Arkhétypos Grupo de Teatro, se configura como uma 

possibilidade de educação sensível no Ensino Médio. Do ponto de vista metodológico 

esta pesquisa foi orientada pela Fenomenologia e busca realizar a descrição, redução e 

interpretação da experiência vivida com os alunos do IFRN Ceará-Mirim, possibilitando 

que ao seu término seja possível compreender de que modos a experiência com o Teatro 

Ritual configurou-se como uma possibilidade de oferta de educação sensível no Ensino 

Médio. Para alcançar tal intento o texto se divide em quatro capítulos que 

articuladamente apresentam os sentidos e significações estruturantes da pesquisa. No 

primeiro capítulo o leitor é situado sobre o sentido dado ao termo Teatro Ritual, 

principalmente através do cotejo entre as reflexões sobre as experiências já vividas pelo 

autor e as contribuições de estudiosos dessa temática, segue-se ainda a apresentação da 

noção de imaginário que atravessa toda a pesquisa e realiza-se uma aproximação do 

contexto no qual a pesquisa foi realizada. No segundo capítulo aparece a descrição 

fenomenológica da experiência vivida no IFRN Ceará-Mirim junto aos alunos do 

Ensino Médio Integrado. Mais adiante, no capítulo três, ocorre a interpretação da 

experiência e são apresentados e discutidos os principais sentidos atribuídos pelo autor à 

experiência descrita. Para tal foi incorporado ao escopo teórico as contribuições da 

antropologia da experiência na perspectiva de Turner e Dawsey, dos estudos sobre a 

estesiologia, seguindo a reflexão feita por Merleau-Ponty e retomada por Nóbrega, e da 

Emersiologia como pensada a partir da leitura de Bernard Andrieu. No quarto e último 

capítulo há a continuidade da interpretação iniciada no capítulo anterior, só que são 

discutidas mais especificamente as questões ligadas ao campo da Educação. O diálogo 

com a crítica feita por Merleau-Ponty à ciência possibilita apontar novas possibilidades 

para práticas educativas em contextos escolares, retomando e discutindo a importância 

da experimentação da arte para alcançar este objetivo e, por fim, é apresentada e 

discutida a aproximação da noção de emancipação desenvolvida por Jacques Rancière 

apontando como isso se deu na experiência realizada no IFRN Ceará-Mirim e descrita e 

discutida nesta tese. 

 

Palavras-chave: Educação – Experiência – Teatro Ritual – Ensino Médio – Ensino de 

Teatro 
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ABSTRACT 

The present paper aims to demonstrate Ritual Theatre as a possibility for bringing 

sentitive education to High School teatching and its value by arguing to reach a 

investigation of the lived experience of the students at integrated High School of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte, in 

Ceará-Mirim campus (IFRN - CM). From the notion of experience as an opening to the 

world and its first source of information about it, using the phenomenological studies, 

especially in Merleau-Ponty's conception to investigate how this experience organized 

from a specific theatrical practice, the Ritual Theatre, particularly in the proposition 

experienced by the researcher in the Arkhétypos Theatre Group, is configured as a 

possibility to incorporate sensitive education in High School. From the methodological 

point of view, guided by the Phenomenology, this research aims to describe, reduce and 

interpretate the experience lived with the students of the IFRN Ceará-Mirim, making 

possible an understanding of in what ways the experience with the Ritual Theatre is a 

possibility of offering sensitive education in High School. To achieve this, the text is 

divided in four chapters that together can show meanings and structurated significations 

of the research. In the first chapter the reader is situated about the meaning gived to the 

term Ritual Theatre, mainly through the comparison between the thoughts on the 

experiences already lived by the author and the contributions of scholars on his theme, 

the presentation of the notion of the imaginary that crosses all the research is followed, 

making an approximation with the context of the research here presented. In the second 

chapter the phenomenological description of the experience lived in the IFRN Ceará-

Mirim with the students of the Integrated High School appears. Further on, in chapter 

three, the interpretation of experience occurs and the main meanings attributed by the 

author to the experience described are presented and discussed. To this end, the 

contributions of the anthropology of experience, in Turner and Dawsey's perspective, 

from the studies on Esthesiology, following the reflection made by Merleau-Ponty and 

taken up by Nobrega, and from Emersiology - thought from the Bernard Andrieu 

reading. In the fourth and last chapter there is a continuity of the interpretation begun in 

the previous chapter, except that the questions related to the Education field are 

discussed more specifically. The dialogue with Merleau-Ponty's critique of science 

makes it possible to point out new possibilities for educational practices in school, 

recalling and discussing the importance of experimenting with art to achieve this goal, 

and finally presenting and discussing the approximation of the notion of emancipation 

developed by Jacques Rancière pointing out how this occurred in the experience held in 

IFRN Ceará-Mirim and described and discussed in this thesis. 

 

Keywords: Education – Experience – Ritual Theatre – Second Grade – Theatre 

Teaching  
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RESUMEN 

Este estudio defiende que el Teatro Ritual es una posibilidad de educación sensible en la 

Enseñanza Media y busca demostrar la validad de esta tesis a través de argumentación 

que tiene como objetivo la investigación de la experiencia vivida con alumnos de la 

Enseñanza Media Integrada en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 

de Rio Grande do Norte, campus Ceará-Mirim (IFRN-CM), en el año lectivo de 2015. 

Teniendo como referencia la noción de experiencia como abertura para el mundo y 

fuente primera de información sobre este, se busca, en la estela de los estudios 

fenomenológicos, sobre todo en la concepción adoptada por Merleau-Ponty, investigar 

como esta experiencia, que se organiza a partir de una práctica teatral específica, el 

Teatro Ritual, especialmente en la proposición vivenciada por el investigador en el 

Arkhétypos Grupo de Teatro, se configura como una posibilidad de educación sensible 

en la Enseñanza Media. Desde el punto de vista metodológico esta pesquisa fue 

orientada por la Fenomenología y busca realizar la descripción, reducción e 

interpretación de la experiencia vivida con los alumnos del IFRN Ceará-Mirim, 

posibilitando que a su fin sea posible comprender de qué modos la experiencia con el 

Teatro Ritual se configuró como una posibilidad de oferta de educación sensible en la 

Enseñanza Media. Para alcanzar tal intento el texto se divide en cuatro capítulos que 

articuladamente presentan los sentidos y significaciones estructurantes de la pesquisa, 

por lo tanto en el capítulo primero el lector es situado sobre el sentido dado al término 

Teatro Ritual, principalmente a través del cotejo entre las reflexiones sobre las 

experiencias ya vividas por el autor y las contribuciones de estudiosos de esa temática, 

se sigue aún la presentación de la noción de imaginario que atraviesa toda la pesquisa y 

se realiza una aproximación del contexto en el cual la pesquisa fue realizada. En el 

segundo capítulo aparece la descripción fenomenológica de la experiencia vivida en el 

IFRN Ceará-Mirim junto a los alumnos de la Enseñanza Media Integrada. Más en 

adelante, en el capítulo tres, ocurre la interpretación de la experiencia y son presentados 

y discutidos los principales sentidos atribuidos por el autor a la experiencia descrita. 

Para tal fue incorporado al campo teórico las contribuciones de la antropología de la 

experiencia en la perspectiva de Turner y Dawsey, de los estudios sobre la estesiología, 

siguiendo la reflexión hecha por Merleau-Ponty y retomada por Nóbrega, y de la 

Emersiología como pensada a partir de la lectura de Bernard Andrieu. En el cuarto y 

último capítulo hay la continuidad de la interpretación iniciada en el capítulo anterior, 

pero son discutidas más específicamente las cuestiones relacionadas al campo de la 

Educación. El diálogo con la crítica hecha por Merleau-Ponty a la ciencia posibilita 

apuntar nuevas posibilidades para prácticas educativas en contextos escolares, 

retomando y discutiendo la importancia de la experimentación del arte para alcanzar 

este objetivo y, por fin, es presentada y discutida la aproximación de la noción de 

emancipación desarrollada por Jacques Rancière apuntando como eso se dio en la 

experiencia realizada en el IFRN Ceará-Mirim y descrita y discutida en esta tesis. 

 

Palabras clave: Educación – Experiencia – Teatro Ritual – Enseñanza Media – 

Enseñanza de Teatro 
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INTRODUÇÃO 

A experiência estética é capaz de “nos introduzir em perspectivas alheias, em vez de nos 

confirmar nas nossas” (MERLEAU-PONTY) 

 Os seres humanos existem no mundo e nele vivenciam as experiências do 

movimento e da expressão, ambas dotadas de dimensão estética. Os estudos do filósofo 

francês Maurice Merleau-Ponty (2011; 2005; 2002) permitem elaborar uma noção de 

movimento como modo de existir no mundo, centrado na intencionalidade e no perfil 

estesiológico que configura o próprio corpo e sua experiência em mover-se. Contribui 

para isso a noção de experiência como abertura para o mundo, e fonte primeira de 

informação sobre o mundo. A experiência é anterior à qualquer idealização ou 

construção da ciência, já que “Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o 

sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os 

símbolos da ciência não poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.3). 

 O autor francês em sua principal obra, “Fenomenologia da Percepção” 

(MERLEAU-PONTY, 2011), trata da noção de experiência - noção que tomaremos 

como ponto de partida e horizonte para as reflexões que se seguem - e dá a entender que 

esta não deve ser compreendida como um conjunto de meras respostas a estímulos 

exteriores que possam gerar as mais diversas sensações que uma vez encadeadas 

formariam a percepção, como preconiza uma visão empirista. Tampouco compreendê-la 

como espécie de inspeção intelectual realizada por uma supra consciência que se 

antecipe à percepção dada na própria experiência, como teorizam os filósofos idealistas 

com os quais dialoga ao longo de boa parte da obra.  

 A experiência passa a ser pensada como o próprio modo de existir no mundo ao 

qual se está inescapavelmente atado. Desse entrelaçamento nasce, além do visível, 

aquilo que se mantém invisível, evidência dupla de que sempre há vidente e visível que 

se lançam um em direção ao outro, uma vez que antes mesmo do sujeito que percebe já 

há o Ser - do qual este é também parte - que se abre para o mundo (MERLEAU-

PONTY, 2005). A experiência do movimento, assim como já observou Porpino (2014), 

é compreendida então como um modo de ser no mundo, o meio de perceber-se na 

própria existência como parte do Ser. 

 Ao longo de sua obra Merleau-Ponty pôde refletir sobre como a arte e a 
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experiência dos artistas podem iluminar a discussão sobre a experiência, aprensentando-

a como um tipo de cisão que não causa separação, na qual artista e obra estão, ora lado a 

lado, ora distanciados, não se confundem, mas estão intimamente ligados, pois “é certo 

que a vida não explica a obra, mas é certo também que elas se comunicam” 

(MERLEAU-PONTY, 2013, p.141).    

 É, portanto, nas experiências que o humano se institui no mundo, que constrói e 

mobiliza o conhecimento. São as experiências que possibilitam qualquer expressão e a 

consequente produção artística que delas se alimenta e com a qual contribui 

significativamente. 

 Assim este trabalho busca lançar novos olhares sobre o conhecimento 

mobilizado pela experiência do movimento vivenciada em uma linguagem artística que 

prioriza o corpo e sua capacidade expressiva: o Teatro. E discutir especificamente o 

entendimento deste, sobretudo em uma abordagem ritualística, como fenômeno 

educativo à luz de uma experiência realizada no contexto do Ensino Médio em uma 

instituição de educação formal. 

Para ajudar a organizar a interpretação da experiência vivida e as reflexões que 

dela derivam, e são aqui apresentadas, propus as seguintes questões: 1) Como o Teatro 

Ritual se configura como possibilidade de experimentação do teatro no contexto do 

Ensino Médio? 2) Como o Teatro Ritual se configura como possibilidade de uma 

educação sensível? 3) Qual a percepção que se tem do corpo na construção ritualística 

da cena? 

Ao responder estas questões, a pesquisa aponta para a sustentação da tese 

proposta, já que na experiência com o Teatro Ritual os envolvidos (alunos e também o 

professor) puderam mudar a percepção que tinham de si e do seu modo de ser no 

mundo, ou seja, se educaram. 

Tal entendimento do termo Educação não é novo e pode encontrar ecos nas 

reflexões apresentadas por Joel Martins ao discutir as contribuições da fenomenologia 

para a formação do currículo em seu livro “Um enfoque fenomenológico do Currículo: 

Educação como poíesis” (MARTINS, 1992). 

 Compartilho com o autor a compreensão da Educação em um sentido próximo 
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ao atribuído em sua origem, que indicava sempre a alteração de uma condição, a saída 

de um estado em direção a outro, uma possibilidade de transformação. Isso não implica 

numa fórmula acabada e definitiva que valeria como caminho para todos 

indistintamente, antes se assenta nas experiências que cada pessoa tem no “con-viver 

com o outro” (MARTINS, 1992, p. 21).  

 Situado, pois, na intersecção entre os campos da Educação e do Teatro, este 

trabalho dialoga com contribuições destes campos distintos, porém complementares e 

até mesmo hibridizados. Assim, é possível encontrar vários trabalhos que tratam do 

binômio teatro e educação na produção de ambas as áreas. 

 Uma busca na biblioteca virtual disponibilizada pela Federação de Arte 

Educadores do Brasil (FAEB) e a análise dos anais das três últimas edições do 

Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil (CONFAEB), mostram 

que há uma produção significativa sobre o tema do teatro na escola. Utilizando como 

parâmetro de busca o verbete “teatro” encontramos, nos anais do CONFAEB 2015, 

quarenta e cinco (45) trabalhos. Na edição de 2016 esse número diminui para dezesseis 

(16), e em sua edição mais recente, 2017, as publicações debruçadas sobre o tema estão 

restritas a quatorze (14) artigos.  

 Portanto, ao longo do período de execução da pesquisa e escrita desta tese, 

observou-se, na produção da FAEB, um total de setenta e cinco (75) publicações 

versando sobre o binômio Teatro e Educação, contudo não foi verificada nenhuma delas 

envolvendo a perspectiva do Teatro Ritual e suas possíveis relações com os processos 

de aprendizagem em teatro no contexto escolar. 

 Outro grupo que produz pesquisas na convergência do binômio Teatro e 

Educação é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), através do GT “Educação e Arte” que realiza reuniões de alcance nacional 

bianualmente. 

 Uma leitura dos anais publicados em suas duas últimas edições, realizadas nos 

anos de 2015 e 2017, revela a presença de apenas quatro trabalhos que tratam da 

temática do Teatro. Nos anais de 2015 encontramos três destes trabalhos, e nos anais de 

2017 apenas um. 
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 Contudo, as principais contribuições para esta área interdisciplinar certamente se 

encontram na produção bastante volumosa da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-

graduação em Artes Cênicas (ABRACE), sobretudo pelos esforços do GT Pedagogia 

das Artes Cênicas, havendo várias teses e dissertações sobre o tema produzidas nos 

diversos programas de pós-graduação espalhados pelas universidades brasileiras. 

 Ao direcionar mais as buscas para o objeto específico de que trata este trabalho, 

o Teatro Ritual e sua relação com o fenômeno educativo de jovens no Ensino Médio, as 

pesquisas passam a ser mais escassas e há poucos trabalhos publicados, seja no campo 

do Teatro, seja no campo da Educação. 

 No catálogo de teses e dissertações da Capes, ao utilizar o verbete “Teatro 

Ritual” como filtro, é possível encontrar vinte e dois (22) trabalhos.  Entre estes destaco 

os que versam sobre o teatro em possíveis relações com diversos rituais ou festividades 

populares (BARBOSA, 2016; OLIVEIRA, 2011; LIZARASO, 2018), o teatro 

entendido como ritual (ANDRADE, 2011; QUILICI, 2004; BRITO, 2018), o Teatro 

Ritual como prática de grupos artísticos (ROCHA, 2017), o teatro entendido como rito 

de passagem (REYES, 2014), contudo não identifiquei nenhum trabalho que abordasse 

o Teatro Ritual como fenômeno educativo, e menos ainda no contexto do Ensino 

Médio. 

 Destaco o encontro e diálogo com três trabalhos acadêmicos: A dissertação “O 

GRUPO MARÉ DE ARTES E A COMUNHÃO RITUALÍSTICA: UM JOGO ENTRE 

SUJEITOS DE F(R)ICÇÃO” (SOUZA, 2017); O trabalho de conclusão de curso de 

Mariclécia Araújo intitulado “O JOGO RITUAL E O EMPODERAMENTO DO 

FEMININO: DA PRÁTICA CÊNICA À EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA” e, por fim, 

a tese doutoral “PASSAGENS: RITO E DRAMA NA ESCOLA” (REYES, 2014). 

 Apesar de relacionarem o Teatro Ritual ao contexto da educação formal, 

considero importante destacar que o primeiro aborda a experiência com procedimentos 

ritualísticos do jogo e da cena, o que aproxima os trabalhos, mas o faz no contexto do 

Programa Mais Cultura Nas Escolas
1
 que ocorre em parceria com a escola, que tem 

                                                           
1
 Trata-se de uma ação em parceria com o Ministério da Educação, regulamentada por meio de resoluções 

publicadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, órgão de origem dos 

recursos. Os projetos inscritos no Mais Cultura nas Escolas deverão ser uma ação conjunta entre as 

escolas, artistas e/ou entidades culturais, que elaborarão o Plano de Atividade Cultural da Escola, com o 
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como público alvo os alunos desta escola, mas além de não ser uma oferta regular da 

escola, ou seja, não ser um componente curricular dentro do percurso formativo 

ofertado pelo ensino básico, se dá com alunos do ensino fundamental e não do médio 

como é o caso tratado nas páginas que se seguem. 

 O segundo é realizado no Ensino Fundamental I e, portanto lida com uma 

realidade completamente diferente da apresentada por esta tese, além de apresentar uma 

proposta teórica distinta da utilizada por mim. 

         O trabalho de Reyes (2014) tem em comum com a pesquisa de que trata essa 

tese apenas a valorização da experiência como mobilizadora de saberes e a noção de 

ritos de passagem, diferindo muito tanto em sua abordagem da ritualidade do teatro 

quanto no contexto educacional em que se aplica, pois ainda que ocorra dentro de um 

componente curricular ofertado pelo ensino regular, trata-se do Ensino Fundamental I.  

 Identificada a lacuna descrita acima e respondendo ao caráter híbrido desta 

pesquisa optei por buscar fundamentação em  trabalhos que tivessem relação, ainda que 

indireta, com os temas que abordo ao longo da pesquisa aqui apresentada. Dessa feita, 

destaco como contribuições preciosas as interlocuções presenciais com o Professor 

Robson Haderchpek, assim como as leituras de suas investigações (HADERCHPEK, 

2013; 2015; 2017) sobre o Teatro Ritual enquanto prática teatral, que tem sido objeto de 

pesquisas desenvolvidas sob sua orientação tanto na Licenciatura em Teatro, como no 

Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PPGArC/UFRN). 

 Ainda em busca de melhor compreensão deste fazer teatral tão específico, 

mantive contato com a produção  dos integrantes do  GT Mito, Imagem e Cena, que 

reúne, dentro da ABRACE, pesquisadores que direcionam suas pesquisas para a 

compreensão das relações entre as distintas abordagens do imaginário e das mitologias 

como propulsoras da construção performática da cena. Destaco em especial as reflexões 

sobre o sagrado na cena contemporânea (NUNES, 2015), e sobre a mitologia pessoal na 

construção da cena (LYRA, 2011; 2015).  

 No campo da Educação há que se destacar, pela influência direta que exercem 

sobre esta pesquisa, o diálogo com a produção realizada pelos membros do Grupo 

                                                                                                                                                                          
objetivo de aproximar práticas artísticas e culturais do fazer pedagógico das escolas. 
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Estesia – do qual faço parte – grupo de pesquisa ligado ao programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN).  

 Situando suas pesquisas majoritariamente nas contribuições da abordagem 

fenomenológica – sobretudo na perspectiva apontada por Merleau-Ponty – para a área 

da Educação, o grupo tem uma produção bastante consolidada, principalmente no que se 

refere à reflexão do lugar do corpo em processos educativos. 

 O contato com discussões e autores abordados pelos colegas, sejam nas reuniões 

de estudo, sejam nos eventos promovidos pelo grupo, foram capazes de me fazer 

movimentar o pensamento, inclusive deslocando algumas abordagens ao longo da 

construção do texto desta tese.  

 Ao longo de todo o texto é possível verificar influências e diálogos com a 

produção dos pesquisadores e colaboradores do grupo Estesia dos quais destaco 

Karenine Porpino (2018; 2014) em suas reflexões sobre a experiência do movimento em 

sua interface com a Dança compreendida como educação; Rosie Marie Medeiros do 

Nascimento (2008) com as ponderações acerca da arte e da cultura na tessitura de uma 

educação realizada no corpo; Petrúcia Nóbrega (2015; 2016) com suas reflexões sobre a 

obra de Merleau-Ponty e possíveis caminhos para o diálogo desta com a educação 

através dos corpos; Iraquitan Caminha (2016; 2015) com sua reflexão sobre a 

compreensão do corpo na filosofia de Merleau-Ponty, Bernard Andrieu (2004; 2014; 

2014b) com sua proposição de uma emersiologia que se assenta sobre a existência de 

um corpo que é ao mesmo tempo vivo e vivido. 

 As teses e dissertações produzidas pelos membros do grupo Estesia, 

principalmente as que trazem em si alguma relação com manifestações artísticas, 

também são referências importantes e destaco aqui os trabalhos de Thays Ramos (2017) 

que me instiga a pensar as possibilidades de uma educação encarnada, assentada na 

estesia dos corpos; Loreta Cavalcanti (2017) que me põe a pensar sobre o sentir como 

fator mobilizador do conhecimento; Adeilza Bezerra (2017) que ao refletir sobre a 

formação de professores de Arte me faz repensar o lugar e função da visão, abrindo 

portas para me fazer repensar a própria construção da cena teatral como algo que 

precisa, mais que ser vista, ser experimentada como um convite à habitação do mundo 

estabelecido no encontro entre os corpos que se lançam em direção ao outro no espaço 
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habitado e, só assim percebido como paisagem. 

 Portanto, uma vez que o corpo é entendido como uma forma de “confundir-se 

com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 122), defendo uma noção de Educação que não possa ser apartada da sensibilidade 

deste corpo, e que, seja capaz de possibilitar aos sujeitos transfazerem-se
2
 através da 

mobilização de conhecimentos acerca de si e do mundo, ou seja, recriarem-se 

ininterruptamente, apresentando-se sempre inacabados, dado que o ser humano é 

sempre um ser em vias de outras possibilidades. 

 Na tentativa de tornar possível esse tipo de educação no contexto escolar, mais 

especificamente do Ensino Médio, é que me propus a, partindo de minha experiência 

como educador e também artista, fazer dialogar mais especificamente os campos da 

Educação e do Teatro sem, contudo desconsiderar contribuições de áreas correlatas 

como a Filosofia e a Antropologia. 

 A relação entre Teatro e Educação é uma inquietação que me move desde o 

período em que cursei a graduação em Educação Artística com Habilitação em Artes 

Cênicas na UFRN, tendo direcionado também as pesquisas acadêmicas que venho 

desenvolvendo na pós-graduação. 

 Minhas experiências como artista imbricam-se na prática docente e a 

preocupação com os processos de aprendizagem são transportados para o meu fazer 

artístico. Esse imbricamento acabou por me levar aos caminhos da pós-graduação, na 

busca por investigar melhor os processos que desenvolvo junto aos meus alunos. 

Inicialmente empreendi pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGL-UERN) que culminou na 

escrita e defesa da dissertação Sujeito e interdiscursividade em diários de bordo de 

alunos do IFRN: Diálogos com a obra “Do Lado de Dentro do Canto da Sereia” 
3
 no 

ano de 2012.  

                                                           
2
 O termo é tomado de empréstimo de Joel Martins (1992) e conserva aqui o mesmo sentido empregado 

pelo autor que o distingue de dialética e diz: “Transfazer refere-se a como o ser humano enquanto 

indivíduo sente o mundo e, a partir do que, lhe atribui significados” (p.22). 
3
 O trabalho encontra-se disponível em: 

http://www.uern.br/controledepaginas/disserta%C3%A7%C3%B5es%202012/arquivos/1014dissertacao_

de_thulho_cezar_santos_de_siqueira.pdf 

 

http://www.uern.br/controledepaginas/disserta%C3%A7%C3%B5es%202012/arquivos/1014dissertacao_de_thulho_cezar_santos_de_siqueira.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/disserta%C3%A7%C3%B5es%202012/arquivos/1014dissertacao_de_thulho_cezar_santos_de_siqueira.pdf
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 O teatro ainda hoje se configura e se apresenta, para mim, não apenas como um 

campo de estudo e pesquisa, mas como um modo de existir, uma experiência crucial na 

constituição de quem sou além de me conferir uma identidade profissional: sou 

professor de teatro. 

 Como professor tenho desenvolvido atividades em diversos contextos, mas 

prioritariamente no Ensino Básico, onde atuo desde o ano de 2006, inicialmente como 

professor da rede municipal de educação em Guamaré-RN, com passagem pela rede 

municipal de educação da cidade de Natal entre os anos 2009 e 2010. 

 Em 2010 atravessei o estado e me estabeleci na cidade de Pau dos Ferros, onde 

iniciei minha jornada como professor de Teatro do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A partir de 2012 as atividades docentes 

passaram a ser desenvolvidas no IFRN João Câmara e em meados de 2014 fui 

transferido para o então recém-inaugurado campus Ceará-Mirim. 

 Como artista participei dos grupos Nazart‟s (grupo teatral ligado à Igreja do 

Nazareno - instituição religiosa de orientação cristã evangélica), do grupo MM‟s de 

teatro (grupo de teatro formado por alunos da Escola Municipal Professora Maria 

Madalena, em Guamaré), e desde 2013 faço parte do Arkhétypos Grupo de Teatro da 

UFRN, projeto de extensão do departamento de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte coordenado pelo professor Dr. Robson Haderchpek, vinculado ao 

Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação (CIRANDAR). 

 Como membro do grupo pude participar do “processo AR”, pesquisa teatral que 

resultou na construção do espetáculo Revoada, em cartaz até o ano de 2016. A 

experiência no grupo Arkhétypos possibilitou o contato com a prática do Teatro Ritual, 

que respondia a muitos anseios meus e me pareceu indicar um caminho a ser trilhado e 

investigado com maior profundidade. 

 Instigado por esta experiência, ingressei, em 2015, no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGeD - 

UFRN) para realizar minha pesquisa doutoral a partir das práticas desenvolvidas no 

Teatro Ritual conforme abordagem vivenciada no grupo Arkhétypos.  

 Já sob a orientação da professora Karenine Porpino redirecionei a investigação 
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para a experiência que estava em curso com os meus alunos do IFRN Ceará-Mirim que, 

naquele momento, cursavam o componente curricular Arte, este parte da matriz 

curricular dos alunos do Ensino Médio em todo o sistema educacional brasileiro, tendo 

sua obrigatoriedade assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 

que orienta a oferta de linguagens artísticas diversas (Teatro, Artes Visuais, Música e 

Dança). 

 Nos IF‟s do Rio Grande do Norte a disciplina é ofertada em três semestres 

subsequentes, e tem variação das linguagens de acordo com a formação dos docentes 

disponíveis em cada unidade. No campus Ceará-Mirim, as linguagens oferecidas são 

Teatro e Música. 

 Uma vez que as inquietações provocadas pela minha prática artística – sobretudo 

aquela vivida no Arkhétypos – encontraram lugar em minha reflexão pedagógica, 

vislumbrei a possibilidade de investigar o modo como os conhecimentos e 

procedimentos que pude observar e experimentar ao longo dos anos poderiam ser 

organizados como uma proposição pedagógica. 

 As aulas no IFRN-CM sempre ocorreram como sessões práticas nas quais 

utilizei técnicas e procedimentos que fazem parte do meu repertório, construído a partir 

do conjunto de vivências acumulados ao longo dos mais de vinte anos de prática 

artística, e dos mais de doze anos de docência em Teatro. 

         Esse repertório inclui exercícios, jogos, atividades, procedimentos e técnicas 

oriundos de diversos campos que podem contribuir para o trabalho do ator e sua 

construção cênica; é importante destacar que em diversos casos não fui capaz de 

localizar a origem e, portanto, referenciar a prática desenvolvida, mas todas as 

atividades realizadas foram por mim experimentadas em algum momento, quer em 

oficinas, cursos de aperfeiçoamento, ou processos teatrais (de manutenção do trabalho 

de ator ou de montagens de espetáculos). 

         Algumas dessas práticas foram adaptadas para atender aos objetivos 

pedagógicos que me propus alcançar com sua utilização, outras foram trazidas tais quais 

as experimentei nos contextos originais em que tive contato com elas, portanto, não será 

incomum que o leitor mais experiente possa achar pontos de contato com sua própria 

trajetória. 
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         Todas as aulas foram planejadas para se converterem num encontro de 

humanidades. A proposta era possibilitar que os alunos ampliassem sua capacidade de 

se perceber, perceber o outro e o espaço no qual se encontravam para, então, 

experimentarem a diversidade de possibilidades expressivas de seus corpos e 

gradativamente transformarem (ou não) estas em uma proposição cênica. 

         Neste sentido, a abordagem de aprendizagem em teatro adotada se relaciona com 

a produção de autores da Educação e do Teatro que preferem considerar o processo 

mais importante que os resultados estéticos alcançados (ARAÚJO, 2005; BOAL, 2008; 

HADERCHPEK, 2015; DESGRANGES, 2010). 

 Portanto, a discussão desenvolvida nesta tese advém da minha experiência com 

o teatro, na condição de ator, espectador e professor e toma como principal referência a 

experiência compartilhada com a turma vespertina de 2° ano do curso de Informática do 

Ensino Médio Integrado no IFRN-CM (INFO2AV), no ano letivo de 2015. 

 Para a investigação e escrita desta tese tive como referência a abordagem 

fenomenológica (descrição, redução e interpretação) e a assumi como atitude de 

pesquisa que une seu próprio referencial teórico ao modo de registrar e interpretar os 

dados presentes na pesquisa, o que permite “entrar em contato com os fatos, de 

compreendê-los em si mesmos, de os ler e decifrar de uma maneira que lhes dê sentido. 

[...] obtendo sobre os materiais empregados e, de algum modo, a „proximidade‟ da 

descrição”(MERLEAU-PONTY, 2006, p.5). 

 Levando em consideração que as afirmações da ciência são sempre incompletas 

e a Fenomenologia poderia ajudar a perceber aspectos não apontados ou mesmo 

considerados. A proposta de Merleau-Ponty (2011; 2006) foi assumida como atitude de 

revelação do mundo na pesquisa em Educação, na medida em que compreende o 

fenômeno de mobilização do conhecimento de forma encarnada, com múltiplos 

contornos, sempre marcada pela percepção única do corpo que a experimenta, mas 

sempre em diálogo com o outro que lhe complementa. 

 Em seu livro, “Formas do dizer: questões de método, conhecimento e 

linguagem”, Jayme Paviani (1998) chama atenção para o fato de que não é correto tratar 

a fenomenologia como uma doutrina ou sistema, mas sim como um “movimento que 

envolve práticas e autores diversos” (PAVIANI, 1998, p. 10), por isso mesmo 
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apresentando uma multiplicidade de abordagens, que possibilitam diferentes formas de 

apropriação pelos pesquisadores que assumem a fenomenologia como teoria e método 

para suas pesquisas. 

         É, pois, necessário compreender a abordagem fenomenológica antes como uma 

atitude diante do mundo do que como uma “metodologia previamente elaborada, com 

regras, procedimentos e técnicas de pesquisa” (PAVIANI, 1998, p. 27). Isso não 

significa defender a inexistência de parâmetros que estabeleçam o modo de se 

aproximar e organizar o conhecimento, mas atentar que cada investigação exigirá do seu 

proponente a capacidade de articular as possibilidades epistemológicas da própria 

fenomenologia. 

         Paviani chega a afirmar textualmente que especificadas e apresentadas “as 

possibilidades epistemológicas da fenomenologia é possível elaborar uma metodologia 

para cada caso” (PAVIANI, 1998, p. 27), o que possibilita que casos empíricos – como 

é o desta pesquisa – sejam investigados fenomenologicamente, desde que se garanta a 

articulação entre a investigação fenomenológica enquanto método, e seu arcabouço 

teórico. 

         Não pretendi partir de outro lugar que não a experiência vivida por mim em 

conjunto com os alunos do IFRN-CM. Experiência atada ao mundo e que, somente 

nesta condição, permite conhecê-lo e compreender seus fenômenos. Tomei como tarefa 

reaprender a ver o mundo, e persegui a gênese dos sentidos e das significações que as 

práticas do Teatro Ritual e sua experimentação no contexto do Ensino Médio do IFRN 

Ceará-Mirim assumiram para mim. 

         Coube então a realização daquilo que entre fenomenólogos se convencionou 

chamar de epoché, ou seja, fez-se necessário colocar esta experiência entre parênteses, 

suspendendo as crenças e certezas que trazia, obtidas em minhas experiências 

anteriores, assumindo assim a postura de quem “não considera como adquirido nada do 

que os homens ou os cientistas acreditam saber” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 11), o 

que me possibilitou questionar aquilo que parecia evidente, retomando o exercício de 

“admiração” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10) diante do mundo. 

         Para tal, assumo a impossibilidade de um acabamento, de uma totalidade do 

conhecimento acerca deste fenômeno, pois a cada visada sobre a experiência vivida 
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novos aspectos são desvelados, e vem somar-se àquilo que havia sido compreendido 

anteriormente. Nesse processo, a voz de outrem – incluída aí a dos alunos e alunas da 

turma vespertina do segundo ano do curso integrado de informática – me ajuda a 

encontrar os sentidos que brotaram da experiência que aqui será descrita, reduzida e 

interpretada. 

         Para isso, é preciso pôr em movimento, constante e dialógico, aquilo que foi 

refletido no momento mesmo da experiência, e aquilo que lá se apresentou como 

irrefletido – parte indissociável do vivido – e que tenho a possibilidade de refletir ao 

descrever a experiência. 

         Portanto, descrever a experiência é o modo como, na esteira dos autores e 

pesquisadores que adotam a atitude fenomenológica, procuro me reaproximar do vivido 

e compartilhá-lo com aqueles que se interessam pelo conhecimento mobilizado a partir 

da experiência em questão. Assim como Merleau-Ponty (2011) propõe, e Paviani (1998) 

comenta, sustento que a descrição da “vida prática” (PAVIANI, 1998, p. 32) é o 

primeiro passo para a investigação fenomenológica. 

         É preciso, então, esclarecer que a descrição fenomenológica não deve ser 

entendida como simples narrativa sobre os fatos ocorridos, mas precisa ser 

compreendida como um relato engajado com a emergência e mobilização dos sentidos 

atribuídos à experiência por aquele(s) que a descreve(m). 

O ato de descrever no sentido fenomenológico implica a descrição do 

conteúdo intencional do próprio ato, isto é, ao descrever pretende-se 

alcançar o que se mostra enquanto se mostra como tal. Em outras 

palavras, pretende alcançar as essências (o universal) do 

fenômeno.[...] o ato de descrever fenomenologicamente implica 

sempre pressupostos e determinado contexto de investigação. 

(PAVIANI, 1998, p. 35) 

         Ao descrever fenomenologicamente há o reconhecimento prévio da 

intencionalidade e da corporeidade daquele que descreve, o que implica numa descrição 

que tateia em direção a algo, – ainda que não se tenha a exata clareza do que seja 

exatamente – que se move em direção a um horizonte de múltiplas possibilidades 

abertas e em aberto, dadas pelo contexto que circunscrevem tanto a experiência como a 

investigação que se faz dela. 

         Em “Um enfoque fenomenológico do currículo: educação como poíesis” Joel 
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Martins (1992) aborda a temática do método fenomenológico e sua utilização no 

contexto da Educação. Dentre outros temas discute as noções de descrição, redução e 

compreensão fenomenológica chegando à seguinte formulação: 

O que se pretende são os elementos realísticos gerados pela descrição, 

quando o fenômeno foi situado e posto em suspensão, e neles captar 

as propriedades abstratas ou gerais das ideias ou formas sobre o 

fenômeno interrogado. (MARTINS, 1992, p. 57). 

         Portanto, ao descrever a experiência após sua suspensão (epoché), ofereço ao 

leitor, não a experiência mesma, mas os elementos essenciais da experiência, ou seja, 

aquilo da experiência que se mostrou mais importante e impactante, sem a qual ela não 

teria despertado os sentidos que despertou, e a partir dos quais serei capaz de lançar 

novos olhares, compreendendo-a e elucidando esta compreensão. 

         Realizada a descrição procedi à redução, ou seja, selecionei as partes situadas na 

descrição que considero essenciais, sem as quais não haveria atribuído os sentidos que 

atribuí à experiência. O movimento aqui foi o de identificar aquilo que de fato fez parte 

da experiência e produziu em mim a consciência dela. 

         Refletindo sobre a experiência descrita, considerando emoções despertas, 

estados corporais alcançados, memórias ativadas e pessoas envolvidas pude “reduzir” as 

significações resultantes da experiência através das unidades de significados. Neste 

ponto concordo com Martins (1992) e, como pesquisador, assumo posição semelhante 

ao seu entendimento sobre os resultados obtidos da redução fenomenológica. 

[...] o resultado da redução como conjunto de asserções significativas 

para ele, pesquisador, mas que apontam para a experiência do sujeito, 

isto é, que aponta para a consciência que este tem do fenômeno 

(MARTINS, 1992, p. 60). 

         As proposições que aparecem na descrição e dialogam entre si constituindo 

campos de sentidos mais ou menos coerentes, do ponto de vista do vivido e não de uma 

lógica externa explicativa, são destacadas e ganham uma abordagem mais analítica no 

movimento seguinte, a interpretação. 

         Parece bastante condizente a opção de, seguindo o caminho metodológico 

próprio à Fenomenologia, incorporar na descrição que será apresentada mais adiante, 

fragmentos dos diários pessoais dos alunos, que nesta tese chamei de diários sensíveis. 
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 A leitura de alguns destes diários é capaz de revelar ao seu leitor não apenas 

uma compilação de atividades, ou uma descrição pormenorizada das atividades, mas um 

engajamento na experiência, uma reflexão sobre os sentidos e saberes que a experiência 

mobilizou, uma exploração de si pontuada pela reflexão, mas atenta, sobretudo ao 

sensível. 

 Optei por adotar uma nomenclatura específica – diários sensíveis – diferente 

daquelas encontradas em outros estudos que utilizam, ou mesmo versam sobre 

instrumento de registro semelhante, por entender que muitos dos diários produzidos 

pelos alunos vão além do simples registro dos fatos, mas revelam uma reflexão sensível 

daquilo que seus autores experimentaram ao longo de todo o processo. 

 Ainda sobre a utilização destes diários, optei por manter a máxima originalidade 

dos escritos, portanto, não realizei nenhuma correção no texto registrado pelos alunos e 

procurei reproduzi-los da maneira mais fidedigna possível, implicadas aí as dificuldades 

impostas pela mudança de suporte, já que em sua quase totalidade os diários me foram 

entregues escritos à mão e no texto desta tese aparecem digitados. No corpo do texto os 

trechos extraídos dos diários sensíveis são sempre destacados através do uso de fonte de 

tipo distinta (Arial); em itálico e tamanho diferenciado (11pt). 

 Também destaco que os nomes apresentados não correspondem aos nomes 

verdadeiros dos alunos tendo sido substituídos por outros selecionados de forma 

aleatória para resguardar seus autores, embora estes tenham assinado termo específico 

autorizando o uso dos diários para fins de pesquisa. 

 Há também que se considerar que ao incorporar esses excertos o pesquisador 

também fez suas escolhas, interferindo na descrição do processo como um todo, o que 

só reforça o caráter fenomenológico da abordagem metodológica empregada, já que dá 

materialidade, no momento da escrita, a característica intercorporal e intersubjetiva 

presente no momento em que os corpos produziram a experiência que se deseja 

compreender através da atribuição interpretativa de sentidos para a experiência vivida. 

 O mais importante para a pesquisa fenomenológica sempre será a priorização da 

experiência e o desvelamento de seus significados. Parte-se do pressuposto de que 

aquele que descreve sabe desta experiência, já que esta configura-se como seu mundo 

vivido. Como pesquisador me propus, portanto, a aprender com aqueles que viveram a 
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experiência sobre a qual se deseja ampliar os conhecimentos.  

 Neste caso, para apreender a experiência da criação teatral nos moldes 

ritualísticos coloquei entre parênteses os conhecimentos teóricos sobre este tipo de 

produção teatral para buscar a compreensão deste modo de produção e consequente 

aprendizagem, a partir da descrição dos participantes desta experiência no ensino 

formal. 

 O local onde ocorre esta experiência, IFRN-CM, é um dos vinte e um (21) 

campi do IFRN espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. O IFRN é uma 

instituição de ensino que, ao longo de seus mais de cem anos, tem se transformado para 

acompanhar os desafios impostos pela sociedade, no que diz respeito à oferta 

educacional voltada para formação dos jovens e sua profissionalização. 

 Já no ato de sua fundação, em 1910, a Escola de Aprendizes Artífices (primeiro 

nome da instituição) se preocupava em possibilitar aos seus alunos uma formação 

profissionalizante, sem abrir mão de sua formação propedêutica. Ajustando-se a 

sucessivas reformas, empreendidas por diferentes governos, a instituição se tornou 

referência no que diz respeito à formação profissionalizante. 

 Desde 1967, quando passou a se chamar Escola Técnica Federal do Rio Grande 

do Norte (ETFRN), a instituição substituiu os cursos industriais básicos pelo ensino 

profissionalizante de segundo grau, que posteriormente (já na década de 1990) dará 

lugar à formação profissional em nível, básico, técnico e tecnológico, além do Ensino 

Médio, e acarretará na alteração do nome da instituição para Centro Federal de 

Educação Tecnológica (CEFET). 

 Em 1994 teve início a expansão desta rede com a instalação de uma nova 

unidade, na cidade de Mossoró.  Em 2006 foram implantadas outras três unidades, uma 

no Conjunto Santa Catarina (Zona Norte da cidade do Natal), uma em Ipanguaçu e outra 

em Currais Novos.  

 A partir de 2009 foram inauguradas novas unidades, mas já sob a 

institucionalidade atual, que se efetivou como uma medida de expansão
4
 e interiorização 

                                                           
4
 A professora Andresa Oliveira (IFRN- Zona Norte) está na fase final de sua pesquisa doutoral, na qual 

discute pormenorizadamente este tema. 
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das ofertas educacionais em nível médio, técnico e tecnológico, mas também superior, 

propostas como uma política pública do governo federal, à época presidido por Luís 

Inácio Lula da Silva e com administração da pasta ministerial da educação sob 

responsabilidade do Professor Fernando Haddad. 

 Sob o nome de IFRN a instituição experimentou crescimento vertiginoso e tem 

novos campi instalados nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, 

Santa Cruz, Caicó, Nova Cruz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, 

Canguaretama, São Paulo do Potengi, Lajes, Parelhas, além da unidade de Natal- 

Cidade Alta. 

 No ano de 2013, o IFRN chegou a Ceará-Mirim, cidade situada a 35 km de 

Natal, integrante da região metropolitana de Natal (Grande Natal
5
). Instalado em um 

terreno de 100.000m2, dos quais, 11.690,20m2 foram destinados a áreas construídas. A 

estrutura física original do IFRN-CM dispõe de um prédio principal com 31 salas 

administrativas, 12 salas de aulas, 8 laboratórios e biblioteca; um prédio anexo com 

lanchonete, refeitório, setor de saúde e 18 laboratórios; um auditório para 200 pessoas, 

um parque esportivo com campo de futebol oficial , pista de atletismo oficial, piscina 

semiolímpica e um Núcleo de Educação Física e Artes, composto por 6 salas de aula, 

dois banheiros e dois vestiários. 

 Lá foram implementados inicialmente o curso Técnico Integrado em 

Informática, o curso Técnico Subsequente em Informática, em seguida o Técnico 

Integrado em Equipamentos Biomédicos e mais recentemente o curso Técnico Integrado 

em Programação de Jogos Digitais. 

 Além dos alunos oriundos do município de Ceará-Mirim, o Instituto também 

recebe alunos de praticamente todos os 14 municípios da Grande Natal, que frequentam 

aulas nos turnos matutino ou vespertino, de acordo com a escolha realizada quando de 

sua seleção através de certame específico. 

 Entre os alunos selecionados cinquenta por cento (50%) são beneficiados por 

algum tipo de cota (social ou racial) enquanto os outros cinquenta por cento (50%) não 

                                                           
5
 Além de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Arês, Ceará-Mirim, 

Goianinha, Ielmo Marinho, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Vera 

Cruz. 
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são atingidos por estas medidas, o que ajuda a tornar a escola um retrato mais fidedigno 

da realidade social que a circunda evidenciando sua diversidade. 

 Com isso, observa-se também a diversidade de trajetórias vividas por estes 

alunos que, ao entrar no IFRN-CM, passam a conviver diariamente, precisando aprender 

a mediar possíveis conflitos originados por toda essa diversidade. Tal multiplicidade 

também se constitui um desafio para a equipe de servidores, haja vista a 

heterogeneidade presente nas turmas e a necessidade de sensibilidade para possibilitar a 

todos um tratamento justo e igualitário sem, contudo, desprezar suas individualidades. 

 A principal oferta do IFRN-CM é o Ensino Médio Integrado, que se caracteriza 

pela formação que articula o Ensino Médio ao Ensino Técnico e Tecnológico de 

maneira integrada, ou seja, pensando na formação desse aluno de forma omnilateral, 

com a integração dos saberes abordados pelos vários campos do conhecimento, 

dispostos no formato de disciplinas anuais ou semestrais distribuídas ao longo de um 

período de quatro anos em turno único. 

 Outra característica institucional é a articulação de suas ações em torno do tripé 

composto pelo Ensino, Pesquisa, e Extensão. Nesse sentido ao ingressar no IFRN-CM 

os alunos têm a oportunidade de participar, ao longo de sua trajetória formativa, de 

atividades que promovam a inovação tecnológica e científica, assim como de articular 

ações interna e externas que levem o conhecimento mobilizado em suas dependências 

para além de seus muros através de diferentes projetos coordenados por docentes e 

técnicos administrativos da instituição. 

 A experiência de que trata esta tese, foi vivida numa turma composta por vinte e 

quatro (24) alunos, com onze (11) se identificando como do sexo feminino e treze (13) 

do sexo masculino. As idades dos estudantes variava, tendo o aluno mais velho  

completado 18 anos ao longo do processo, enquanto o  mais novo contabilizava ainda 

14 anos de idade. A maior parte destes alunos relatou que sua relação com o teatro havia 

sido unicamente como espectadores, apenas alguns poucos afirmaram ter feito teatro em 

suas escolas anteriores ou em grupos religiosos e outros ainda informaram nunca ter 

visto uma peça de teatro até a entrada no IFRN. 

 A heterogeneidade da turma revelava-se também pela origem sócio-econômica e 

étnico-racial dos alunos, o que propiciou a formação de uma turma com bastante 
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diversidade cultural e diferentes posições e disposições em vivenciar a experiência. 

 A experiência teve duração de dois semestres letivos (2015.1 e 2015.2) nos 

quais tivemos 39 encontros de 2 horas-aula cada (90min). Tivemos ainda o acréscimo 

de mais um encontro semanal no turno inverso, resultado de um acordo coletivo que 

buscava ampliar a carga horária da disciplina, de modo que no total a carga horária 

ultrapassou as 90h/a (equivalente a aproximadamente 45 horas  de encontros). 

 Na primeira etapa do processo os encontros constituíam-se de três momentos: 

aquecimento energético, prática de jogos e exercícios lúdicos; roda avaliativa das 

atividades desenvolvidas. Na segunda etapa os jogos e exercícios lúdicos eram 

sucedidos por sessões de jogo ritual
6
. Na terceira etapa os jogos e exercícios lúdicos 

foram totalmente substituídos por esta prática improvisacional. Na quarta etapa os 

encontros eram destinados aos ensaios (para os alunos diretamente envolvidos na 

construção da encenação “Pro Tempo girar”) e aos jogos e exercícios lúdicos (para os 

alunos que optaram por deixar o elenco). Na quinta etapa tivemos dois momentos: 

apresentação do experimento cênico “Pro Tempo girar” para a comunidade escolar 

(alunos, professores, técnicos, pais e convidados) e avaliação da experiência pelos 

alunos. 

 Como forma de registro das atividades foi solicitado que cada aluno mantivesse 

um diário, com suas anotações e reflexões sobre a experiência vivenciada ao longo de 

todo o processo.  

 Ainda que figurando com diversos nomes e funções distintas, a utilização de 

diários não é novidade nas práticas de aprendizagem em Teatro, e já foi abordada entre 

outros por Koudela (2001), Stori & Menezes (2002), e também em minha pesquisa de 

mestrado (SIQUEIRA, 2012) onde aparecem assim definidos: 

O diário de bordo é, portanto, um conjunto de anotações realizado por 

um indivíduo ao longo do desenvolvimento de um processo onde 

ficarão registradas as atividades por ele vivenciadas, suas impressões, 

dúvidas, inquietamentos, sugestões, leituras e quaisquer outras 

observações que sejam consideradas importantes para o seu autor 

(SIQUEIRA, 2012, p. 54).   

                                                           
6
 A noção de Jogo Ritual será discutida pormenorizadamente mais adiante, bastando para o momento 

compreender que se trata de uma atividade lúdica de caráter improvisacional que se centra na relação dos 

corpos com/no espaço possibilitando a imersão em si e a emersão de sentidos que serão utilizados 

posteriormente para a construção cênica. 



32 
 

  

 A utilização de diários configura-se como uma prática recorrente nas minhas 

atividades docentes, pois eles são capazes de fornecer um apanhado geral sobre a 

percepção que os alunos constroem da experiência, possibilitando-lhes sempre revisitá-

los e ver as próprias descobertas, inquietações, avanços e desdobramentos.  

 Como discorri em minha dissertação, a prática de escrever diários como 

registros e reflexões de experiências significativas é bastante antiga e implica 

modificações no conhecimento acerca de si. Tal prática pode ser relacionada aos 

hypomnémata - escritos mantidos por membros da elite intelectual da Roma antiga - que 

Foucault, em sua obra Hermenêutica do Sujeito (FOUCAULT, 2004, p. 146), afirma se 

constituírem como uma espécie de memória do que o sujeito viveu, e que passam a se 

constituir como parte do próprio autor. 

 De modo bastante semelhante, os alunos, ao descreverem suas experiências, 

refletirem sobre o que vivenciaram, ao escreverem seus diários sensíveis, mobilizaram 

conhecimentos, atribuindo novas significações às experiências vividas e, 

consequentemente a si mesmos na condição inescapável de encarnação em um corpo. 

 Utilizado como instrumento avaliativo o diário permite ao professor 

complementar sua percepção sobre o desenvolvimento do aluno (para além do diário há 

o que ele vivencia na própria experiência e os relatos orais nos momentos finais dos 

encontros) e verificar como a experiência está sendo significada. 

 Esses diários não tem uma estrutura pré-determinada ou “forma rígida” 

(SIQUEIRA, 2012, p. 54) tendo ficado a cargo dos alunos escolherem o formato, tanto 

da escrita quanto do suporte adotado, com o qual mais se identificassem (Figura 1).  

 A única orientação dada por mim foi a de que eles deveriam descrever a 

experiência e suas percepções sobre a mesma, deixando nos textos registros dos 

movimentos de criação pelos quais passaram. 
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Figura 1 – Imagens dos diários sensíveis. Fonte: Acervo pessoal 

 A cada bimestre os diários sensíveis eram entregues para o cumprimento de uma 

das atividades avaliativas e atribuição de notas
7
. O diário sensível era lido pelo 

professor em horário extraclasse e entregue em conversa particular com o autor do 

diário na primeira aula do bimestre subsequente, que poderia, caso o aluno o solicitasse, 

se transformar em uma conversa mais longa em horário a ser definido. As outras formas 

de avaliação utilizadas no processo foram: a presença e participação nas atividades, 

auto-avaliações individuais e avaliações coletivas, sempre realizadas na última aula de 

cada bimestre. 

  Na medida em que é priorizada a experiência entende-se que os participantes 

(alunos e professor) - como aqueles que constroem a cena ritualisticamente e ao fazê-lo, 

                                                           
7
 Por assentar-se sobre uma proposta emancipatória de educação, a avaliação no IFRN não se pauta 

apenas na sua função somativa, mas também em sua função formativa, processual e diagnóstica 

(DANTAS; COSTA, 2012) sendo priorizados os aspectos qualitativos do processo e a busca por soluções 

para os problemas de aprendizagem apresentados, no entanto, para efeito de registro e organização 

sistêmica faz-se necessária a sua quantificação que se expressa através de valores numéricos que podem 

variar de 0 a 100, tal quantificação é conhecida por nota. 
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aprendem sobre si e sobre a suas experiências no mundo encarnado - podem descrever 

este fenômeno, já que eles, melhor que ninguém o conhece. 

 Para orientar a leitura e compartilhar o conhecimento mobilizado na experiência 

descrita, reduzida e interpretada nesta tese organizei o texto da seguinte maneira: 

 No primeiro capítulo, “Horizontes da experiência ritualística da cena”, busco 

introduzir o leitor no universo da experiência do movimento possibilitada pelo que 

temos chamado de Teatro Ritual.  Discorro sobre os principais conceitos que ancoram 

esta pesquisa à abordagem fenomenológica da experiência e abordo como o tipo de 

produção artístico-pedagógica que experimentamos se filia à concepção contemporânea 

de Teatro Ritual.  

 Dedico atenção especial às contribuições oriundas das obras de Merleau-Ponty 

(2011; 2004; 2006; 2013), para discutir a noção de experiência, percepção e expressão 

que permearão todas as significações atribuídas à experiência descrita neste trabalho. 

Abordo, de forma dialógica, o conceito de liminaridade (TURNER, 2013) e algumas de 

suas implicações para o campo das artes (TURNER, 2005; DAWSEY, 2005; QUILICI, 

2012), aproximando-o do Teatro Ritual na perspectiva adotada pelo Grupo Arkhétypos 

de Teatro, esta fortemente influenciada pelas propostas do encenador polonês Jerzy 

Grotowski (2011; 2010) e do filósofo e ator francês Antonin Artaud (2006). 

 As contribuições advindas desses três campos do conhecimento – a 

fenomenologia da percepção, a antropologia da experiência e o Teatro (Ritual) – 

possibilitarão esclarecer para o leitor o lugar onde se assenta esta pesquisa e as 

contribuições que esta busca dar ao campo da Educação, através do ensino do teatro, e 

sua pedagogia, esta última entendida como plural, “podendo ser desenvolvida em 

diferentes contextos, através das mais diversas abordagens e com objetivos específicos” 

(KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 11), apontando sempre para o caráter 

interdisciplinar que articula os campos do Teatro e da Educação, assim como de 

disciplinas limítrofes - no caso deste trabalho especialmente da Filosofia e 

Antropologia.  

 No segundo capítulo, “Experimentando o Teatro Ritual no Ensino Médio”, abro 

espaço para a descrição da experiência vivenciada junto com os alunos do IFRN CM. 

Percorrendo a dimensão do vivido e da partilha, incorporo as vozes de diversos 
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participantes em meu relato descritivo, rememorando a experiência vivida para dela 

realizar a redução necessária à interpretação que pretendo dar ao fenômeno e apontar 

alguns campos de sentidos que contribuem para responder às questões de pesquisa.  

 O terceiro capítulo é dedicado à redução fenomenológica da experiência que 

sustento através do diálogo com autores diversos sobre os campos de sentido 

identificados na descrição da experiência. Nele abre-se um espaço de partilha no qual 

cada voz, ao seu tempo, é colocada em evidência para que o movimento de seu 

pensamento – encarnado nos escritos aos quais faço referência – se una ao meu e seja 

capaz de indicar um caminho compreensível e esclarecedor para os que se dispuserem a, 

lendo este trabalho, participar também desta reflexão.  

 Os campos de sentidos são apresentados em duas subdivisões para que possam 

ser melhor discutidos. Desse modo, apresento-os didaticamente ao leitor abrindo a roda 

e o convite para que preencha as lacunas que o texto apresenta, e faça ele também parte 

desta gira de conhecimentos.  

 Em Espaço, paisagem e abertura para o mundo pela experiência, impulsionado 

pelo pensamento de Merleau-Ponty (2011; 2005), teço considerações sobre as 

significações que atribuo para o espaço, que aparece como paisagem construída por sua 

habitação pelos corpos e discuto também a noção de liminaridade e communitas, desta 

vez tomando como parceiros no movimento do pensar Victor Turner (2013; 2005) e 

John Dawsey (2005).  

 Em Vivo, vivido e significação personalizada da experiência na construção das 

figuras emersivas o diálogo com Merleau-Ponty (2011; 2004; 2005) contribui para 

apresentar a compreensão de esquema corporal por ele desenvolvida e explicitar como 

através deste corpo, que se modifica ao modificar o ambiente em que se movimenta, é 

possível uma ressignificação de si e o desenvolvimento de relações empáticas que o 

fazem ter um encontro com o outro.  

 Outras vozes se somam para alavancar minha reflexão sobre o processo de 

desvelamento vivido por partícipes da experiência vivida num corpo que é ao mesmo 

tempo vivo e vivido, como nos diz Bernard Andrieu (2004; 2014); e dotado de estesia, 

como discutem Merleau-Ponty (2005; 2000) e seus interlocutores, a exemplo de 

Nóbrega (2015; 2016).  
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 Abordo também as noções de Emersiologia (ANDRIEU, 2004; 2014) e 

Ecocoreografia (NÓBREGA, 2015) para elucidar como o jogo ritual se configura como 

técnica de improvisação emersiva.  Neste contexto trago para o diálogo Renato Cohen 

(2002) e Luciana Lyra (2015) que ajudam a compreender melhor o processo de 

construção das figuras surgidas nas aulas e postas em cena em “Pro Tempo Girar”.    

 Já no quarto capítulo, intitulado A educação possibilitada pela experimentação 

do Teatro Ritual no Ensino Médio, me proponho a refletir sobre a concepção de corpo 

apresentada por Merleau-Ponty (1991; 2000; 2011) e indicar como esta pode contribuir 

para pensar a educação como fenômeno encarnado, ou seja, que só é possível a partir da 

experiência do corpo. Para me ajudar nessa reflexão busco diálogo com alguns 

pesquisadores que aproximaram esta discussão do campo da educação, a exemplo de 

Nóbrega (2016); Porpino (2018) e Ramos (2017). 

 Por fim, tento demonstrar como o Teatro Ritual, na experiência vivida com os 

alunos do IFRN CM, configura-se como uma possibilidade de educação sensível no 

Ensino Médio, centrada na experiência e na valorização do corpo e seus sentidos e 

sentires. Encontro em Larossa (2017), Ranciére (2015) e Porpino (2018) importantes 

vozes para o diálogo, e explicito os pontos de contato com as reflexões destes autores, 

de modo a contribuir para o avanço das pesquisas na área da Educação, sobretudo no 

que diz respeito às práticas pedagógicas em Teatro.  
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CAPÍTULO I - HORIZONTES DA EXPERIÊNCIA RITUALÍSTICA DA CENA 

 O Teatro é uma manifestação artística viva que tem a capacidade de se 

transformar para atender às necessidades daqueles que o realizam. Não é incomum o 

surgimento de estéticas distintas que buscam resultados distintos e mesmo antagônicos. 

Em cada momento experimentado pela sociedade os praticantes dessa arte milenar 

buscaram respostas para os dilemas que lhes eram impostos. 

 Nessa procura por dar um sentido próprio ao Teatro e ao seu fazer, os artistas 

buscam em suas próprias experiências e no diálogo com as experiências que lhe 

sucedem as pistas para a construção de seu próprio fazer, de modo que o conhecimento 

do próprio campo se configura como um horizonte de partida. 

 A esta jornada poderão ser (e são) acrescidos conhecimentos de áreas correlatas. 

Investigações que abordem o fenômeno da vida humana sempre alimentaram e 

alimentarão os estudos e práticas teatrais, pois em sua essência é disso que o teatro 

sempre trata: da experiência humana em vida. 

 Partindo do encantamento causado pelo encontro com o Teatro percorri um 

trajeto que me possibilitou significar a sua prática como um ato ritualístico partilhável 

com espectadores e também com alunos, com os quais tenho me encontrado ao longo 

dos anos, tanto nos palcos como nas salas de aula.  Apresento a seguir os “horizontes” 

que balizam a experiência tratada nesta tese. 

1.1. O Teatro Ritual como prática teatral 

1.1.1. A busca pessoal do teatro como rito 

 O teatro sempre me causou fascínio. Sempre me exigiu novas respostas. Sempre 

me levou a questionar aquilo que estava posto como estabelecido. Sempre exigiu gestos 

em sua direção que, mesmo tendo mudado com o passar dos anos, são fruto de uma 

relação perceptiva original
8
. 

 A perspectiva de percepção apresentada em “Fenomenologia da Percepção” 

                                                           
8
 Aqui cabe uma distinção do termo percepção originária, que remete ao termo de Fé perceptiva em 

Merleau-Ponty, e diz respeito às nossas primeiras experiências perceptivas (MERLEAU-PONTY, 2011; 

2005). Original aqui adquire o sentido daquilo que é novo, ou seja, de uma ressignificação dos sentidos 

dados ao percebido. 
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(MERLEAU-PONTY, 2011) se assenta sobre uma crítica ao seu entendimento 

positivista como ação causal do tipo estímulo-resposta. Aqui, é necessário destacar a 

noção de sensação, que tanto para empiristas como para intelectualistas, era entendida 

como algo distinto da percepção. 

 Merleau-Ponty aponta como falsa a dicotomia entre o que se sente e o que se 

compreende, e recusa a compreensão da percepção como ato que possibilitaria à 

consciência a apreensão de dado objeto através das sensações por este causadas. 

 Em contraposição a esta noção, e em diálogo com a Gestalt, que compreendia a 

percepção não mais como conhecimento exaustivo e totalizante do objeto, mas como 

interpretação sempre provisória e inacabada, Merleau-Ponty propõe relacioná-la [a 

percepção] à atitude corporal, de modo que considera perceber uma ação criadora, a 

partir dos diferentes olhares sobre o mundo, o que a descaracteriza como representação 

mentalista, radicando-a na existência. 

O azul é aquilo que solicita de mim uma certa maneira de olhar, aquilo 

que se deixa apalpar por um movimento definido de meu olhar. Ele é 

um certo campo ou uma certa atmosfera oferecida à potência de meus 

olhos e de todo o meu corpo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 284). 

 As sensações são, portanto, associadas aos movimentos dirigidos a cada objeto - 

estes que sempre solicitam a realização de um gesto - eliminando, então, a possibilidade 

de entendê-las como representação, mas exigindo uma ação criadora de novas 

possibilidades de interpretação das diferentes situações vividas. 

 Em artigo sobre a noção de percepção em Merleau-Ponty, Petrúcia Nóbrega 

comenta: 

Merleau-Ponty reforça a teoria da percepção fundada na experiência 

do sujeito encarnado, do sujeito que olha, sente e, nessa experiência 

do corpo fenomenal, reconhece o espaço como expressivo e 

simbólico. (NÓBREGA, 2008 p. 142). 

 Portanto compreendo a percepção como o movimento do corpo em direção ao 

mundo capaz de sentir-lhe e atribuir-lhe sentidos, capaz de mobilizar símbolos para uma 

criação expressiva que dê conta, para si, daquilo que se percebe. Infere-se disto, que a 

cada visada sobre um dado fenômeno uma percepção original pode ser/é instaurada.  

 Para melhor compreender os sentidos que o Teatro Ritual assume neste trabalho, 
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talvez sejam necessárias algumas palavras para tornar claro o percurso até aqui, e fazer 

entender as motivações e percepções que marcam a gênese desta pesquisa. 

 O teatro sempre foi para mim um grande fascínio e a abertura para um espaço 

que transitava entre o mítico e o mágico – se é que podemos separá-los. As memórias de 

minha infância são entrecortadas de imagens não muito nítidas, mas com impressões 

muito marcantes da insistência em parar diante daqueles seres “estranhos” que se 

apresentavam nos espetáculos de rua.  

 O Grande Ponto, nome do espaço existente no cruzamento entre a Av. Rio 

branco e a Rua João Pessoa, no bairro de Cidade Alta, Natal-RN, configurava-se como 

“Um verdadeiro púlpito a céu aberto, o Grande Ponto era um catalisador, um chamariz. 

Comerciantes, profissionais liberais, desembargadores, professores, poetas e artistas” 

(MAMEDE, 2007). Ainda nas décadas de 1980 e 1990 era o principal local de 

apresentação de espetáculos populares, reunindo atrações variadas oriundas tanto da 

capital potiguar como de cidades do interior e até mesmo de outros estados. 

 Era o Teatro de Rua, com a sua linguagem farsesca e popular que encantava o 

menino que tinha pressa em ser gente grande, mas que ali, naquele lugar e momento, se 

deixava levar para outros espaços e outros tempos. 

 Assistir àquelas cenas era uma forma de parar a rotina exaustiva, já vivenciada 

mesmo com tão pouca idade, e me entregar ao puro deleite do momento que nunca mais 

seria. Uma oportunidade de estar aberto para perceber o que acontecia ao redor e o que 

fazia reverberar em mim.  

 Era a possibilidade de olhar para aquele espaço, dividido com aqueles corpos e, 

nas palavras de Alberto Tassinari, se voltar “para algo que lhe chama em meio aos 

afazeres cotidianos e sentir formar um novo sentido, insuspeitado, para o que já via e 

conhecia de outro modo” (2013, p.156-157), ou seja, ter alterada a percepção na 

perspectiva defendida por Merleau-Ponty. 

 Ainda sem conseguir organizar reflexivamente o que experimentava, mas já o 

experimentando, ficava gravada no corpo a necessidade daquele tipo de encontro, 

necessidade essa que me levou a retornar ao teatro nos anos que se seguiram, 

inicialmente na condição de espectador e posteriormente na condição de atuante. 
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 O teatro passa a fazer parte de minha rotina semanal quando em 1997 iniciei, 

juntamente com outros jovens e adolescentes da Igreja do Nazareno
9
, as atividades do 

grupo de teatro que me daria a formação inicial e ajudaria a compreender a linguagem 

cênica através da própria experiência do seu fazer, o Nazart‟s
10

. 

 Foram longos anos vividos no grupo, anos que ajudaram a forjar a identidade de 

todos os que por lá passaram. Apesar de ter uma rotatividade de pessoas bem acentuada 

havia um grupo que sempre permanecia e dava continuidade ao trabalho que era 

desenvolvido. A convivência nesse grupo foi decisiva para as escolhas que muitos 

tomaram acerca de seu futuro, desde os gostos pessoais que “burilávamos” até as 

relações amorosas, passando pelas carreiras profissionais. 

 A certeza de que eu gostaria de trabalhar numa profissão que lidava diretamente 

com pessoas, que exigisse algum tipo de abertura e entrega ao outro, na perspectiva de 

poder ajudá-lo a ser/estar melhor, foi sendo construída a partir das experiências que 

vivenciava, principalmente dentro do Nazart‟s. 

 O desejo de melhorar a qualidade das atuações, aliado à ética protestante, que 

me impelia a buscar excelência em tudo o que fazia como forma de manifestar devoção 

e espiritualidade, foi um fator preponderante na escolha dos caminhos profissionais que 

abracei. 

 Os anos de formação no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística com 

Habilitação em Artes Cênicas (2000 - 2006) me possibilitaram o contato com diversas 

possibilidades do fazer teatral. Tive a oportunidade de estudar a obra de diversos 

estudiosos do assunto, e experimentar algumas das técnicas destes autores através das 

aulas práticas ofertadas pelo curso.  

 Apesar do conhecimento de alguns exercícios e proposições grotowskianas, do 

conhecimento das principais ideias do teatro da crueldade conforme proposto por 

Antonin Artaud, e da Antopologia Teatral de Eugênio Barba, só tive contato prático 

com a proposta do Teatro Ritual através do encontro com o professor Robson 

                                                           
9
 Igreja Evangélica pentecostal de doutrina armínio-wesleyana presente em mais de 160 países. 

Instituição da qual fui membro ativo entre os anos de 1996 até 2012. 
10

 Trata-se de um grupo de teatro com quase vinte anos de existência organizado na Igreja do Nazareno, 

inicialmente sob direção de Sandra Regina, egressa do curso de Artes Cênicas da UFRN, e que já teve 

como diretores Luiz Freitas, Ivis Brito e Luciano Luz. 
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Haderchpek e o grupo Arkhétypos. 

 Até então a definição que conhecia para o termo Teatro Ritual era o verbete 

escrito por Patrice Pavis em seu Dicionário de Teatro:  

forma teatral que rejeita a preponderância do verbo, da repetição 

mecânica e da rentabilidade, reatando com a ordem imutável do rito e 

da cerimônia; revelando assim profunda aspiração de desenvolver uma 

prática preocupada com suas origens, de modo que o ritual encontra 

seu caminho na apresentação sacralizada de um acontecimento único e 

irrepetível: ação não imitável por definição, teatro invisível ou 

espontâneo, mas, sobretudo, desnudamento sacrificial do ator diante 

da plateia que envolve a exposição e encontro entre ambas as partes 

num rito coletivo”. (PAVIS, 2001, p. 346).  

 A definição de ritualização da cena defendida no Arkhétypos corrobora com esta 

compreensão, à qual é adicionada como elemento instituidor da ritualidade a noção de 

liminaridade, sobre a qual discutirei pormenorizadamente mais adiante. Não era 

incomum que o diretor do grupo, Robson Haderchpek utilizasse esse termo em suas 

orientações, apresentações e escritos teóricos (HADERCHPEK, 2013; 2015). 

 Meu contato e aproximação com o grupo Arkhétypos teve início após assistir ao 

espetáculo Santa Cruz do Não Sei, em algum momento do ano de 2012, em uma das 

edições do Circuito Ribeira (Evento artístico realizado, à época, mensalmente, no bairro 

da Ribeira em Natal/RN). 

 Entrei pela pesada porta de Rolo do número 100 da Rua Frei Miguelinho, o já 

conhecido Espaço Giradança. Às pressas achei um lugar à frente da arquibancada 

composta de madeira e metal, já bastante surrada. Sentei-me ali, no chão mesmo. O 

único conforto que restara: a possibilidade de recostar-me à parede da lateral 

perpendicular à arquibancada já lotada. 

 Daquele lugar tinha a visão completa da encenação que se apresentava diante de 

mim e ocupava todo o espaço disponível, foi fácil esquecer o Espaço Giradança e 

adentrar naquele universo dada a proximidade estabelecida com as ações dos atores. 

 Era um espetáculo destinado a ser visto não apenas com os olhos, mas com 

todos os sentidos.  Um convite a perceber o cheiro impregnado no ambiente – oriundo 

das flores utilizadas na composição cenográfica –, o suor dos atores, a melodia de suas 

vozes, o ritmo da respiração, o tônus muscular, os fluxos dos movimentos e, por fim, as 
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partituras corporais dos atores que provocariam sentidos e significações.  

 Tudo isto me relembrou que o teatro pode ser muito mais que uma experiência 

de contemplação direcionada à reflexão, que pode nos fazer participar ativamente do ato 

conjunto que se desenvolve ali, no momento presente e desperta em nós, através de 

nossos sentidos, os sentires que significam e complementam a cena. 

 Aquele espetáculo me colocou no meio de uma vila de pescadores que padecia 

com as suas angústias bem mais do que com a “grande onda” que devastou a localidade, 

pondo fim à história da vila de “Santa Cruz do não Sei”. Mais do que isso: despertou, 

em mim, a curiosidade de compreender os processos que preparavam aqueles corpos 

para o momento do encontro com a plateia de forma tão verdadeira e convincente. 

 Testemunhar aquelas trajetórias me fez revisitar um passado que estava ali sob a 

minha pele, na forma de memória... Do corpo! Os toques nos couros da alfaia e 

pandeiro, as músicas entoadas pelos pescadores, a devoção à Iemanjá... Embora não 

tenha sido criado neste universo, algumas imagens, vistas na infância, pululavam dentro 

de mim, e meu corpo reverberava junto com as ações dos atores e atrizes. 

 As inquietações me levaram a, no ano de 2013, frequentar uma das atividades 

regulares do grupo, os “treinamentos pré-expressivos” que ocorriam nas tardes de sexta-

feira e centravam-se, naquele período, na prática de alguns exercícios propostos por 

Jaques Lecoq
11

 (2010) para exploração das potencialidades expressivas através da 

Máscara Neutra
12

. 

 Em mais algum tempo, pude assistir à segunda produção do grupo Arkhétypos, 

o espetáculo “Aboiá”. O nome do espetáculo não me dizia muito sobre o que me seria 

ofertado, mas a expectativa era grande, já que havia me encantado com o trabalho 

anterior do grupo. Ao entrar no Barracão dos Clowns, que estava com uma luz baixinha, 

                                                           
11

 Importante professor de arte dramática, diretor, mímico e ator.  De sua experiência com o corpo nas 

atividades esportivas migrou para a pesquisa da adequação do corpo às mais diversas exigências 

expressivas do ofício dramático, tendo criado um método específico para treinar atores que ficou 

conhecido como o método ou pedagogia Lecoq (2010). Fundou, em 1956, a Escola Internacional de 

Teatro Jacques Lecoq onde trabalhou até sua morte em 1999 aos 77 anos. 
12

 Ponto central da pedagogia de Lecoq “trata-se de uma máscara de referência, uma máscara de fundo, 

uma máscara de apoio para todas as outras máscaras [...] desenvolve, essencialmente, a presença do ator 

no espaço que o envolve” (p. 70-71). O treinamento com a Máscara Neutra, busca possibilitar ao ator 

encontrar um ponto “neutro” onde os movimentos podem ser melhor analisados e explorados para 

oferecer ao ator um fundo ao qual se acrescentam outras máscaras (personagens e expressividades) 

distintivas. 
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quase na penumbra, via-se um cercado, uma lona circular, um pequeno “altar” com uma 

cruz e algumas velas do lado direito. Podia-se ver também algumas pequenas pedras 

amontoadas próximo ao altar”. 

 As cadeiras estavam configuradas em círculo ao redor do cercado, que 

demarcava bem a área de atuação, separando os atores da plateia. Além das cadeiras 

próximas ao cercado, o público também podia ocupar a arquibancada no lado direito da 

área de atuação. Não se ouviam vozes nem havia ninguém em cena, um foco de luz 

âmbar clareava o centro da arena, mas era uma luz bastante lânguida que me fazia 

lembrar a iluminação proveniente das velas, semelhante à luz de algumas cenas 

marcantes de minha infância. 

 Ouvia-se apenas o burburinho das pessoas se acomodando e, por fim, 

mergulhou-se num silêncio... ÊÊEÊÊÊ!!!! Rompia-se o silêncio. Um grupo de nove 

pessoas apareceu em cena: muita agitação e uma música podiam ser ouvidas, um ritmo 

familiar, presente em nossa cultura, tratava-se de um coco. Após estes, surgiram outras 

três figuras que manuseavam instrumentos musicais: uma rabeca, uma zabumba e uma 

sanfona. 

 Do meu lugar, esforcei-me em compreender quem eram, busquei organizar 

discursos sobre o que via e, assim, ordenar o caos que se instaurou... As figuras se 

posicionaram formando um grande círculo e, no centro desse círculo, percebi uma 

figura funesta que parecia ter o poder de trazer à vida aqueles que estavam 

“petrificados” no círculo. 

 Com o som metálico de um pequeno sino, ela chamou, um a um, à vida, 

simbolizada pelo início da movimentação, cada um com uma forma própria e única de 

articular seu corpo e ocupar o seu lugar no mundo diante de nós espectadores. Nós 

também líamos esses corpos de maneira diferenciada, pois, mesmo estando 

mergulhados na mesma formação cultural, a experimentamos ao nosso próprio modo, 

sendo impossível conhecê-los, ou melhor, percebê-los de maneira unívoca. 

 O espetáculo continuou, e as palavras não se faziam compreensíveis, estavam 

desarticuladas, desencontradas, caóticas... Era necessária outra forma de compreender; 

era preciso abrir mão da segurança ofertada pela estrutura linguística comum e se 

entregar à leitura atenta das ações; era preciso mudar a forma de operar os conceitos e 
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conhecimentos; era preciso sair do domínio da racionalidade, da lógica estruturante e se 

entregar à percepção, sentir e completar a obra que se havia posto diante de nós como 

que inacabada. 

 Assistir ao “Aboiá” foi uma experiência muito impactante, uma experiência de 

pertencimento àquele universo, e meu corpo respondia a isso com muita intensidade, 

embora cada um de nós fizesse a “edição” da história que via, pois várias cenas 

ocorriam simultaneamente e era impossível percebê-las todas, estávamos todos 

envolvidos numa ação única e coletiva, uma espécie de rito que instaurou em mim o 

desejo de não estar na plateia, como espectador, minha vontade era mesmo levantar 

daquela cadeira, entrar no palco, soltar meu aboio para contar, eu também, aquelas 

(minhas) histórias. 

 Deixei o Barracão dos Clowns com um desejo muito claro: precisava me 

integrar àquele grupo e experimentar esse tipo de teatro que eles chamavam de Teatro 

Ritual. Entendia que, de alguma forma, o Arkhétypos respondia aos meus anseios 

enquanto artista de teatro. 

 Em setembro de 2013, fui convidado para integrar o grupo que deu início à nova 

investigação artística do Arkhétypos, a esta investigação chamávamos de “Processo 

AR”. O grupo foi formado por alguns integrantes dos elencos de “Santa Cruz do Não 

Sei” e de “Aboiá”, bem como por pessoas convidadas por esses integrantes de modo 

que, em nossa primeira reunião, havia mais de 30 pessoas interessadas em fazer parte do 

processo.  

 Ao longo deste processo tive contato com um conjunto de práticas e exercícios 

orientados pelos fundamentos da Arte do Encontro, abordagem teatral desenvolvida 

pelo encenador polonês Jerzy Grotowski que, em linhas gerais, apontava o teatro como 

uma possibilidade de promover um encontro significativo entre atores e espectadores 

através da ritualização do teatro, proporcionada pela entrega sacrificial do ator à sua 

interação com o espectador que responderia de igual modo (GROTOWSKI, 2011). 

 A primeira reunião foi uma grande roda de conversa na qual o diretor do grupo, 

professor Robson Haderchpek, apresentou a ideia geral do que é o Arkhétypos e 

informou que trabalharíamos com o elemento Ar para dar sequência às temáticas que 

foram abordadas nos processos anteriores. Cada pessoa presente pôde se apresentar e 
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dizer quem o convidou e por que estava ali.  

 Robson apresentou o conto “A conferência dos pássaros”. De origem persa, 

vinculado à tradição Sufi, escrito no século XII por Farid Ud-Din Attar, pode ser 

descrito de forma sintética como uma aventura vivida pelos pássaros reunidos de todos 

os cantos do mundo em busca de um rei que os governe, o Simorgh, e as descobertas 

que esse trajeto proporciona para as 30 aves que conseguem completar a jornada 

formada por seus sete vales. No fim da reunião o diretor informou que o conto 

apresentado seria o material gerador e pediu que nós procurássemos informações sobre 

o tema. 

 Posteriormente foi apresentada ao grupo uma versão ilustrada deste conto (SÍS, 

2013) que acabou servindo como inspiração para a organização do deslocamento das 

ações da encenação.   

 Foi solicitada a produção de um texto que justificasse o interesse de cada 

participante daquele processo. Todos deveriam escrever sobre as motivações que os 

impeliam a participar daquela experiência. 

 Transcrevo, a seguir, parte do texto que produzi para este momento, extraído de 

meu diário de bordo:  

Os homens sempre buscaram o voo, desde os primórdios de sua 

existência criaram mitos e lendas de homens-pássaros, ou mesmo de 

homens capazes de voar... O que buscavam no voo? Seria a 

proximidade com os seres celestiais? Seria um reflexo de sua 

insatisfação com a restrição que lhes foi imposta? Ou estariam eles 

interessados apenas na sensação única de liberdade que a suspensão 

no vazio pode trazer? Para nós, as aves, que já somos dotados da 

capacidade de voar, estas perguntas não fazem muito sentido, voamos 

porque foi para isso que nascemos. Será mesmo? Será que não há 

razão outra pela qual nos aventuramos nesse baile chamado voo? 

Como escolhemos nossos voos? O que verdadeiramente buscamos a 

cada voo? Buscamos algo que está para além de nós? Nossa busca é 

por algo que está apenas dentro de nós mesmos? Diante de nós temos 

várias possibilidades que exigirão escolhas. Voaremos solitariamente? 

Nos  uniremos a um bando? Estaremos juntos ou seremos um com-

junto? Ao longo da jornada que se põe diante de nós, que atitude 

tomaremos? Ao nos deparamos com outras aves em nosso caminho, 

partilharemos saberes e experiências? Viveremos uma aventura 

comum, ou aproveitaremos o grupo para nos proteger e esconder, 

inclusive de nós mesmos? Viveremos aventuras, atravessaremos vales, 

passaremos por desafios e dificuldades, mas no final certamente nos 

depararemos com aquilo que motivou nossa participação nesta longa 
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viagem [THULHO]. 

 

 Nas palavras atribuídas à ave (personagem em construção), vemos, na verdade, 

as próprias inquietações pessoais do sujeito que escreve. É ele mesmo e não somente a 

ave (personagem) que se questiona, pois, nesse momento do processo, não há distinção 

tão clara entre estes “entes”.  

 Era preciso constituir desde o princípio essa conexão, pois como Burnier (2009) 

reflete, sustento que o estabelecimento de uma relação profunda entre o “universo 

interior e sua criação artística” (p. 25) possibilita ao ator atribuir uma importância cada 

vez mais particularizada, engajando-se completamente naquilo que representa de modo 

que saia menos “ileso” desse momento.  

 Os olhares desconfiados que escrutinavam uns aos outros, inquirindo-os sobre 

quem eram e o que queriam, a chegada de pessoas novas, a ansiedade causada pelo 

novo desafio, todas essas questões fervilhavam e impulsionavam a cada um, mas era 

chegada a hora de entrar em contato com estas aves que viviam dentro de cada um de 

nós.  

 O primeiro momento dos encontros foi bastante íntimo e abriu espaço para cada 

um de nós conectar-se consigo mesmo através do silêncio. Nos concentrávamos em 

“ouvir” as próprias sensações, emoções, sentimentos e sentidos que ecoavam pelo 

corpo. Que verdade impulsionava a ave de cada um? Quais as motivações dessas aves? 

 Deitados com as costas no chão, respirando de forma consciente e profunda 

buscávamos um pulso. Uma vez que esse pulso era percebido, ele deveria expandir-se 

por todo o corpo impulsionando o movimento, guiando-o mesmo. A orientação era 

deixar esse movimento aumentar de intensidade e velocidade. Precisávamos eliminar a 

distância entre pensamento e ação, deixar que o corpo reagisse ao ambiente de forma 

orgânica. Para nos ajudar a alcançar esta qualidade de movimentação, Robson sempre 

nos dizia: “Não pense, faça! Deixe o corpo pensar por você! Não interprete! Entregue-se 

ao jogo, apenas viva”. 

 Seguimos em um processo de pesquisa que começou por observar os pássaros 

no nosso próprio entorno e em outros ambientes. Nosso grupo no Facebook
13

 foi 

                                                           
13

 Esse grupo é um grupo fechado criado para facilitar a troca de informações entre o grupo. Somente os 
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invadido por imagens dos mais diversos pássaros enquanto coletávamos histórias e 

mitos relacionados às aves. Muitas mensagens eram trocadas entre os atores-

pesquisadores/atrizes-pesquisadoras e isso alimentava o processo criativo e os 

laboratórios
14

 vivenciados na sala 18 do DEART. 

 Os laboratórios eram um espaço de experimentação pautada na utilização do 

jogo ritual que aparece assim conceituado por Haderchpek em artigo sobre a criação de 

Revoada.   

O „jogo ritual‟ é um procedimento de criação essencial na prática 

artística do grupo Arkhétypos e foi a partir dele que chegamos a ideia 

de „dramaturgia dos encontros‟ (HADERCHPEK, 2016, p. 41). 

Dentro de um processo de criação de natureza ritualística, o ator 

torna-se um canal de manifestação das paixões, criando fissuras no 

tempo e no espaço e permitindo que o inconsciente coletivo se revele 

através dos personagens/arquétipos que se materializam no „jogo 

ritual‟ (HADERCHPEK, 2016, p. 45). 

 

 O jogo ritual é, portanto, uma forma de improvisação norteada por um tema 

gerador que potencializa os estados do corpo sempre a partir da experiência vivida ali, 

na imersão que se pode experimentar naquele ambiente, incluindo-se aí as relações 

estabelecidas com os parceiros de jogo. Ainda segundo Haderchpek: 

Os personagens arquetípicos são típicos deste tipo de processo em que 

o ator entra num „jogo ritual‟ e passa a criar uma dramaturgia corporal 

a partir de si, a partir da sua mitologia pessoal (HADERCHPEK, 

2016, p. 46). 

 

 O resultado obtido com o jogo ritual, não é a fixação de uma personagem, mas o 

surgimento de uma persona, ou na terminologia do grupo, de uma figura arquetípica
15

 

(HADERCHPEK, 2017; 2018). A cada sessão a investigação dessa figura arquetípica, 

através de suas ações e das relações estabelecidas, ajuda a construir uma ordem mais ou 

                                                                                                                                                                          
participantes do Processo Ar tinham acesso ao conteúdo veiculado neste espaço. 
14

 Essa terminologia já é bem consolidada na prática teatral contemporânea e remonta ao teatro 

laboratorium de Jerzy Grotowski, que definiu o grupo teatral como lugar de investigação pessoal e 

artística (GROTOWSKI, 2011).  No grupo Arkhétypos, esses laboratórios sempre caminham na direção 

do estabelecimento e experimentação do jogo ritual como meio de construção integral dos experimentos 

cênicos. Nesta tese emprego o termo laboratório para me referir tanto ao local como às atividades 

executadas com os alunos considerando-as como uma pesquisa em teatro desenvolvida pelos alunos sob 

minha orientação. 
15

 É importante destacar que nesse período o termo figura arquetípica ainda estava sendo discutido 

teoricamente pelo professor Robson Haderchpek e que era comum os atores se referirem às suas figuras 

arquetípicas empregando o termo arquétipo. 
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menos estável de encontros pelos quais ele precisa passar para completar sua 

dramaturgia.  

 Os laboratórios com jogos rituais eram sempre observados pelo diretor, que 

podia intervir em momentos que julgasse necessário, e possibilitavam a ressignificação, 

no corpo dos atores, das imagens advindas dos textos e da pesquisa iconográfica. 

 É possível, seguindo o caminho apontado por Haderchpeck (2018), estabelecer 

relações entre a proposta do jogo ritual e a concepção de jogo apresentada por Johan 

Huizinga em seu livro “Homo Ludens” (2008), que o considera uma realização lúdica 

inerente ao ser humano, capaz de oferecer um sentido e um desejo próprios ao ato de 

jogar configurando-se, portanto como maior e mais prazeroso ato realizável mediante 

troca com outrem (HUIZINGA, 2008). 

         Ainda na perspectiva deste filósofo, o jogo adquire características tão sérias 

quanto sagradas. Sendo uma atividade voluntária capaz de favorecer a formação 

individual e social do ser humano, Huizinga chega a afirmar que o jogo é uma realidade 

autônoma, suprarracional e significativa. 

Todo ser pensante é capaz de entender à primeira vista que o jogo 

possui uma realidade autônoma, mesmo que sua língua não possua um 

termo geral capaz de defini-lo. A existência do jogo é inegável. É 

possível negar, se se quiser, quase todas as abstrações: a justiça, a 

beleza, a verdade, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, mas 

não o jogo (HUIZINGA, 2008, p. 6). 

 

 Aponta ainda como características fundamentais do jogo: 1) “o fato de ser livre” 

(p.11); 2) “não é a vida „corrente‟ ou nem a vida „real‟(p.11); 3) “o isolamento, a 

limitação. É “jogado até o fim” dentro de certos limites de tempo e de espaço ”(p.12) e 

4)  “ele cria ordem e é ordem” (p.13). 

         Sendo assim, o jogo é, mesmo sendo livre e conscientemente entendido como 

“não sério”, capaz de “a qualquer momento absorver inteiramente o jogador”, 

(HUIZINGA, 2008, p. 11). Por aproximação, como o defende em diversas passagens, 

não é forçoso afirmar que ao jogar, assim como nos rituais, participamos de processos 

de ritualização. 

Se, finalmente, observarmos o fenômeno do culto, verificaremos que 

as sociedades primitivas celebram seus ritos sagrados, seus sacrifícios, 

consagrações e mistérios, destinados a assegurarem a tranqüilidade do 
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mundo, dentro de um espírito de puro jogo, tomando-se aqui o 

verdadeiro sentido da palavra (HUIZINGA, 2008, p. 7). 

 

Pensado assim, o jogo pode assumir a seriedade na própria ludicidade de seu ato, 

sendo possível para aquele que dele participa considerá-lo sagrado, no sentido de que 

este o reconecta consigo e com o mundo ao qual está atado, criando imagens sublimes e 

dando vazão aos seus mais profundos desejos e devaneios. 

 Ancorado nessa perspectiva apontada para o jogo por Huizinga (2008), 

sobretudo na noção de que o jogo é atividade importante por si, e que exige do jogador 

presença total no momento em que o jogo está se desenvolvendo, no jogo ritual 

prioriza-se a entrega dos jogadores à experiência, e ao desenvolvimento de ações que o 

levem a estabelecer o encontro com o outro. 

 Sobre isso Haderchpek (2018) comenta que há aproximações entre sua 

proposição de jogo ritual e as noções de festa, dança e jogo, propostos por Huizinga 

(2008). 

No nosso caso, como trabalhamos na perspectiva do Teatro Ritual, nós 

criamos num limiar entre a dança e o teatro, entre o teatro e a música e 

entre todos estes e o ritual, por isso o termo “jogo ritual” tem refletido 

a nossa busca cênica e a nossa proposta pedagógica. O “jogo ritual” 

retoma a origem primitiva do jogo e o coloca numa categoria anterior 

à divisão entre jogo dramático e jogo teatral (HADERCHPEK, 2018, 

p.61). 

 É, portanto, possível além de aproximar as noções expostas indicar que 

concordo com Haderchpek (2018) quando afirma que jogo ritual se configura como uma 

proposta de jogo que se situa entre o jogo dramático e o jogo teatral, já que os jogadores 

não partem para a resolução de problemas pré-estabelecidos, como ocorre nos jogos 

teatrais (SPOLIN, 2008; KOUDELA, 2001), mas também não se trata da fase do “jogo 

pessoal” nos jogos dramáticos infantis (SLADE, 1978) nem da “brincadeira 

dramatizada” (LOPES, 1976) 
16

. 

o “jogo ritual” é feito para ser visto e o jogo dramático convencional é 

feito para ser jogado por todos. Dentro do “jogo ritual” nós 

convidamos o público para observar as ações mágicas do ator e entrar 

na história com ele. Também não podemos dizer que o “jogo ritual” 

seja um “jogo teatral” (JAPIASSU, 2001), pois no jogo teatral 

                                                           
16

 O documento a que tive acesso é uma digitalização da publicação original deste texto encontrada no 

site da própria autora no sítio:  

https://www.joanalopesbizzotto.com/artigos-em-revistas-e-captulos-em-livro 

https://www.joanalopesbizzotto.com/artigos-em-revistas-e-captulos-em-livro
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convencional existe uma separação clara entre o ator e o espectador 

(HADERCHPEK, 2018, p. 60). 

 No jogo ritual os atuantes se disponibilizam a vivenciar o momento do jogo, 

interagindo entre si sem partir de um personagem ou roteiro pré-estabelecido. As figuras 

surgirão ao longo de várias sessões nas quais os movimentos e encontros ocorrem como 

resultado do próprio ato de estar interagindo coletivamente. 

 Inicialmente cada jogador busca dar expressão aos sentimentos e sentidos que 

mobiliza na percepção do espaço. Estando abertos ao jogo e ao que acontece no seu 

entorno, concentrados em se fazerem presentes e tornarem perceptível, a partir de sua 

gestualidade e movimentação – de forma análoga ao conceito de fisicalização (SPOLIN, 

2008) aplicados em vários dos jogos de Viola e presentes também no arsenal do 

oprimido de Augusto Boal (BOAL, 2008) – o mundo que criam. 

 Os jogadores dialogam inicialmente sem palavras, apenas através de sua 

gestualidade, mas caso surjam sonoridades, músicas ou mesmo palavras estas podem ser 

aproveitadas e fazer parte da construção cênica posterior. Desses diálogos começam a 

surgir “cenas” que se repetem e estabilizam algum sentido, que será confirmado pelos 

próprios jogadores na última parte do laboratório, quando todos se reúnem para dialogar 

sobre os sentidos mobilizados por eles ao longo da sessão. 

A “roda de conversas” é um procedimento que integra o processo de 

criação a partir do “jogo ritual”. Após a realização dos laboratórios os 

atores sentam-se numa roda e partilham suas experiências fazendo 

relações com a experiência do outro. (HADERCHPEK, 2016, p. 50). 

 

 Neste momento os jogadores comparam as suas percepções com a dos 

companheiros, tiram dúvidas sobre o significado de algum momento vivido em 

conjunto e falam também sobre as motivações pessoais e histórias que os mobilizaram. 

Trata-se de um processo muito íntimo que propicia, com o passar do tempo, aos 

jogadores o desvelamento de si e a “entrega sacrificial” de que falava Grotowski (2011). 

Essa noção de entrega sacrificial é muito cara às práticas grotowiskianas, pois 

em última instância, garantirá o ato total. O momento no qual o ator se deixará ser 

contemplado sem buscar “máscaras” (GROTOWSKI, 2011, p. 16-17) diante do 

espectador, já que para Grotowski é esse o fim último do ato teatral, esse encontro 

radical que autoriza ator - que ele passa a chamar Performer (GROTOWSKI; 
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POSTARELLI; FLASZEN, 2010) - e espectador a tal exposição de si como uma oferta 

capaz de pôr em descoberto as verdades mais profundas de um e de outro.  

 No jogo ritual não há separação rígida entre atuantes e plateia. Todos jogam ao 

mesmo tempo, com exceção do diretor/condutor que se afasta do jogo para observar os 

encontros que se configuram, mas que retorna ao mesmo quando sente necessidade de 

fazer alguma intervenção.  

 Ele é uma espécie de espectador privilegiado, de testemunha dos fatos que se 

desenrolam, e que somente em momento posterior intervém de forma direta, ao propor 

edições que configuram roteiros para organizar o “caos” expressivo e configurá-lo como 

uma story-line
17

, ou roteiro, que orientará os jogadores quando noutro momento do 

processo os laboratórios se transformarem em ensaios. 

 Forma-se, portanto, uma proposta de jogo que embora mantenha pontos de 

contato e convergência tanto com os jogos dramáticos infantis (SLADE, 1978), como 

com a abordagem proposta por Joana Lopes e os jogos teatrais (SPOLIN, 2008), não 

pode ser confundido com estas devido ao deslocamento de sentidos que se opera na 

experiência, configurando-o assim como um tipo de jogo específico. 

 A esta modalidade de jogo, Haderchpek (2016), a partir das reflexões sobre a 

experiência do grupo Arkhétypos, nomeou como Jogo Ritual. Após algum tempo de 

experimentação dos jogos rituais, já era possível perceber o surgimento das figuras 

arquetípicas (Figuras 2 e 3) e histórias que compuseram o espetáculo Revoada. 

                                                           
17

 Um esboço das principais ações que sustentam a narrativa a ser contada. Serve como um registro para 

orientação do diretor e dos atores ao longo dos laboratórios. 
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Figura 2 – Momento de Laboratório e Figura 3 – Cena da encenação de Revoada. Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Há, na prática desenvolvida pelo Arkhétypos, aproximação com os ideais que 

orientaram a busca de Grotowski, sendo adotados inclusive conceitos operativos 

inspirados, ou mesmo extraídos, dos postulados do encenador polonês como é o caso da 

“transiluminação”
18

 (GROTOWSKI, 2011; GROTOWSKI; POLASTRELLI; 

FLASZEN, 2010), que é assim apresentada pelo próprio encenador: 

 

O ator se entrega como se fosse um presente. Isso é a técnica do 

“transe”, a integração total da mente do ator com seus atributos 

corporais. Essa integração emerge das camadas mais profundas do ser 

e do instinto, brotando como uma espécie de ”transiluminação” 

(GROTOWSKI, 2011, p. 13). 

 

 Assim, a transiluminação é um estado psicofísico alcançado pelo atuante, no 

qual ele se desvencilha das muitas amarras sociais às quais está submetido e permite-se 

entregar plenamente ao momento, ultrapassando a dicotomização corpo-mente. Deixa 

de refletir sobre sua movimentação e expressividade, característica maior do trabalho do 

ator sobre seu corpo, nos sistemas assentados na ideia de representação, e passa a 

deixar-se conduzir por algo que não resulta de sua racionalização, ou seja, o sentir 

mesmo, a própria expressividade exigida pelo corpo imerso na experiência da atuação. 

 É um estado no qual o atuante é lançado numa espécie de transe onde é capaz de 

                                                           
18

 Na edição de 2011, “transiluminação” foi substituído por “transfiguração”, porém optamos por manter 

o primeiro termo já que é amplamente aceito pelos pesquisadores e estudiosos da obra de Jerzy Grotowski 

desde a publicação, em português, da primeira edição de Em busca de um teatro pobre, em 1971.  
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experimentar a expressividade física como “unidade daquilo que é espiritual e corpóreo 

[...] eliminação dos obstáculos que o organismo coloca à fluida realização dos impulsos 

interiores” (FLASZEN, 2010, p. 88). Nesse estado, o atuante seria capaz de, através das 

relações estabelecidas na experiência do transe
19

, em conjunto com os demais 

integrantes da experiência na qual está mergulhado, criar as histórias e vivê-las ali no 

momento presente. 

 Ainda sobre a transiluminação é possível ler em texto assinado por um dos 

membros do Teatro Laboratório das 13 fileiras, seu diretor literário, Ludwick Flaszen, a 

seguinte nota: 

O processo de autopenetração, autorrevelação espiritual, culmina num 

único ato, intenso, solene, extático. O estado de transe do ator, ao 

fazê-lo, é - assumindo a realização plena de sua tarefa - de verdadeiro 

transe; trata-se de uma oferta pública de si mesmo, verdadeira, como 

todo o background de sua intimidade. Esta se torna um ato de 

totalidade psicológica. A exposição de si mesmo, sem qualquer 

silêncio exigido pelos chamados bons comportamentos é considerado 

pela imaginação como um faux pas. (FLASZEN, 2015, p. 151). 

 

 Esse modo de entender o estado de transiluminação foi de fato apropriado pelo 

grupo Arkhétypos, funcionando como um alvo a ser alcançado para propiciar o meio de 

produção do Teatro Ritual como experimentado pelos seus participantes. 

 No diário de Alice Heusi, atriz e pesquisadora, ex-integrante do grupo 

Arkhétypos, é possível ler a seguinte reflexão: 

De mim surgiu a Fênix e junto dela toda a força de renovação que eu 

precisava para aquele momento. Este dia foi o que vivi meu primeiro 

momento de “transilumninação”, o que em minhas palavras posso 

descrever que é o momento em que o ator está sobre um transe 

consciente, quando através das relações com os outros e estímulos 

externos e internos topa acreditar no jogo e passa a “viver” a história e 

consequentemente criar a personagem e dramaturgia [...] Os 

laboratórios são sem dúvida a fonte da qual posso trabalhar mais o 

processo de transiluminação do ator, é o momento da criação, o 

momento do jogo, onde as relações acontecem, as histórias vão se 

solidificando, e a personagem criando sua identidade e vida. Os 

laboratórios são tão intensos e a entrega dos atores é tão verdadeira, 

que muitas vezes é difícil desconectar-se deste “transe consciente” e 

voltar para nosso o cotidiano (HEUSI, 2014). 

                                                           
19

 A questão do transe será discutida mais pormenorizadamente em seção posterior, mas por hora é 

importante saber que se trata de um estado alterado de consciência e não sua perda, ou algum tipo de 

hipnose ou possessão como é amplamente divulgado no senso comum.  
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 A “transiluminação”, no contexto da produção do Arkhétypos, é entendida como 

resultado alcançado pelo trabalho nos laboratórios (figuras 4 e 5), assim como condição 

necessária para que estes funcionem plenamente, pois implicam a gestação não só das 

personas que compõem o universo de Revoada, mas também da própria narrativa do 

espetáculo. 

   
Figuras 4 e 5 – Transiluminação em Laboratório de construção de Revoada. Fonte: Acervo pessoal 

 Esses laboratórios constituem-se como parte de um treinamento pessoal que se 

configura como o trabalho do ator sobre si mesmo (BURNIER, 2009; BARBA, 2009). 

É a pesquisa de si e sobre si a que todo ator deve estar submetido se quiser alcançar o 

estado de transluminação.  

 Portanto, como eu, os integrantes do Arkhétypos vivenciaram uma pesquisa 

contínua sobre as condições essenciais para a arte de atuar que são: 

 

a) Estimular um processo de autoinspiração
20

 em nível tão profundo 

quanto o do subconsciente, e ainda canalizar esse estímulo para 

obter a reação necessária. 

b) Ser capaz de articular esse processo, discipliná-lo e transformá-lo 

em signos. Em termos concretos, isto significa montar uma 

partitura cujas notas sejam minúsculos elementos de contato, 

reações aos estímulos do mundo exterior, ou seja, um dar e receber. 

c) Eliminar do processo criativo as resistências e os obstáculos 

causados pelo próprio organismo, tanto o físico quanto o espiritual 

e os dois, formando um todo (GROTOWSKI, 2011, p. 92). 

 

 Na busca por alcançar estas condições, surgiu a necessidade da sistematização, 

de procedimentos que permitisse avançar tanto nas reflexões quanto na organização dos 

corpos como elemento significante, o treinamento pessoal foi o caminho adotado, 

                                                           
20

 Em edições anteriores o termo é traduzido como “autorrevelação”. 
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operando sobre o que Eugênio Barba chama de nível pré-expressivo do ator: 

[...] o ator pode trabalhar suas ações (dicção, tonalidade, porte, 

volume, distância, intesidade ) sem pensar no que quer transmitir ao 

espectador, uma vez que esteja terminado o processo. Digamos agora 

que trabalha em nível pré-expressivo [...] Para um ator, trabalhar em 

nível pré-expressivo, significa modelar a qualidade da própria 

existência cênica. Sem eficácia no nível pré-expressivo, um ator não é 

ator (BARBA, 2009, p. 167-168). 

 

 O treinamento pessoal é, portanto, o momento no qual os atuantes burilam a 

técnica do corpo, não através da repetição formal de movimentos pré-fixados, como por 

exemplo, no teatro balinês, mas através da plasticidade própria de seus corpos, 

explorando-a até os limites possíveis para si, criando uma diversificação de respostas 

expressivas advindas das próprias sensações e estados corporais despertos pela 

experiência que vivem, fugindo da linearidade causal do estímulo-resposta e exercendo 

sua expressão que já é ato criativo, uma vez que de sua percepção brotam signos que 

convidam o outro à atribuir-lhe sentidos (figuras 6; 7; 8 e 9).  

  

  

Figuras 6; 7; 8 e 9 – Atividades do treinamento pessoal. Fonte: Acervo pessoal 

 

 É assim que a experiência do treinamento pessoal foi descrita pela atriz e 
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pesquisadora do grupo Rocio Tisnado Vargas
21

: 

 
É o lugar e o momento onde sempre sou fiel a mim mesma, onde cada 

movimento vale a pena. É a busca incansável de significados, estados 

corporais e emoções a partir de um movimento. Encontrar essa 

harmonia entre precisão e espontaneidade, deixar meu corpo se 

romper para depois construir-se de novo, é o descobrimento de novas 

Rocio, novas energias deixando meu corpo e minha voz gritar, em 

silêncio, com ruido, palavras ou música. O treinamento pessoal é 

encontrar minha particularidade e minha linguagem, é encontrar um 

caminho, MEU CAMINHO.  

Além de todo é encontra-me de frente com minha espiritualidade, com 

minhas experiências e marcas de vida, meus medos e minhas forças e 

estar em pé aí no palco pronta e falar, sou atriz. (VARGAS, diário 

pessoal). 

  

 Além do treinamento pessoal, da prática de laboratórios e do estado de 

transiluminação, há ainda outros aspectos que orientaram as práticas e os processos 

vivenciados no Arkhétypos: a ideia de liminaridade como possibilidade de ritualização 

da cena e a noção de dramaturgia dos encontros (HADERCHPEK, 2017). 

 O tipo de teatro que o Arkhetypos se propôs a realizar no Processo AR foi 

guiado por tais princípios na medida em que não se propunha a representar a realidade, 

mas sim a instaurar outra realidade possível, a realidade do fenômeno percebido, 

somente possível no encontro entre os sujeitos envolvidos e na atribuição de sentidos 

que estes lhe dão. 

 O ser humano, ao vir ao mundo, é confrontado com um universo simbólico que 

lhe é precedente, porém é apenas na sua relação com estes símbolos que ele estabelece 

uma simbologia própria, um estilo. Sendo assim, podemos afirmar que há entre os 

sujeitos, uma relação simbólica mediada pela cultura. 

                                                           
21

 No ano de 2017 a atriz-pesquisadora defendeu sua dissertação de mestrado (O sul corpóreo: Práticas 

teatrais interculturais para descolonização do imaginário), e esse texto aparece com algumas alterações, 

apropriadas à ressignificação dada à própria experiência passados alguns anos. Preferi manter a primeira 

versão deste trecho de seu diário pessoal, pois foi a com ele que mantive contato após sua primeira 

elaboração, compartilhada com o grupo Arkhéthypos através de página no Facebook. Em Vargas (2017) 

lemos: “Que es para mí la práctica corporal? Es el instante donde sempre soy fiel a mí misma, donde 

cada esfuerzo de movimiento vale la pena, es la búsqueda incansable de un “vacío”, ambigüedades, 

emociones, pertubaciones o censaciones que son generadas a partir de um movimiento elevado, 

poetizado. Encontrar la harmonia entre situaciones corporales opuestas, dejar mi cuerpo romperse para 

dispués constituirse de nuevo, es el discubrimiento de nuevas yo. La meditación en movimiento es dejar ir 

los sentidos más allá del cuerpo físico, para donde estos se conectan con los lazos que se inteconectan al 

árbol, a la fuente primera, a la potenza de todo lo que tiene vida en el universo, a la la creácion”. 

(VARGAS, 2017, p. 56-57) 
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 Portanto, estamos conectados uns aos outros a partir de um sistema de signos 

mais ou menos comuns. Compartilhado, esse sistema nos direciona para uma espécie de 

busca que nos coloca diante de nós mesmos, de nossas experiências e dos nossos mitos, 

já que “nosso contato conosco sempre se faz por meio de uma cultura, pelo menos por 

meio de uma linguagem que recebemos de fora e que nos orienta para o conhecimento 

de nós mesmos” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 49). Nessa ótica, compreendemos o 

teatro como um fenômeno que nos possibilita ressignificar estes símbolos e signos que 

nos constituem [ou nos instauram] através de movimentações das significações que se 

estabelecem entre os sujeitos que participam desse fenômeno – tanto atores quanto 

espectadores.  

 Isso se dá graças ao mergulho no jogo simbólico propiciado pela participação 

num jogo codificado que suspende o real e permite que seus partícipes se abram para 

uma percepção mais aprofundada, mais livre e não determinada pelas exigências do 

real, mas passíveis de interpretações outras, como acontece com o mito (BAIOCHI, 

1995). 

 Assim como nas narrativas míticas, o Teatro Ritualístico concede aos sujeitos a 

possibilidade de perceberem sua existência não apenas compartilhada com outros entes 

presentes no mundo, mas também como constituinte da mesma tessitura dos entes que 

habitam o mundo. Uma vez introjetados nesse universo, os sujeitos podem experimentar 

este mundo de forma coerente, ordenando-o metaforicamente. 

 Em Revoada, esse reconhecimento se manifesta no corpo dos atores, que se 

apresenta como um amálgama que pode unir em si existências tão distintas. Trata-se de 

um corpo desprendido, capaz de assumir diversas energias comportando dualidades 

infindas. A atuação dos atores/atrizes produz então, uma compreensão do corpo 

semelhante à que Tibúrcio (2005, p. 46) identifica na dança Butô e discute em seu 

trabalho com o nome de corpo mítico. 

 Portanto, assim como na dança Butô, no Teatro Ritual, como o encontramos na 

experiência do Arkhétypos, há o reconhecimento do corpo como espécie de amálgama, 

como um quiasma, que é capaz de unir e encarnar as personas 

atemporais e despolarizados, sintetizam de uma vez só a criança e o 

velho, o elemento masculino e o feminino, a treva e a luz, dor e 

prazer, o feio e o belo, vida e morte (BAIOCCHI, 1995, p. 44). 
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 De algum modo, o fenômeno teatral – na forma como o defendemos – se 

assemelha ao mito, esse território que  

 
é redondo, é circular e investe contra a fragmentação e a linearidade 

do tempo para instituir um segundo tempo, um tempo primordial que 

interconecta o passado, o presente e o futuro. [...] sai da cronologia 

temporal, um tempo sagrado e indefinidamente recuperável, no qual o 

evento teve lugar pela primeira vez (TBÚRCIO, 2005, p. 45). 

 

 Os ritos têm o poder de instaurar uma dimensão de espaço-tempo semelhante à 

experimentada nos mitos, o tempo liminar, que, de acordo com Luiz Fernando Nolich 

de Andrade, se diferencia do tempo da vida cotidiana:  

 

Se de um lado temos o denso espaço-tempo da vida cotidiana, local 

onde se ergue a estrutura social normativa com suas regras, papéis, 

expectativas, deveres, e obrigações, do outro, nos deparamos com o 

sutil espaço-tempo liminar, local onde novas qualidades de relações 

humanas se tornam possíveis por, justamente, suspender ou dissolver 

as bases que sustentam a estrutura da representação social. A 

qualidade liminar é característica predominante dos tradicionais ritos 

religiosos de povos antigos e também do processo ritual que ocorre 

em tribos e povos nativos que, ainda hoje, habitam nosso planeta 

(ANDRADE, 2011, p. 82). 

 

 Esta mesma qualidade liminar identificada nos ritos, também pode ser 

identificada nos processos ritualísticos da cena, quando o ator trabalha numa perspectiva 

mítica. Quando instauramos o Teatro Ritual, colocamo-nos também em relação a este 

tempo liminar, propiciando o surgimento de uma nova realidade: 

 

O rito permite recuperar a ideia da ação teatral como um 

“acontecimento” que envolve e inclui artistas e público, instaurando 

uma nova realidade, que deve desestabilizar os padrões de percepção e 

as representações já cristalizados. [...] O teatro ritual se opõe ao teatro 

como espetáculo, rompendo a “distância” que institui o espectador 

“voyeur”. (QUILICI, 2012, p. 44). 

 

 O Teatro Ritual com sua liminaridade abre espaço para outros tipos de 

construção cênica, guiados por processos laboratoriais que deixam aflorar personas e 

personagens arquetípicos, também chamadas de “entidades”. As “entidades liminares” 

(TURNER, 2013, p. 98) são ambíguas, efêmeras. O que nos coloca diante de uma nova 

perspectiva de criação, gerando um teatro vivo, repleto de “acontecimentos” e de 
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símbolos. 

 Interessava a mim e ao grupo, na prática artística do Arkhétypos, a coincidência 

entre os “processos rituais” observados por Turner, e processos de construção cênica 

que vislumbram o afastamento do atuante de sua personalidade social costumeira, 

através da alteração de seu estado corporal e construção de uma figura ou persona 

ficcional capaz de criar um espaço e tempo poético, no qual se articulem símbolos e 

significados propiciadores de uma comunicação mais íntima e pessoal com o outro 

(HADERCHPEK, 2013; 2017). 

 Isso requer outra forma de tratamento da organização do fenômeno teatral no 

que diz respeito ao desenvolvimento das histórias a serem vividas junto ao público, ou 

seja, a dramaturgia, que em seu formato clássico, não é suficiente para dar conta do 

desenvolvimento desse tipo de teatro, cabendo a proposição de novos tipos de 

dramaturgia.  

 Atendendo a essa demanda da contemporaneidade e às especificidades surgidas 

do constante diálogo entre teatro, dança e performance presentes no processo de 

construção de Revoada, tentamos possibilitar que o ator retome a sua unicidade 

permitindo-lhe os insights.  

 Admitindo que a realidade só pode ser dotada  de sentidos a partir da experiência 

perceptiva, sempre trabalhamos com um “observador”, pois a cena só ganha existência 

no momento em que ela é manifestada no corpo do ator, sendo deflagrada e tornando-se 

visível para o diretor e os demais observadores. Assim, a dramaturgia se constrói a 

partir de outra lógica, uma lógica que se dá de modo não linear, gerada por um espaço e 

tempo liminares que permite flutuações. 

 Na prática, isso se dava nos laboratórios que eram observados sempre pelo nosso 

diretor – Robson. Sua presença era necessária para que ele, ao observar as cenas que 

surgiam do improviso dos atores, organizasse a realidade da cena do modo como esta 

era percebida não apenas pelos atores, mas na relação com os atores. 

 Não havia roteiros pré-estabelecidos nem textos escritos a priori, apenas os 

corpos dialogando em um jogo improvisacional sobre o tema geral que vínhamos 

investigando. Na medida em que ações e conflitos se tornavam recorrentes, poderiam 
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ser induzidos pelo diretor, mas sempre com a possibilidade de serem ressignificados ou 

mesmo de desaparecerem.  

 Tal modo de experimentar o teatro configura-se, portanto, como uma importante 

forma de repensar o próprio fenômeno teatral e uma possível relação com o campo da 

educação em arte. Através de minha experiência com o Teatro Ritual pude responder a 

algumas inquietações e perceber o surgimento de novas significações para a minha 

própria prática como artista e que se estenderam para a minha prática docente. 

1.1.2. O Teatro Ritual como expressão criadora 

 

É preciso que haja um ritual. 

- Que é um "ritual"? - perguntou o principezinho. 

- É uma coisa muito esquecida também - disse a raposa. 

-É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias; 

uma hora, das outras horas. 

(Antoine de Saint-Exupèrry) 
 

 

 O Teatro é certamente tão antigo quanto a própria humanidade, pois nasce da 

vontade do ser humano em se passar por outra coisa que não seja ele mesmo, sendo “a 

transformação numa outra pessoa uma das formas arquetípicas da expressão 

humana”(BERTHOLD, 2008, p. 1). Em várias culturas podemos encontrar relatos de 

atividades que possam ser descritas como “a arte de nos vermos a nós mesmos, a arte de 

nos vermos vendo!” (BOAL, 2008, p. XX) como nos ensina Augusto Boal ao definir 

Teatro. 

 Essa necessidade humana guarda estreita relação com outra atividade não menos 

presente na história humana, o ritual. O ritual é capaz de nos transfigurar, e ao nos 

envolvermos com essa manifestação de caráter acentuadamente coletivo, assumimos 

uma postura “que é a conjuração de uma outra realidade, mais verdadeira” 

(BERTHOLD, 2008, p. 1) já que é experimentada como resultado direto da relação 

estabelecida ali, no momento presente, e encontra espaço para todo tipo de variação, 

pois as regras sociais são renegociadas e os papéis reorganizados em função da 

experiência que se vive (TURNER, 2013),  podendo o mesmo ser realizado no Teatro. 

 O termo ritual é de definição complexa e abordado por diversos autores com 

diferentes perspectivas. Como discute Aldo Natale Terrin em seu livro “O Rito: 
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antropologia e fenomenologia da ritualidade” a polissemia assumida pelo termo resulta 

de sua realidade poliédrica (TERRIN, 2004, p. 17), já que pode ser qualificado nos 

níveis: teológico, fenomenológico, histórico-religioso, antropológico, linguístico, 

psicológico, sociológico, etológico e biológico. 

 O termo ritual vem sendo utilizado para descrever os mais variados fenômenos, 

seja nas culturas tradicionais ou nas culturas modernas (QUILICI, 2012; TERRIN, 

2004; ROCHA, 2017). Coloquialmente qualquer ação cotidiana e rotineira com certo 

grau de formalização pode ser chamado de “ritual”, assim compreendido, um 

casamento, um desfile cívico, ou mesmo o modo como uma pessoa se apronta para ir à 

escola ou trabalho podem ser compreendidos como rituais. 

 Como aponta Quilici (QUILICI, 2012), no seu sentido arcaico o termo ritual, 

assim como rito - que são frequentemente tomados como sinônimos, embora em alguns 

momentos se distinguam - costumava ser utilizado para se referir a um modo de agir 

distinto, contraposto ao comportamento rotineiro e distraído, que intensificava a 

experiência presente permitindo que se verificasse o surgimento de estados alterados do 

ser, sendo a ritualização um modo de oposição ao agir profano, difuso e dispersivo  

 Quilici (2012) menciona que olhar para as ações sociais como rituais tornou-se 

uma das marcas distintivas da perspectiva antropológica no tratamento do pensamento 

da/sobre a realidade. 

Dispositivos de ritualização encontrar-se iam em qualquer cultura, 

constituindo-se como mecanismos pelos quais certas representações, 

valores, significados traduzem-se nas ações corporais dos indivíduos 

(QUILICI, 2012, p. 35). 

 

 Desse modo, o rito deixa de ser entendido em sua forma arcaica, uma espécie de 

marca diferencial que separava sociedades arcaicas das modernas, passando a ser 

utilizado como categoria capaz de explicar a vida social como um todo e não apenas as 

relações com o sagrado. 

 A antropóloga Mariza Peirano se debruça sobre o tema do ritual na antropologia 

e dedica alguns de seus trabalhos (PEIRANO, 2000; 2003; 1997; 1995) a análise do 

desenvolvimento histórico desse conceito dentro da Antropologia. Diz ela: 

O foco antes direcionado para um tipo de fenômeno considerado não 
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rotineiro e específico, geralmente de cunho religioso, amplia-se e 

passa a dar lugar a uma abordagem que privilegia eventos que, 

mantendo o reconhecimento que lhes é dado socialmente como 

fenômenos especiais, diferem dos rituais clássicos nos elementos de 

caráter probabilístico que lhes são próprios (PEIRANO, 2000, p. 2). 

 

 Esse deslocamento, assinalado por Peirano como “refinamento teórico” é 

gradual e só alcançado por movimentos não lineares, mas “espiralados” (PEIRANO, 

2000. p. 1), de modo que é comum que questões e abordagens levantadas por teóricos 

mais antigos sejam retomadas, ampliadas e mesmo revistas por seus sucessores. 

 É justamente nessa arena de disputa pelo sentido do termo que ela irá indicar que 

a noção de ritual manterá, sobretudo para os estudiosos mais influenciados pelo 

estruturalismo, a dicotomia mito X rito presente de modo muito claro na obra de Levy-

Strauss (PEIRANO, 2000, p. 5-7).  

Mitos e ritos marcariam uma antinomia inerente à condição humana 

entre duas sujeições inelutáveis: a do viver e a do pensar. Ritos faziam 

parte da primeira; mitos, da segunda. Se o rito também possuía uma 

mitologia implícita que se manifestava nas exegeses, o fato é que em 

estado puro ele perderia a afinidade com a língua (langue). O mito, 

então, seria o pensar pleno, superior ao rito que se relacionava com a 

prática (PEIRANO, 2000, p. 6). 

 

 Assim, seguindo a reflexão da autora, ainda que desde Durkheim e Mauss –  

cada um a seu modo e abordando objetos distintos, – tivessem recusado a dicotomia 

entre representações e relações sociais, a apropriação histórica destes autores – inclusive 

pelo próprio Levy-Strauss e seus seguidores –  separou do ponto de vista heurístico tais 

instâncias. “Os mitos ficaram associados às representações e os ritos, às relações sociais 

empíricas (como na proposta de van Gennep)” (PEIRANO, 2000, p. 6). 

 Mesmo aqueles que discordavam desta tradição não conseguiam escapar de todo 

dessa polarização. Victor Turner, que desenvolve seu conceito e análise dos rituais a 

partir da proposta dos rites de passage (GENNEP, 2011), tenta ir além dessa dicotomia 

ao resgatar a dimensão da experiência como importante para essa análise. 

 Mesmo interessado na experiência vivida, sobretudo ao definir o ritual como 

loci privilegiados para se observar princípios estruturais, mas de semelhante modo 

apropriados para se detectar as dimensões processuais apresentadas sob o conceito de 

“drama social” (TURNER, 2013), já que ritos seriam dramas sociais fixos e rotinizados, 

cujos símbolos estariam aptos para uma análise microssociológica refinada de tipo 
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durkheimiano, ele sustentava, inclusive textualmente - no contexto de sua polêmica com 

o estruturalismo - que “em nenhuma sociedade concreta os sistemas simbólicos se 

realizam em sua perfeição” (PEIRANO, 2000, p. 7), ou seja, admitia certa relação de 

analogia entre os símbolos (derivados do mito) e as representações. 

 Também contribui com a análise do tema os estudos desenvolvidos pelo 

antropólogo britânico Edmund Leach que buscam diminuir a distinção entre mito e rito. 

Segundo Peirano esta aproximação entre as duas instâncias constituiu-se em uma grande 

inovação, pois para este autor 

o ritual era um complexo de palavras e ações e o enunciado de 

palavras já era um ritual. O ritual tornava-se, assim, linguagem 

condensada e, portanto, econômica, e o primitivo, um homem sagaz e 

engenhoso (PEIRANO, 2000, p. 7).  

 

 Ainda assim, essa aproximação excessiva do mito com o rito tornava o rito 

desprovido de sua especificidade: já que sua principal função era a de transmissor e 

perpetuador dos conhecimentos adquiridos em sociedade, ambos, rito e mito 

dissolviam-se então na ordem da mente humana. Correspondia, portanto a um bom 

modelo “para pensar”, mas seria impossível de ser “bom para viver” (PEIRANO, 2000). 

 Conforme Peirano (2000; 2003), tanto Turner quanto Leach, não deram destaque 

a um ponto que Evans-Pritchard (2005) havia esclarecido em sua comparação 

etnográfica entre os Azande e os Trobriandeses: traços formais, quer de mitos ou de 

ritos, são eles também produtos culturais que resultam de cosmologias distintas. 

Influenciado pelo pensamento de Leach, Stanley Tambiah (1985) 
22

 reforça 

ainda mais o deslocamento da noção de ritual compreendendo que o rito não existe fora 

de um contexto, e constitui-se de modo dinâmico e flexível.  

Em suas características constituintes a ação ritual é performática 

nesses três sentidos: No sentido Austiniano, em que dizer algo é 

também fazer algo como um ato convencional; em um sentido 

diferente o de uma performance de palco que utiliza múltiplas mídias 

pelas quais os participantes experimentam o evento intensamente; e no 

sentido de valores indexicais atrelados e inferidos pelos atores durante 

a performance que eu derivo do conceito peirceano. (TAMBIAH, 

                                                           
22

 A citação original aparece assim escrita: Ritual action in its constitutive features is performative in 

these three senses: in the Austinian sense of performative, wherein saying something is also doing 

something as a conventional act; in the quite different sense of a staged performance that uses multiple 

media by which the participants experience the event intensively; and in the sense of indexical values  I 

derive this concept from Peirce  being attached to and inferred by actors during the performance. 
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1985, p. 128, livre tradução minha). 

 

 Contribui, portanto, de modo contumaz ao elucidar os três sentidos que o levam 

a definir o ritual como ação performativa, a saber: 1) no sentido pelo qual dizer é 

também fazer alguma coisa como um ato convencional; 2) no sentido pelo qual os 

participantes experimentam intensamente uma performance que utiliza vários meios de 

comunicação e 3), finalmente, no sentido de valores sendo inferidos e criados pelos 

atores durante a performance. 

 Tambiah (1985) sustenta a ideia que os eventos definidos por antropólogos 

como rituais partilham traços comuns: distinção do cotidiano, sentido de realização 

coletiva com definição de propósito clara, e ordenação estruturante, contudo para ele o 

ritual faz parte de uma cosmologia que se revela no próprio rito, e não que o define a 

priori como reafirma Peirano (2000) ao discutir o tema.  

 Evitando utilizar uma definição rígida e acabada de ritual, a relação entre ritos e 

outros eventos torna-se, também, flexível, em uma plasticidade engendrada pela 

experiência que se analisa. Deste modo, somente uma determinada cosmologia pode 

explicar por que, em cada contexto, mitos, ritos, tabus, e proibições têm a capacidade de 

dizer e fazer coisas diferentes, já que de acordo com a significação que produzem eles 

são tanto separados quanto relacionados: se em determinada sociedade a ênfase recai 

sobre os ritos, em outra pode-se  enfatizar mitos. 

 Seguindo esse caminho Peirano (2000; 2003) aponta para uma compreensão 

contemporânea do termo ritual, afirmando que: 

rituais são bons para transmitir valores e conhecimentos e também 

próprios para resolver conflitos e reproduzir as relações sociais 

(PEIRANO, 2003, p. 10). 

falas e ritos  - esses fenômenos que podem ser recortados na sequência 

dos atos sociais - são bons para revelar mecanismos também 

existentes no dia-a-dia e, até mesmo, para se examinar, detectar e 

confrontar as estruturas elementares da vida social (PEIRANO, 2000, 

p. 14). 

 

 Considerado então como um fenômeno especial das sociedades, o ritual é capaz 

de indicar e revelar as representações e valorações sociais e mais ainda de expandir e 

lançar luzes ao que já é ordinário para determinado grupo. 

 Sobre isso Fernando Rocha (2017) argumenta que mesmo considerando o 
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histórico do termo, como aqui considerado, o conceito de ritual sempre veicula uma 

noção representativa, seja de valores, de ideais, ou mesmo de visão de mundo dos 

grupos sociais que o realizam. 

Encarnando-se em um tipo de representação que se utiliza de uma 

linguagem concreta, feita de códigos gestuais, movimentos, ritmos, 

cores e etc., as mitologias, seculares ou sagradas, tornam-se ritos 

(ROCHA, 2017, p. 95). 

 

 Abre-se espaço, e é necessário retomar esta distinção, para a noção de que o 

ritual é tratado, em grande parte das reflexões de autores que discutem o tema, como 

uma abstração sobre o rito em si, que é associado a experiência vivida nas mais distintas 

sociedades, podendo ser um fenômeno religioso ou laico. 

 De forma oportuna, Cassiano Quilici, em sua análise da ritualidade presente no 

teatro de Antonin Artaud, escreve que contemporaneamente o ritual é apresentado: 

como aquele capaz de conjugar a linguagem da identidade com a 

linguagem da alteridade: a primeira define a pertinência do indivíduo 

a certas classificações, situando-o no social; a segunda buscaria a 

verdade dos seres fora das classificações, incorporando o singular e o 

diferencial. Nesse sentido, o rito deixa de ser apenas a representação 

encarnada dos valores coletivos, mas constitui-se como um 

acontecimento singular, em que existe certo espaço para a emergência 

do estranho, do não-idêntico, do que não se conforma à norma 

(QUILICI, 2012, p. 65).  

 

 Portanto, o trajeto apresentado acima ajuda a contextualizar e compreender a 

noção de ritual. Optei por seguir o caminho apontado por Quilici (2012), e sustento que 

o ritual não deve ser entendido, neste trabalho, como uma prática religiosa, nem uma 

representação simbólica de uma mitologia específica, mas o modo singular de lidar com 

o corpo, o espaço e o tempo numa situação de liminaridade, portanto fora dos padrões 

estabelecidos na vida ordinária, cujos valores e hierarquias acham-se descaracterizados - 

ainda que esta experiência se dê dentro de um espaço de educação formal, mediatizado 

por uma prática experimental da linguagem teatral ofertada como um componente 

curricular do Ensino Médio. 

 Uma vez apresentada a noção de ritual é necessário apontar os caminhos que 

justifiquem tal adjetivação do teatro. Não se trata de discutir se todo teatro é ritualístico 

ou não, mas enfocar modos de fazer teatro que se reconhecem como tal.  
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 Neste trabalho, o Teatro Ritual, na perspectiva que é apresentado, se sustenta na 

noção de liminaridade (TURNER, 2013, 2005), de arte do encontro (GROTOWSKI, 

2011; FLASZEN, 2015), a partir da aproximação com os estudos de Haderchpek (2013, 

2015, 2017) e a minha experiência no grupo Arkhétypos. 

 Portanto o Teatro Ritual será abordado neste trabalho como um acontecimento 

teatral que se configura como momento de conexão propiciado pelo encontro entre as 

pessoas que dele participam, realizado ali no instante presente exigindo presença e 

participação total tanto de atuantes como de espectadores. 

 A partir de meados do século XX, verifica-se uma agitação de parte do 

movimento teatral na direção da retomada dos processos ritualísticos presentes no teatro 

(GROTOWSKI, 2011; PAVIS, 2001) como possibilidade viável para a sobrevivência 

desta arte que precisava se reinventar frente ao surgimento e expansão do cinema e 

como reação a um “teatro burguês cada vez mais medíocre e demagogo” (ROUBINE, 

2003, p. 158).  

 Não à toa Jean-Jacques Roubine, em seu livro “Introdução às grandes teorias do 

teatro”, escolhe o subtítulo “O grande sonho litúrgico” (p. 158) para o trecho em que se 

dedica às mudanças ocorridas no teatro do ínicio do século XX e no qual aparecem as 

figuras de Artaud e Grotowski. 

 Após apresentar o contexto geral de decadência do teatro e de sua entrega às 

facilidades do chamado teatro de boulevard, cujo mérito era apenas o de entreter a 

burguesia que lotava as salas de espetáculos em busca do riso fácil, o autor francês nos 

apresenta de forma sintética as proposições artísticas de Wagner, Adolphe Appia e 

Gordon Craig que, cada um ao seu modo, tentaram revitalizar a pesquisa teatral 

europeia.  

É em tal contexto que é preciso situar o sonho que vai alimentar 

recusas e pesquisas de um certo número de homens de teatro, essa 

nostalgia do sagrado a partir do qual, é o que se acha, o teatro nasceu, 

encontrou sua necessidade e extraiu suas inspirações menos renegadas 

(teatro antigo, mistérios e milagres da Idade Média, tragédia etc.). 

Originalmente, dizem, o teatro tinha pacto com os deuses. 

Atualmente, laicizado, prostituído, não passa de uma “mina de 

finanças” [pompe à phynances] (para retomar a sugestiva expressão 

que Jarry empresta a seu memorável Ubu) (ROUBINE, 2003, p. 159).  
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 Em diferentes partes do mundo, e a partir de premissas distintas, alguns homens 

de teatro começam a buscar uma renovação da arte teatral que possibilitasse essa 

experiência coletiva que pusesse o homem em contato consigo mesmo e com suas 

verdades mais profundas (ROUBINE, 2003, p. 165- 182). 

 Antonin Artaud na França (fim dos anos 1920 até fim dos anos 1930), Jerzy 

Grotowski na Polônia (anos finais da década de 1950 até sua morte no final da década 

de 1990), Peter Brook na Inglaterra e posteriormente na França (fim da década de 1940 

até os dias atuais), entre outros buscaram, em suas realizações, dar conta do retorno ao 

teatro como este tipo de experiência. 

 De acordo com Quilici (2012) Antonin Artaud contribuiu bastante para essa 

discussão ao denunciar não só o teatro, mas toda a cultura ocidental como algo “cuja 

força viva [não] é idêntica à da fome” (ARTAUD, 2006, p. 1), ou seja, incapaz de 

mobilizar a sociedade, e propõe no retorno à sua ritualização uma possibilidade de 

vitalização do teatro, já que o ritual 

  
[...] potencializaria a vida invadindo todas as esferas do social, 

desde aquelas que costumamos chamar de “atividades 

econômicas”, até a política, a medicina, os artesanatos, etc. Mais 

do que um campo específico de atividade, a ritualização é um 

procedimento que impregnaria qualquer ação. (QUILICI, 2012, p. 

42). 

 

 Contrapondo-se ao tipo de teatro produzido na época em que viveu, escreveu, 

dirigiu e atuou Artaud propôs na ritualização um caminho para um teatro mais 

significativo e que fosse capaz de devolver a ele uma função realmente importante, 

capaz de ir além do entretenimento, e provocasse a mudança dos indivíduos e também 

da sociedade. 

 Apesar de constante, a associação - que se costuma ouvir nos meios de produção 

teatral mais ligados à academia - entre Grotowski e Artaud é arbitrária e não deve ser 

confundida com alguma influência marcante na obra do polonês pela do francês.  

Segundo Eugênio Barba, as contribuições de Artaud só se tornam de fato muito 

importantes após 1964 quando foram publicados os três volumes das “Œuvres 

complètes” (Obras Completas) pela editora Gallimard. O próprio Barba, mesmo sendo 

especialista em literatura francesa do século XX, afirma textualmente que só conhecera 
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a obra Artaudiana em 1963 (BARBA, 2006, p. 50).  

 Mesmo sem conhecê-lo, portanto “sem a necessária influência de Artaud” 

(FLASZEN, 2015, p. 265) Jerzy Grotowski propôs, ele também, e ao seu próprio modo, 

uma renovação do teatro que se centrasse no encontro entre humanidades, mais 

evidenciada na relação ator-espectador e, por conseguinte, na ritualização da cena.  

 Para essa ritualização contribuía uma abordagem mítica, pois 

apenas o mito – encarnado na realidade do ator, no seu organismo 

vivo – pode funcionar como um tabu. A violação desse organismo 

vivo, a exposição levada às últimas consequências, transporta-nos a 

uma situação mítica concreta, uma experiência de verdade humana 

comum (GROTOWSKI, 2011, p. 19). 

 

 Ao partilhar com o público essa encarnação do mito, desnudando-se diante dele, 

o ator se expõe ao máximo oferecendo-se como em um sacrifício. Tal esforço é capaz 

de gerar, naquele que assiste, o esforço necessário para deixar de lado sua máscara 

social, aquela com a qual vive sua vida cotidiana (GROTOWSKI, 2011, p. 17). 

 O encontro entre ambos é capaz de desafiar o tabu, transgredindo-o, de modo 

que o espectador se entrega “despido” (GROTOWSKI, 2011, p. 17) a essa experiência 

de difícil definição, mas rica em novas atribuições de sentidos, ou seja, esse encontro é 

capaz de nos transportar para um novo espaço-tempo, naquilo que chamamos de cena 

ritualística. 

 Ou seja, o Teatro Ritual se configura como o acontecimento instaurador da 

conexão estabelecida pelo encontro entre atuantes e espectadores que compartilham 

indistintamente este ato. Nele, o instante passa a ser a realidade existente, criando uma 

paisagem compartilhada por todos, marcada pela transcendência da individualidade que 

resulta na partilha de um momento vivido integralmente. 

 Há a alteração do estado de consciência, logo também da percepção 

desencadeando novas possibilidades expressivas do corpo, que cria outras formas de 

relação consigo, com o outro e com a paisagem resultante da habitação do espaço 

comum. 

   Pensado e executado assim, o teatro abandona seu caráter estritamente 

espetacular, deixando de ser algo para ser meramente visto e transforma-se em algo 
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muito mais significativo, como se pode depreender da reflexão a seguir: 

[...] algo do qual se participa. É uma espécie de ritual ou de cerimônia. 

O atuante é um representante da comunidade de espectadores que os 

provoca na participação e os envolve num ritual compartilhado 

(FLASZEN, 2015, p. 101).  

 Exigida a sua participação ativa, o espectador, que mergulha sensorialmente 

nesse universo que ele mesmo ajuda a instaurar, é capaz de, a exemplo do que ocorre 

nos ritos, instaurar uma nova dimensão de espaço-tempo, o tempo liminar. 

  É possível falar em qualidade liminar, ou liminaridade, pois ao comungarem a 

cena, atores e espectadores empreendem uma ação que rompe com a ordinariedade e 

exige uma forma diferenciada de distribuição da atenção, do empenho do corpo e seus 

sentidos, de modo que se experimenta uma nova realidade, a da experiência. (QUILICI, 

2012; ROCHA, 2017). 

 Tal mudança de postura em relação ao fenômeno teatral acarreta seguramente na 

necessidade de se repensar a sua organização e os processos de construção da cena 

propriamente dita, uma vez que a dramaturgia em sua forma clássica não considera as 

questões apontadas acima. 

 Ao assumir perspectivas que escapam à dramaturgia clássica e se propõem a 

tratar da atuação não mais como transposição do texto à cena, mas como momento 

sacralizado pelo desnudamento comungado por atuantes e espectadores várias pesquisas 

buscam lançar suas luzes sobre esta questão e diferentes respostas tem sido dadas às 

mesmas perguntas, possibilitando um sem número de possibilidades para se explorar o 

Teatro Ritual (HADERCHPEK, 2017). 

 Estando ligada à compreensão do teatro como a Arte do Encontro e fortemente 

influenciada pelo pensamento de Grotowski (2011), essa concepção centra-se na 

possibilidade de ritualização da cena através da dissolução da distinção entre plateia e 

atores e na instauração do jogo ritual como modus operandi tanto para a condução do 

processo e construção da encenação, como para sua manutenção e apresentação. 

 O sentido dado ao termo cena ritualística pode ser mais bem compreendido se 

pensarmos o teatro para além da sua espetacularidade. Não se trata de organizar signos 

que encadeados façam um sentido único oferecido ao espectador. Não se trata sequer de 
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montar um espetáculo, antes, no Teatro Ritual o que se busca é fazer encontrar atuantes 

e espectadores para que vivam uma experiência capaz de afetar-lhes a ambos, e que 

desta experiência produzam sentidos (GROTOWSKI, 2011; HADERCHPEK, 2017). 

 Para que se chegue a tal experiência, é necessário antes, experimentar um 

processo criativo capaz de mobilizar nos atuantes as significações, emoções e sensações 

que se quer compartilhar com os espectadores, é preciso que ele se torne, uma forma de 

expressão criadora.  

        As reflexões de Merleau-Ponty sobre a arte encontram sua forma mais bem 

acabada em “A dúvida de Cèzane” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 125 - 149), nesse 

texto o autor discute as questões da expressão criadora e desta como busca de uma 

maneira de ofertar à percepção de outrem um modo de relação com o mundo, 

experimentado primeiro pelo artista e posteriormente compartilhado com quem aprecia 

as obras por ele produzidas. 

         Para dar encaminhamento à sua reflexão, o filósofo francês utiliza como 

exemplo para sua reflexão a pintura e o trabalho do pintor sempre comparando-o  ao do 

filósofo, me  interessa observar que de modo análogo ao que Merleau-Ponty (2013) 

propõe sobre o entendimento da pintura, o Teatro Ritual deve ser entendido não como 

imitação do mundo, mas como expressão oriunda da percepção que o artista (nesse 

caso, o atuante) tem do mundo em sua experiência de co-pertencimento a este. Como 

ato criativo de (re)invenção do mundo a partir de sua perspectiva e de sua experiência. 

         Assumida esta perspectiva, é oportuno enriquecer a discussão sobre Teatro 

Ritual com a reflexão realizada por Merleau-Ponty, não sobre o teatro especificamente, 

mas sobre a relação entre experiência e expressão, e sobre a relação entre arte e mundo 

percebido, a fim de demonstrar que a realidade evocada pela produção artística em 

questão resulta do fenômeno percebido. 

         Em Conversas (MERLEAU-PONTY, 2004), mais precisamente em seu sexto 

capítulo, “A arte e o mundo percebido”, há a discussão sobre como se dá esta relação 

entre a produção artística e a percepção que o artista tem do mundo. Utilizando (mais 

uma vez) a pintura moderna como exemplo, Merleau-Ponty defende a ideia do fazer 

artístico não como cópia ou qualquer tipo de imitação dos objetos conhecidos, mas 

como forma de recondução “a visão das próprias coisas”(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 
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56), como meio empregado pelo artista de comunicar que o que se apresenta diante dos 

sentidos, é um convite à percepção e que portanto, o próprio espectador está incluso de 

forma ativa. 

         O autor prefere não tratar a arte numa perspectiva platônico-aristotélica, portanto 

como imitação, preferindo abordá-la como possibilidade de (re)criação de um mundo 

possível, assentado na percepção propiciada pela obra que se apresenta: “A pintura 

seria, portanto, não uma imitação do mundo, mas um mundo por si mesmo” 

(MERLEAU-PONTY, 2004 ,p. 58) e continua dizendo que, “[...] mesmo quando 

trabalham sobre objetos reais, seu objetivo jamais é evocar o próprio objeto muitas 

vezes, mas fabricar sobre a tela um espetáculo que se basta a si mesmo” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 59). 

         Poder-se-ia argumentar em favor da distinção rigorosa entre as diversas 

manifestações artísticas e tentar invalidar a argumentação oferecida, já que ele aborda a 

pintura e não o teatro, mas a leitura atenta ao conjunto das reflexões sobre a arte 

deixadas por Merleau-Ponty em vários de seus textos, bem como de seus comentadores, 

nos dá a entender que apesar de ter optado pela utilização da pintura como exemplo 

mais recorrente, tais reflexões podem ser estendidas às diversas produções artísticas, a 

exemplo do teatro, dado que são sempre operações de expressão, portanto do mesmo 

tipo. 

         É o próprio Merleau-Ponty, em outro momento de reflexão sobre a natureza da 

arte, que coloca o ator e o pintor na mesma condição de operadores da expressão a partir 

de seus corpos dizendo: 

  

O ator confia em seu corpo exatamente como o pintor confia no 

seu quando desenha; o pintor traz o corpo, e este começa a 

funcionar; a expressão encontrada na rua, que o ator reconhece 

pertencer ao mesmo estilo da personagem que deve representar, 

supõe uma operação do mesmo tipo (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. 560). 

  

Tem-se, portanto que o teatro, a pintura, assim como também a literatura, a 

dança, e mesmo o cinema, apesar de serem formas distintas de arte operam sobre o 

mesmo princípio, assemelhando-os sem confundi-los; trata-se sempre de operação 

expressiva que surge de uma espécie de enraizamento no mundo percebido, mas que 
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não se limita a copiá-lo, exigindo a sua recriação, ou melhor, a criação de um espetáculo 

que se ofereça aos sentidos para a significação na relação intersubjetiva evidenciada 

pela obra, seja uma pintura, uma encenação ou outra obra qualquer. 

         Para Grotowski, a busca do teatro deveria ser o encontro entre os seus partícipes, 

para tal ele enfatiza que o ator deveria se entregar numa espécie de desnudamento, com 

vias a alcançar a “integração total da mente do ator com seus atributos corporais” 

(GROTOWSKI, 2011, p. 13), capacitando-o a uma expressão capaz de mobilizar 

também os sentires e sentidos do espectador. 

         Nesse aspecto é possível apontar possível proximidade com os estudos 

desenvolvidos por Merleau-Ponty que, mesmo não se dedicando ao campo da atuação 

ou do teatro, reflete ao longo de toda a sua obra sobre temas como o corpo e seus modos 

de ser/estar no mundo, bem como da expressão enquanto processo criativo. 

         Merleau-Ponty (2000; 2005) apresenta uma noção de corpo capaz de estesia, ou 

seja, de atribuir sentidos ao que sente enquanto sente, de não contrapor o sentir à 

formação de sentido, mas sim integrá-los em um único ato. 

 Assim, não parece forçoso afirmar que tal noção de corpo estesiológico pode ser 

adotada para dar conta deste aspecto da proposta grotowskiana. Ambos rompem com a 

ideia de um corpo objeto, de um corpo maquinal, e parecem apontar para a necessidade 

da compreensão de que o corpo só alcança seu sentido pleno como um corpo relacional. 

         Ao compreender que esse corpo, dotado de estesia, é capaz de produzir sentidos 

enquanto experimenta sua relação com o mundo e que essa relação intercorporal é 

alcançada no encontro promovido pelo Teatro Ritual, os atuantes que o vivenciam 

submetem-se a um mergulho intenso em seu corpo vivo e naquilo que este tem de 

vivido (ANDRIEU, 2014; NÓBREGA, 2015). 

         O tipo de teatro realizado na abordagem ritualística é guiado por tal princípio na 

medida em que não se propõe interpretar a realidade, mas sim viver outra realidade 

possível, a realidade do fenômeno percebido, somente realizada no encontro entre os 

sujeitos envolvidos. 

         Desse modo, esclareço que tanto durante a experiência, como na reflexão que se 

segue a ela, essa intersecção entre as contribuições grotowskianas (GROTOWSKI, 
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2011; GROTOWSKI; POSTARELI; FLASZEN, 2010) e Merleau-Pontyanas 

(MERLEAU-PONTY, 2011; 2004; 2000; 2005; 2013) – apontadas acima – foi 

importante para a formulação de um arcabouço teórico capaz de me ajudar na 

compreensão, ainda que parcial, do Teatro Ritual como forma de educação sensível no 

contexto do Ensino Médio, experiência que abordarei através da descrição 

fenomenológica nas seções que se seguem. 

1.2. O Teatro Ritual como prática educativa 

1.2.1. O Ensino Médio e seu contexto no IFRN 

 Antes de realizar a descrição da experiência é necessário tecer algumas 

considerações sobre o contexto no qual ela ocorreu. Para isso apresentarei algumas 

ponderações mais direcionadas ao Ensino Médio e à sua oferta no IFRN. 

 O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, direito público subjetivo de 

todo cidadão brasileiro. É perceptível, com o passar dos anos e as mudanças pelas quais 

a sociedade brasileira vem passando que essa etapa representa um gargalo na garantia 

do direito à educação e para isso contribui, entre outros fatores, uma abordagem 

pedagógica distante das culturas juvenis e do mundo do trabalho. 

O Ensino Médio é entendido e apresentado pela legislação brasileira como o 

momento da vida escolar no qual o aluno faz a transição para o mundo adulto e 

consequentemente aprofunda seu acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho, 

de modo a possibilitar respostas às suas aspirações presentes e futuras, conforme se 

explicita nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
23

 

Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens 

e adultos que se diferenciam por condições de existência e 

perspectivas de futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. 

Está em jogo a recriação da escola que, embora não possa por si só 

resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de 

inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à 

cultura e ao trabalho (BRASIL, 2013, p. 167). 

                                                           
23
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Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho 
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 A resposta a essas aspirações passa, necessariamente por considerar a sociedade 

e suas dinâmicas tais quais elas são: marcadas por mudanças bruscas que atingem 

diretamente as populações jovens e, portanto, alteram as relações de aprendizagem 

necessárias para atender à demanda de uma educação capaz de ajudá-los no 

enfrentamento dos novos desafios que enfrentarão. 

Para pensar essa etapa da educação formal de forma encarnada faz-se necessário 

não caracterizar o seu público como um grupo homogêneo, nem conceber a “juventude” 

como mero rito de passagem da infância à maturidade. Antes como já explicitam as 

DCN, é fundamental reconhecer 

a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria 

de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas 

dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas às 

dimensões biológica e etária, mas que se encontram articuladas com 

uma multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo 

múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes (BRASIL, 2013, p. 

155).  

 É preciso adotar uma noção expandida e plural de juventude, marcada por sua 

diversidade, dinamicidade e participação ativa do processo de formação que deve 

garantir sua inserção autônoma e crítica no mundo. As juventudes estão em constante 

diálogo com outras categorias sociais, achando-se imersas nas questões de seu tempo e 

têm importante função na definição dos rumos da sociedade. 

 Agindo assim é possível superar um entendimento caduco de que a juventude é 

apenas uma condição de transitoriedade que marca a passagem para a vida adulta 

(DAYRELL, 2003), uma espécie de “vir a ser”, e buscar uma oferta de experiências que 

ajudem a fazer da escola um espaço de formação para a vida vivida no hoje, afastando-a 

da visão de que é apenas uma obrigação enfadonha a garantir-lhe um futuro. 

 Considerar que há juventudes impulsiona a escola para o acolhimento das 

diversidades e o reconhecimento dos jovens como seus interlocutores legítimos sobre 

currículo, ensino e aprendizagem. Possibilita, pois, assegurar aos estudantes uma 

formação que, mais sintonizada com suas experiências vividas, facilite a definição de 

seus projetos de vida, tanto atuais quanto futuros. 

 Desse modo, é necessário que no Ensino Médio, as experiências educativas 

vividas contribuam para a formação de jovens capazes de uma compreensão informada 
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dos fenômenos dos quais participam; e de tomar decisões fundamentadas e 

responsáveis, exercendo assim uma autonomia crítica. 

 Com vistas a uma melhor recepção das juventudes, as escolas devem planejar e 

proporcionar experiências que lhes garantam as aprendizagens necessárias e promover 

situações nas quais o Outro seja compreendido como parte indissociável de mim e vice-

versa, de modo a instituir em todas as suas relações o respeito à pessoa humana e aos 

seus direitos. 

 O mundo, e consequentemente os saberes que dele derivam, pode ser 

apresentado como campo aberto para experimentação e consequente investigação com 

vistas a produção de novos saberes, e não como mera repetição e reprodução dos 

saberes já existentes e acumulados.  

 Desse modo, a escola os incita [os jovens] a assumir responsabilidades para 

propor novas abordagens e respostas para as questões legadas pelas gerações anteriores, 

valorizando o esforço dos que os antecederam e abrindo-se criativamente para aquilo 

que se configura como novo, fazendo assim uma educação que se articule entre o vivo e 

o vivido. 

 O Ensino Médio precisa ser organizado, portanto, articulando as expectativas 

dos jovens que o experimentam e as finalidades estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB, Art. 35)
24

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 

de cada disciplina. 

 Tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva, condição para a cidadania e para o aprimoramento do educando como pessoa 

                                                           
24
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humana, as escolas devem constituir espaços que permitam aos estudantes valorizar: a) 

a não violência e o diálogo, possibilitando a manifestação de opiniões e pontos de vista 

diferentes, divergentes ou conflitantes; b) o respeito à dignidade do outro, favorecendo o 

convívio entre diferentes; c) o combate às discriminações e às violações a pessoas ou 

grupos sociais; d) a participação política e social; e a construção de projetos pessoais e 

coletivos, baseados na liberdade, na justiça social, na solidariedade e na 

sustentabilidade. 

         Para isso contribuem as experiências e saberes mobilizados nas diversas 

disciplinas que compõem a matriz curricular do Ensino Médio e que garantem aos 

alunos uma formação integral e, no caso dos IFRN, também integrada. 

         É possível, no entanto, perceber que determinados componentes curriculares 

podem privilegiar determinados aspectos e especificidades na organização de suas 

experiências formativas com vistas a atender as demandas apontadas pelos documentos 

oficiais, bem como às expectativas dos alunos. 

 A concepção de currículo do IFRN é sustentada por teorias críticas da Educação 

e defende historicamente uma formação omnilateral voltada para a educação cidadã. 

Atualmente o IFRN entende o currículo como conjunto integrado e articulado de 

atividades intencionadas, concebidas como resultado de uma perspectiva crítica de ser 

humano, mundo, sociedade, do trabalho, da cultura e da educação cujo objetivo é a 

promoção da mobilização dos conhecimentos, que devem ser socializados e difundidos. 

Sob um aporte histórico-crítico, busca-se a formação integral dos educandos, de 

modo que deixem a instituição compreendendo-se como cidadãos aptos a contribuir 

com o desenvolvimento da sociedade na qual se encontrem inseridos, ajudando a 

consolidar os valores democráticos e da solidariedade. 

 A formação integrada está prevista na consolidação da LDB, através da Lei 

11.741/08, e é assim apresentada no PPP do IFRN: 

Trata-se da compreensão da educação como uma totalidade social nas 

múltiplas mediações que caracterizam os processos educativos. 

Significa formar para a superação do ser humano segmentado, 

historicamente, pela divisão social do trabalho (entre as ações do 

pensar e do executar, do dirigir e do planejar). Significa superar a 

preparação para o trabalho na forma simplificada e operacional, 

buscando-se a formação voltada para o domínio do conhecimento e 
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sua gênese científico-tecnológica e histórico-social (DANTAS; 

COSTA, 2012). 

 Perseguindo o domínio dos fundamentos científicos das técnicas diversas que 

caracterizam o trabalho produtivo moderno, o IFRN busca oferecer a possibilidade de 

que seus alunos reflitam sobre a relação existente entre o currículo e o trabalho, a 

cultura, e a ciência, atingindo assim aquilo que se caracteriza como educação 

politécnica. Se por um lado há a preocupação em uma formação profissional e 

tecnológica, não se perde de vista a necessidade da formação humana, e as exigências 

do mundo do trabalho. 

 Na perspectiva de educação profissional apresentada pelo IFRN (DANTAS; 

COSTA, 2012) compreende-se por formação integrada aquela que se pauta na 

inseparabilidade da formação geral da formação para o trabalho em todos os processos 

educativos e produtivos. Nessa abordagem está pressuposto o compromisso com a 

oferta de uma formação diversificada que capacite o aluno para uma leitura crítica do 

mundo, para a atuação política e para a emancipação humana. 

 A interdisciplinaridade e a globalização das aprendizagens é o fundamento sobre 

o qual se apoia o modelo curricular do IFRN, que tem duas ideias centrais norteadoras: 

1) a busca pelo diálogo entre os conhecimentos e as experiências que viabilizam a 

compreensão crítica e reflexiva da realidade; 2) a necessidade do domínio dos 

conteúdos culturais e dos processos de acesso ao conhecimento, assim como a 

compreensão de como estes são produzidos, elaborados e transformados.  

A integração é constituída, portanto, a partir “do estabelecimento de relações 

entre conhecimentos gerais e específicos, ao longo do processo de formação, sob os 

eixos do trabalho, da ciência e da cultura.” (DANTAS; COSTA, 2012, p. 56), o que 

permite articular práticas educativas diversas, mas que em suas especificidades 

contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. 

 A Lei 11.741/2008 determina que a educação profissional técnica de nível médio 

seja ofertada articulada com o Ensino Médio e também de forma subsequente. A forma 

articulada pode ser ofertada no modelo integrado ou concomitante. Conforme destacam 

Dantas & Costa (2012) no IFRN optou-se por não adotar a forma concomitante, que 

prevê a possibilidade de o aluno cursar o Ensino Médio em outra instituição e a 

formação técnica no Instituto. 
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 Ao adotar apenas a oferta no modelo integrado o IFRN opta por oportunizar ao 

aluno uma formação capaz de fazer dialogar os diversos campos do saber de forma 

articulada, possibilitando que os conhecimentos que vai mobilizando ao longo do trajeto 

escolar não sejam meramente justapostos, mas se relacionem de modo interdisciplinar. 

 Pode-se afirmar, como o fazem Dantas & Costa (2012), que a concepção de 

formação deste modelo integrado é assentada na teoria da práxis, pois apresenta uma 

“compreensão do ensino como uma totalidade concreta e em movimento e no 

tratamento da organização curricular perspectivado nas dimensões teleológica, 

histórico-antropológica e metodológica” (DANTAS; COSTA, 2012, p. 104). 

 Essa escolha possibilita que os alunos já neste nível da educação experimentem 

também a articulação entre ensino, pesquisa e extensão como uma forma eficiente de 

garantir que o conhecimento produzido pelas pesquisas em diversas áreas sejam 

considerados em seus processos de aprendizagem e o resultado disso possa ser 

compartilhado com a comunidade interna, mas também externa. 

 Como desdobramento acaba-se por obter um modelo pedagógico capaz de 

superar a dicotomização entre o fazer e o pensar: a educação politécnica, que além de 

atender à demanda do mundo do trabalho, ajuda a formar cidadãos críticos capazes de 

atuar propositivamente na transformação do corpo social. No lugar de centrar a sua ação 

no mercado, esse modelo de educação, traz o ser humano para o centro. 

 Para conseguir implementar esse modelo pedagógico, o IFRN adota na sua 

estruturação curricular os eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNTC)
25

, o que possibilita desenvolver práticas pedagógicas que 

integram as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. 

Cada um dos eixos possui aspectos materiais das tecnologias 

envolvidas; aspectos práticos ou a arte do como fazer e aspectos 

sistêmicos pertinentes às relações técnicas e sociais subjacentes às 

tecnologias. Em todos se fazem, portanto, presentes: técnicas, 

métodos, gabaritos, processos, sistemas, linguagens, instrumentos, 

ferramentas, equipamentos, instalações, e todos tratam de estudos, 

análises, previsões, projetos, planejamentos, desenhos, fabricação, 

criação, produção, processamento, manejo, tratamento, conservação, 

melhoramento, recuperação, supervisão, inspeção, gerência, gestão, 

                                                           
25

 O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos foi aprovado pela resolução CNE/CEB 03/2008 em 

conformidade com o parecer CNE/CEB 11/2008. 
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avaliação, controle (MACHADO, 2010, p. 101). 

 São tais eixos que dão identidade aos cursos ofertados, pois orientam e 

sustentam a sua organização, garantindo que sejam definidos componentes curriculares 

essenciais e complementares capazes de atender às exigências pedagógicas demandadas 

para aquele curso. 

 Segundo Dantas & Costa (2012) tais eixos são estruturados em núcleos 

politécnicos, que por sua vez compreendem noções elementares para o atendimento das 

necessidades de orientação em contextos sociológicos, setores da atividade tecnológica, 

da produção social e das respectivas áreas profissionais, contribuindo, portanto, para a 

mediação de aprendizagens e elaboração das propostas pedagógicas dos cursos 

ofertados. 

Para a composição dos núcleos politécnicos da proposta curricular do 

IFRN, selecionam-se, no âmbito da formação geral, conhecimentos 

científicos e tecnológicos sistematizados historicamente. Tais 

conhecimentos são imprescindíveis à formação básica de todos os 

alunos do currículo integrado, independentemente do curso ou do eixo 

em que esteja vinculada a especialização técnica.[...]Em síntese, 

estabelece-se, portanto, um modelo curricular para a educação 

profissional técnica de nível médio ancorado na filosofia da práxis, na 

politecnia, na concepção de currículo integrado e na estruturação 

curricular em eixos tecnológicos. Essa confluência teórico-

metodológica subsidia o propósito da formação omnilateral, 

integrando, de modo indissociável, ciência, cultura, trabalho e 

tecnologia. Trata-se, sobretudo, de uma proposta pedagógica orientada 

para a emancipação, no sentido de formar um cidadão consciente de 

seu potencial transformador da realidade social. (DANTAS; COSTA, 

2012, p. 106). 

 Em se tratando dos cursos técnicos integrados, as matrizes são compostas pelos 

seguintes núcleos politécnicos: Fundamental, Estruturante, Articulador e Tecnológico 

que se articulam ao longo de toda a extensão do curso. 

 No núcleo fundamental, só ofertado para os cursos técnicos integrados da 

Educação de Jovens e Adultos e aos cursos técnicos subsequentes, são abordados os 

conhecimentos de base científica considerados indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas dos alunos ingressantes. 

 O núcleo Estruturante é composto pelos conhecimentos de formação geral, 

presentes no Ensino Médio e relacionados às áreas de Linguagens, Ciências da 

Natureza, Matemática e Ciências Humanas. 
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 No núcleo Articulador concentram-se os conhecimentos oriundos tanto do 

Ensino Médio, como da educação profissional. Os componentes distribuídos nesse 

núcleo favorecem à integração curricular, pois devem conter disciplinas que façam 

dialogar os conteúdos comuns abordados em disciplinas específicas do núcleo 

Estruturante com aqueles das disciplinas técnicas fundamentais para as práticas 

interdisciplinares. 

 Já o núcleo tecnológico é aquele no qual estão organizados os conhecimentos 

necessários à formação específica demandada pelo eixo tecnológico e atuação 

profissional específicos de cada curso. 

 Os cursos técnicos de nível médio na forma integrada regular são organizados 

através de sistema seriado anual, com duração de quatro anos letivos. Cada período não 

pode ultrapassar o limite de dez (10) disciplinas, que são distribuídas de forma 

entrecruzada entre as que advém do Ensino Médio e aquelas que são de formação 

técnica, isso ao longo de todo o curso. 

 As cargas horárias dos cursos podem variar entre eles, mas todos contemplam 

uma formação com o mínimo de 2.400 horas exigidas para oferta das disciplinas do 

Ensino Médio, além de 800, 1.000 ou 1.200 horas estabelecidas como exigência mínima 

para as disciplinas de formação técnica (sempre seguindo as diretrizes estabelecidas no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos). 

Cada curso tem, portanto, uma organização própria, pensada para possibilitar a 

melhor articulação entre os diversos saberes distribuídos em suas disciplinas que devem 

estar articuladas entre si, de modo a garantir uma formação integrada, assim cada curso 

conta com um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) próprio. 

O curso Técnico de Nível Médio em Informática na forma Integrada presencial 

teve seu mais recente PPC aprovado pela Resolução Nº 38/2012-CONSUP/IFRN, de 

26/03/2012 e é ofertado em diversos campi do IFRN, incluindo-se aí o campus Ceará-

Mirim, e apresenta como objetivo: 

[...] formar profissionais-cidadãos técnicos de nível médio, 

competentes técnica, ética e politicamente, com elevado grau de 

responsabilidade social e que contemple um novo perfil para saber, 

saber fazer e gerenciar atividades de concepção, especificação, 

projetos simples, implementação, avaliação, suporte e manutenção de 
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sistemas, incluindo hardware, software, aspectos organizacionais e 

humanos, visando a aplicações na produção de bens, serviços e 

conhecimentos (IFRN, 2011b, p. 9). 

 O curso técnico em Informática, ao integrar Ensino Médio e formação técnica, 

busca proporcionar ao aluno uma formação integral que não se esgote na 

profissionalização, e nem faça do atendimento às demandas do seu mercado de trabalho 

um fim em si mesmo, mas que se apresente como uma educação humana e capaz de 

contribuir para o desenvolvimento dos projetos de vida de seus egressos. 

 Este curso está organizado com treze (13) disciplinas no seu núcleo Estruturante 

(2.340 horas); seis (06) disciplinas em seu núcleo Articulador (240 horas) e dez (10) 

disciplinas no seu núcleo Tecnológico (990 horas); complementam a carga horária do 

curso quatrocentas (400) horas de prática profissional e setenta (70) horas de seminários 

curriculares obrigatórios, totalizando quatro mil e quarenta (4.040) horas, distribuídas 

ao longo de quatro anos letivos.  

 O componente curricular Arte tem carga horária total
26

 de noventa (90) horas, 

estando situada no núcleo Estruturante e com oferta sempre prevista para o segundo 

semestre do 1º ano, e os dois semestres do 2º ano do curso. Assim como as demais 

disciplinas do núcleo Estruturante ela é obrigatória para todos os alunos, de todos os 

cursos. 

 Estando dividido em três semestres, a saber: Arte I; Arte II e Arte III, o 

componente curricular é dividido sempre por dois professores de linguagens artísticas 

distintas que abordam temas específicos de uma das linguagens exigidas pela LDB 

9.394/96, respeitando sua linguagem de formação, conforme estabelecido Propostas de 

Trabalho para as Disciplinas do Ensino Médio (PTDEM). 

 Nele o componente curricular Arte é sintetizado através da seguinte ementa: 

Compreensão da arte como conhecimento estético, histórico e 

sociocultural. Estudo de produções artísticas em artes visuais, música 

e artes cênicas. Processos de produção em artes visuais, música e artes 

cênicas. (IFRN, 2011, p. 121). 

                                                           
26

 A área de Arte é aquela que apresenta a menor carga horária dentre todas as presentes na matriz 

curricular do curso. Mesmo que algumas disciplinas do núcleo Estruturante apresentem a mesma carga 

horária (Filosofia e Sociologia) é importante observar que no núcleo Articulador elas retornam com outra 

nomenclatura e um enfoque mais voltado para a formação técnica (Filosofia, Ciência e Tecnologia; 

Sociologia do Trabalho). 
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 Este mesmo documento apresenta, em sessão específica, como objetivos da 

disciplina: a) Compreender e refletir sobre a arte como conhecimento construído numa 

perspectiva sócio-histórica e cultural; b) Reconhecer as manifestações artísticas 

produzidas em seu contexto sociocultural no sentido de valorizá-las como bens 

representativos para a comunidade e para o campo da arte; c) Compreender que cada 

sociedade constrói social e historicamente códigos artísticos e estéticos singulares que 

orientam a produção, a apreciação e a difusão da arte. d) Vivenciar diferentes técnicas e 

materiais artísticos, a partir do seu corpo e de sua relação com o espaço e com o corpo 

do outro, no sentido de possibilitar a apreciação, a contextualização e a produção nas 

diferentes linguagens artísticas; e) Estimular reflexões críticas sobre os discursos 

deterministas, homogeneizadores e excludentes no campo da arte; f) Pesquisar e analisar 

as produções artísticas locais, nacionais e internacionais, a fim de compreender suas 

especificidades. 

 Abre-se então um leque de possibilidades para a implementação de diversas 

práticas educativas por parte dos professores da disciplina Arte. Sem abrir mão dos 

objetivos apresentados pelo PTDEM e entendendo que o Teatro Ritual é uma dentre 

tantas abordagens possíveis para a prática teatral é que decidi investir na sua 

experimentação junto com os alunos do IFRN Ceará-Mirim. 

1.2.2. A possibilidade ritualística do teatro no Ensino Médio 

 Algumas questões sempre estiveram no horizonte de minhas reflexões e a busca 

por respondê-las de forma satisfatória foi sempre motivadora de minha prática docente, 

mesmo quando ainda aluno da licenciatura em Educação Artística – Artes Cênicas. 

Sempre fizeram parte destas reflexões o tipo de educação ofertado nas instituições 

formais de ensino, assim como a forma como as atividades pedagógicas desenvolvidas 

pode contribuir para o conhecimento de si e a reflexão sobre o lugar ocupado pelos 

sujeitos em seus espaços. 

 Ao longo dos anos de trabalho desenvolvendo estratégias e atividades para a 

aprendizagem na área de Arte e mais especificamente em Teatro, me deparei sempre 

com o desafio de não permitir a objetificação dos sujeitos.  

 Busquei, nem sempre com sucesso, não sucumbir às exigências impostas pela 

estrutura escolar que, apesar de seu discurso humanizador (vide os documentos que 
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organizam a educação brasileira), pouco tem se efetivado como promotora de uma 

educação verdadeiramente capaz de permitir aos sujeitos algo além do acúmulo dos 

conteúdos “necessários” para atender à demanda do mercado de trabalho e das 

exigências da sociedade escolarizada (ILLICH, 1985). 

 Não se trata, neste momento, de seguir Illich em sua proposta de retirar da 

instituição escolar o seu papel central na formação, mas de pensar formas de modificar a 

perspectiva que os sujeitos que a formam têm de seu papel para a construção de uma 

sociedade (CANÁRIO, 2006, p. 18). A ideia é possibilitar aos educandos uma 

experiência que os faça refletir sobre si e o lugar que ocupam no mundo. 

 No intuito de alcançar esse objetivo busquei diferentes posturas pedagógicas ao 

longo dos anos. A leitura de livros, participação em eventos e cursos foram se somando 

às práticas artísticas desenvolvidas, bem como as conversas com outros profissionais da 

área e resultaram na prática pedagógica que apresentarei adiante.  

 É certo que o teatro é um fenômeno presente em nossa sociedade desde tempos 

imemoráveis tendo, provavelmente, surgido antes mesmo da escrita e que este sempre 

fez parte da atividade dos povos ditos primitivos.  

O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas 

primitivas desde os primórdios do homem. A transformação numa 

outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão humana. 

O raio de ação do teatro, portanto, inclui a pantomima de caça dos 

povos da idade do gelo e as categorias dramáticas diferenciadas 

dos tempos modernos (BERTHOLD, 2008, p. 1). 

 A necessidade de falar de si e de sua relação com o mundo é uma característica 

recorrente no ser humano, aparecendo em todas as sociedades e culturas, e resulta nas 

mais distintas formas de manifestações artísticas, das quais interessa agora destacar o 

teatro. 

 Ao falar de si e de sua relação com o mundo, aquele que pratica o teatro 

mobiliza a si e ao outro que o observa a construir sentido(s) e significações para a sua 

experiência.  

O valor precípuo da arte reside na contribuição que ela traz para a 

experiência individual, bem como para a compreensão do homem. 

Dessa forma, o teatro contribui sistematicamente para a formação 

do indivíduo (RIBEIRO, 2004, p. 69). 
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 Sendo assim, juntamente com Koudela (2001), defendo o valor da arte nos 

processos educativos formais, a partir de sua natureza intrínseca sem a necessidade de 

justificativas externas – se bem que elas existam – e me proponho a ir além, ao afirmar 

que o teatro é uma experiência educativa. 

 Ao defender esta posição, a de que o teatro é educação, portanto deve fazer parte 

dos processos experimentados na educação escolar, me coloco em consonância com 

uma prática de educação sensível que prioriza a experiência do corpo como lugar 

privilegiado para a construção do conhecimento, me filiando assim a outros autores 

como Porpino (2018), que faz movimento semelhante ao tratar da Dança, e Bezerra 

(2017) ao tratar da leitura e do letramento visual a partir da experiência estesiológica do 

corpo.  

 Não cabe, portanto, a compreensão do teatro como um espaço exclusivamente 

reservado à representação. Não se trata da transmissão de técnicas que garantam aos 

envolvidos a capacidade de mimetizar o mundo e “traduzir” obras literárias para os 

palcos.  

 O teatro deve ser entendido aqui como um espaço para a experimentação que 

propicia o autoconhecimento, a noção de seus limites e consciência de suas 

potencialidades, levando o sujeito a uma experiência expressiva, portanto criadora. O 

teatro aqui é pensado como um processo no qual o sujeito está em constante diálogo 

consigo e com seus pares, sendo através deste contato que consegue vivenciar as 

experiências e construir os sentidos para aquilo que vivencia. 

 É preciso deixar claro, desde já, que nesta proposição o teatro precisa ser 

entendido como um espaço que permite a exploração e experimentação do corpo, na 

relação que este tem consigo, com o mundo e com outros corpos, compondo aquilo que, 

seguindo os estudos de Merleau-Ponty (2005), chamamos “carne do mundo”. 

 Reconhecemos a multiplicidade das propostas e fazeres possíveis na construção 

de processos pedagógicos para o ensino de Teatro e ressaltamos a sua estreita ligação 

com a adoção de um modus operandi influenciado diretamente pelas correntes estéticas 

às quais nos filiamos ao longo de nossa experiência com a linguagem teatral. 

 Sendo assim, reitero a estreita ligação com a proposta de ritualização do teatro 
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defendida por Robson Haderchpek (2013; 2015; 2017), Fernando Rocha (2017), 

Verônica Fabrini (2012), Alexandre Nunes (2015) e Luciana Lyra (2011)
27

 

influenciados diretamente pelos estudos e reflexões de autores como Jerzy Grotowski, 

Antonin Artaud, Richard Schechner entre outros. 

 Assim, sustento que o teatro conserva os elementos ritualísticos presentes em 

sua origem, capazes de promover um encontro significativo entre aqueles que o 

experimentam. Ao se colocar em cena disposto a desnudar-se diante de outrem e 

convidá-lo a participar deste momento sacrificial (GROTOWSKI, 2011), o ator instaura 

outro tipo de relação espaço-temporal que suspende inclusive a ordem social 

estabelecida, ou seja, configura-se como experiência liminar. 

 Nessa nova organização ambos partilham uma experiência que os arrebata, e 

para que essa experiência produza um encontro significativo ambos terão de se entregar 

um ao outro e permanecer juntos até o fim. 

 Desse modo já não se deve insistir numa concepção clássica dos espectadores, 

que são muito pouco solicitados a contribuir com a formação do espetáculo. Estes 

deixam de ser entendidos apenas como pessoas que vêem, e a visão deixa de ser 

pensada como repouso da vista sobre algo, para ser pensada como atitude de leitura e 

habitação do mundo. 

Basta que eu veja alguma coisa para saber juntar-me a ela e atingi-la, 

mesmo se não sei como isso se produz na máquina nervosa. [...] Tudo 

o que vejo por princípio está ao meu alcance, pelo menos ao alcance 

do meu olhar, assinalado no mapa do “eu posso”. [...] O mundo visível 

e meus projetos motores são partes totais do mesmo ser. (MERLEAU-

PONTY, 2013, p. 19) 

 Merleau-Ponty reflete sobre a relação assumida pelo corpo na pintura e, por 

conseguinte, na percepção do mundo. Me interessa associar esta reflexão para a relação 

estabelecida pelo espectador, que ao ver/ler a cena junta-se a ela e participa ele também 

desse mesmo “ser”. 

 Influenciada pelas reflexões feitas por Merleau-Ponty, e refletindo sobre a 

questão do olhar e da visualidade como forma de acesso ao mundo, Adeilza Bezerra 

assim se expressa: 

                                                           
27

 Professores e encenadores cadastrados ao grupo de pesquisa ÍMAN – Imagem, Mito e imaginário nas 

Artes da Cena. http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0351958271356986 
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O acesso ao mundo só é possível por esse olhar imbricado no 

corpo, cuja percepção emerge do recesso desse corpo 

atravessado pela cumplicidade entre o olhar e as coisas. Como 

campo de experiência, o corpo movente, que também é meu 

mundo da experiência, entrelaça-se ao mundo visível que ao 

mesmo tempo é invisível e sensível. E essas experiências 

(des)velam meu campo de visão, ofertando leituras. Nesse jogo 

quiasmático, a leitura aparece. O corpo sendo aquele que 

dialoga, interage, comunica, expressa e lê, nessa relação de Ser 

com o mundo. (BEZERRA, 2017, p. 62). 

 Merece destaque o fato de que há uma alteração na perspectiva dada ao olhar, 

que antes era compreendido como uma condição passiva, mas que agora ganha agência, 

por ser, ele também, a contraparte do estofo no qual aquilo que se observa está inserido, 

desse modo é exigido que aquele que olha - ou vê- participe ativamente do fenômeno de 

modo a construí-lo tanto quanto o fazem os atores em cena. 

 O que atinge a percepção do espectador é significado e ressignificado à medida 

que através do jogo proposto pela própria cena, aquele que vê completa o sentido da 

ação daquele que age e a esta reage motivando e direcionando a própria cena, que é 

portanto ritualizada. 

 Assim, faz-se necessário também pensar outro modo de construção da cena e de 

sua organização e até mesmo do próprio fenômeno teatral. Como dito anteriormente, a 

dramaturgia clássica não entende o espectador como participante ativo, reservando-lhe 

um lugar distanciado. O espetáculo é então confinado na caixa cênica. 

 Em resposta a essa visão sobre o espectador novas formas de dramaturgismo 

precisaram ser postas em cena. Do mesmo modo, entendo ser necessária uma nova 

abordagem pedagógica para que os alunos possam vivenciar essa experiência com o 

Teatro Ritual. 

 Ao entregar-se ao corpo e às sensações nos processos de construção ritualística 

da cena - bem como na própria cena a cada vez que ela se repete - e aos estados 

corporais que resultam disso, os envolvidos se desafiam a encontrar materiais e 

significações novas não só na construção da cena, mas também em sua própria vida e 

para o conhecimento, ultrapassando os determinismos e suas dicotomias impostos e 

institucionalizados.  

 Trata-se, portanto de uma possibilidade de “transformar a vida em obra de arte, 
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como presença, como expressão aberta e inacabada” (NÓBREGA, 2016, p. 202), sendo 

ainda desafiados a exercerem a liberdade diante do outro e das situações a que são 

submetidos, mas entendendo que toda liberdade traz em si seus vínculos com o mundo.  

 Na busca por ofertar esse tipo de possibilidade, na qual a experiência com o 

corpo assume preponderância na mobilização do conhecimento e o aprender torna-se 

um processo que coincide com a própria vida, encontrei no IFRN Ceará-Mirim 

liberdade para transformar minhas inquietações numa proposta de ação pedagógica que, 

dentro da própria matriz curricular do Ensino Médio, permitisse uma experiência 

educativa sensível. 

1.2.3. Teatro Ritual no IFRN Ceará-Mirim  

 Nos dois campi por onde passei, havia adotado, nas aulas de Arte, metodologias 

que partiam sempre da ideia do entendimento da linguagem teatral na perspectiva da 

encenação. Isso implicava em algumas aulas teórico-práticas sobre os elementos 

constituintes da encenação (PAVIS, 2001; 2005; UBERSFELD, 2005; ROUBINE, 

1998; ARAÚJO, 2005) que gradativamente cediam lugar a oficinas práticas assentadas 

na perspectiva dos jogos teatrais (SPOLIN, 2008; KOUDELA, 2001; BOAL, 2008) e 

culminavam em apresentações de encenações realizadas pelos próprios alunos e que 

eram apenas supervisionadas por mim. 

 Nos meus últimos dois semestres no IFRN João Câmara (2013.2 e 2014.1) 

utilizei o Diário de bordo como dispositivo avaliativo por entender que neste tipo de 

produção escrita acompanharia de algum modo o processo vivido pelos alunos fora da 

sala de aula, uma vez que necessariamente eles precisavam se encontrar em horários 

extra-classe para poder produzir a encenação que seria o trabalho final da disciplina. 

 Após o aprofundamento com a prática do Teatro Ritual propiciada pela 

experiência - à época ainda em curso - com o Arkhétypos, já havia a intenção de 

reorganizar minha prática docente de modo a incluir essa perspectiva de prática teatral 

nas aulas da disciplina Arte II que teriam início no semestre subsequente. 

 No último dia do semestre de 2014.2, já em Ceará-Mirim, conversei com os 

alunos, fizemos avaliação da disciplina, conversamos sobre quais os pontos positivos e 

quais os pontos negativos da Disciplina Arte I, que não tratava especificamente do 
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teatro, mas da arte de uma forma geral. As discussões se organizaram em torno de três 

perguntas de interesse para a discussão da arte e seu papel nas sociedades: O que é 

Cultura? O que é Arte? O que é Patrimônio Cultural? 2014.2 foi o semestre de contato 

inicial com a turma e com o campus, isso porque fora remanejado
28

 de João Câmara 

para Ceará-Mirim havia poucos meses. 

 Depois de um semestre inteiro ao lado deles já conseguia ter alguma ideia de 

quem eram, quais as suas necessidades, suas expectativas, suas motivações mais 

manifestas. Aproximara-me mais de uns que de outros, como ocorre em todos os grupos 

sociais do qual fazemos parte. 

 Era chegado o período de planejar o que fazer nos semestres seguintes, já que 

até aquele momento era o único professor de Arte daquele campus e teríamos mais dois 

semestres juntos pela frente; como de costume, iria direcionar as atividades para minha 

linguagem específica de formação, o Teatro.  

 Levei para eles duas propostas: A primeira era oferecer aulas introdutórias sobre 

os elementos constituintes da encenação e em seguida coordenar o processo de 

encenação de textos dramáticos escolhidos pelos próprios alunos da turma que seriam 

subdivididos em grupos menores e cada grupo teria que articular sua própria produção. 

A segunda seria embarcar num processo de experimentação, que incluiria uma série de 

atividades práticas conduzidas por mim e realizada por toda a turma, podendo resultar 

em um produto final apresentável ou não.  

 Ofereci-lhes a oportunidade de realizar um experimento do teatro e sua 

linguagem, não como meio para alcançar uma espetacularidade, mas como processo de 

autoconhecimento (GROTOWSKI, 2011; GROTOWSKI; POSTARELLI; FLASZEN, 

2010), e como modo de experimentar o corpo em situação extra-cotidiana (BARBA, 

2009). 

 Os alunos optaram pela manutenção da unidade do grupo e decidiram pela 

segunda opção. Experimentaríamos juntos, no semestre seguinte (2015.1), um conjunto 

de procedimentos que, como artista, vinha experimentando no grupo Arkhétypos, e com 

                                                           
28

 Remanejamento é o nome dado ao processo administrativo que regula as transferências de servidores 

entre os diversos campi que compõem o IFRN. Normalmente tais deslocamentos dos servidores se dão 

após processo de livre concorrência definido por edital específico publicado pela Pró-reitoria de Ensino 

do IFRN.  
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as adaptações que julguei pertinentes naquele momento formariam a base para a 

proposta pedagógica que se acha descrita a seguir. 

 Inspirado pelas práticas do Arkhétypos com a poética dos elementos - termo 

utilizado por Robson Haderchpek para designar a utilização dos quatro elementos 

fundamentais (Água, Fogo, Ar e Terra) como mote criativo e catalisador do imaginário, 

esse “„museu‟[..] de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir” 

(DURAND, 1998, p. 6) - sugeri que os alunos/alunas escolhessem um desses elementos, 

o que foi feito através de votação.  

  Para organizar o imaginário e impulsionar a criação durante o processo os 

alunos escolheram, através de votação, o elemento Fogo. Pedi então, que durante o 

recesso escolar eles buscassem informações sobre o elemento Fogo, seus significados, 

utilizações, mitos relacionados a este elemento, enfim informações que os mobilizassem 

e que julgassem pertinentes. 

 A noção de imaginário acaba por ganhar destaque na experiência vivida com os 

alunos e na tentativa de melhor compreendê-lo e às suas implicações recorri às leituras 

de Durand e Bachelard que discutem o tema em suas obras. 

Ao apresentar a noção de imaginário Durand (1998) afirma que sempre há algo 

[...] matizando em subconjuntos o movimento sistêmico, o qual, por 

um lado, conduz o “isso” imaginário ao esgotamento no “superego” 

institucional e, por outro, suspeita desse “superego” e o erode pelos 

escoamentos abundantes de um “isso” marginalizado (DURAND, 

1998, p. 103). 

         É nesse contexto que Durand (1998) apresenta a noção de “bacia semântica”, 

que pode ser entendida como o conjunto de movimentos realizados pelas imagens 

presentes no imaginário de um dado grupo social, que para se manter em constante 

fluxo, transitam ora mais abertamente – na superfície – e dominam a produção 

imagética e simbólica, ora de modo reprimido – nas profundezas – mantendo-se vivas e 

criando espaço para, no momento do desgaste deste conjunto de imagens e símbolos 

mais presentes voltar à superfície, e retomar lugar de maior visibilidade, relegando ao 

conjunto deslocado lugar nas “profundezas” para retomar o ciclo que se renova sempre 

por este movimento. 

 A noção de bacia semântica é importante para Durand, pois é através dessa 
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imagem que ele procura explicar como se dá a interligação entre todas as imagens 

produzidas ao longo da experiência humana. Num fluxo contínuo e longo, as imagens 

aparecem mais comumente, quase desaparecem, são retomadas mais adiante e voltam 

ao centro do imaginário social. 

Um sistema sociocultural imaginário destaca-se sempre de um 

conjunto mais vasto e contém os conjuntos mais restritos. E assim ao 

infinito. um imaginário social, mitológico, religioso, ético e artístico 

sempre tem um pai, mãe e filhos… (DURAND, 1998, p. 104) 

 Durand explica então que a bacia semântica tem fases distintas, seis no total. A 

primeira fase, denominada escoamento, é formada de pequenas correntes 

descoordenadas e antagônicas, imobilizadas em códigos, regras e convenções. É nela 

que surgem alguns movimentos capazes de formar os novos imaginários, ou seja, novas 

mudanças estruturais. 

 A segunda fase, divisão das águas, é o momento de junção de alguns 

escoamentos que se colocam em oposição aos estados imaginários anteriores. É nesse 

momento que se acirram as disputas pelo domínio do controle das imagens e, por 

conseguinte, da visão de mundo predominante. 

 Segue-se a esta fase, o nome do rio, que é o momento em que uma figura 

“personagem real ou fictício caracteriza a bacia semântica como um todo” (DURAND, 

1998, p. 112). Assim muitas imagens acabam por ser eclipsadas por aquela que será o 

“nome do pai”, passando assim a dominar e referenciar o imaginário de um dado 

período. Durand (1998) aponta como exemplo dessa fase, por exemplo, a presença da 

figura de Goethe como “pai” do rio (imaginário) romântico.  

 A quarta fase, organização dos rios, é o momento em que ocorre a consolidação 

teórica de uma filosofia dos fluxos imaginários. Nesse momento, os “afluentes” 

concorrem para a reafirmação do próprio imaginário dominante. É precisamente aí, 

segundo Durand, que ocorrem “com frequência os exageros dos „segundos fundadores‟ 

como São Paulo e o prolongamento dos evangelhos” (DURAND, 1998, p. 113), ou seja, 

todos concorrem para manter a reafirmação da imagem dominante.  

 A quinta fase, as margens do imaginário, diz respeito a um período no qual a 

análise crítica do imaginário começa a ganhar destaque dando origem a uma filosofia do 

imaginário e à mitodologia, estas capazes de captar com mais acuidade como os 
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processos do imaginário transcorreram em uma ou mais bacias. 

 A última fase, os deltas e os meandros, ocorrem quando o “inventor” dos mitos, 

que transportou o imaginário específico ao longo do rio, se desgasta e atinge uma 

saturação limite, deixando-se penetrar aos poucos por outros escoamentos. 

         No Teatro Ritual é comum que o imaginário "reprimido" pela ordem social 

vigente "escoe" e retome lugar nos processos criativos experimentados. Observando as 

figuras apresentadas pelos alunos de Ceará-Mirim como resultado da mobilização do 

imaginário destes acerca do elemento Fogo foi possível estabelecer uma relação muito 

clara entre estas imagens, produzidas no próprio corpo dos alunos, e o universo das 

marginalizadas religiões de matriz afro-brasileira. 

         Tais figuras emergem nos corpos destes alunos que no contexto escolar tem 

essas imagens desconsideradas ou mesmo combatidas, porém essa parte do imaginário 

mesmo marginalizada nunca deixou de existir e encontra em espaços com maior 

liberdade para sua expressão, forças para movimentar-se em direção à superfície e 

aparecer de forma muito clara proporcionando assim movimento da “bacia semântica”. 

         Nesse movimento ocorrido na liminaridade do rito teatral os corpos se deixam 

impregnar pelas imagens que trazem em si, mas que aprenderam a controlar, ou que 

sequer tinham consciência de sua presença.  

 Uma vez acessadas, estas imagens ajudam a organizar outra realidade, a da 

experiência ritualizada do teatro, que dará vazão a outras leituras possíveis e desejadas 

pelos participantes que convidam ainda outros para partilhar desta realidade que 

somente será completa no encontro com este(s) outro(s), embora possa ocorrer sem sua 

presença. 

         Através destas imagens os alunos tratam dos seus próprios dilemas, contam de 

suas angústias, comentam os acontecimentos, enfim juntamente com professor/ diretor 

(re)elaboram seus discursos sobre o mundo, sem perder de vista que são eles mesmos 

parte indissociável do mundo sobre o qual querem falar. 

         Especificamente no caso de que trata este trabalho é possível observar na própria 

narrativa que se construiu o reforço desta compreensão, já que a figura que movimentou 

toda a história é ela mesma a personificação dessa visitação do outro, já que modifica 
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sua própria dança como resultado da incorporação daquilo que aprende. 

 Tal compreensão do Fogo como elemento capaz de organizar o imaginário 

resulta da experimentação, no Arkhétypos, de procedimentos criativos influenciados 

diretamente pela noção de imaginário presente na obra do filósofo francês Gaston 

Bachelard. 

 Para Bachelard (1998) a imaginação não poderia ser resumida à mera abstração 

de uma mente divagante, antes seria parte integrante da própria materialidade da vida, 

tanto que propõe uma distinção entre dois aspectos da imaginação: formal e material. 

Expressando-nos filosoficamente desde já, poderíamos distinguir duas 

imaginações: uma imaginação que dá vida à causa formal e uma 

imaginação que dá vida à causa material; ou, mais brevemente, a 

imaginação formal e a imaginação material (BACHELARD, 1998. p. 

1). 

 Enquanto a imaginação formal estaria mais ligada à valorização lógico-empírica, 

presente nas ciências naturais, dos modelos teórico-matemáticos, a imaginação material 

teria a capacidade de instaurar os devaneios noturnos da matéria, exigindo um certo 

obscurecimento da vigilância epistemológica tão cara à atividade científica. 

 Para Bachelard (1998) quando pensamos, sonhamos ou vivemos a matéria, 

ocorre a materialização do imaginário. Não seriam as imagens instâncias isoladas a 

originar e nutrir o imaginário, antes “ele tem necessidade de uma presença mais 

próxima, mais envolvente, mais material” (BACHELARD, 1998. p. 126), ou seja, há 

algo no qual as próprias imagens precisam estar assentadas. 

 Haveria, portanto, uma necessidade de algo mais substancial que desse 

continuidade a um psiquismo imaginante. Para que existam as imagens, e estas 

alimentem o imaginário, seria necessária uma relação entre quem imagina e as imagens 

que povoam seu imaginário. 

 Embora não use esse termo, o próprio Bachelard (BACHELARD, 1998) parece 

apontar para o corpo como essa instância a originar e nutrir o imaginário, afinal ao 

refletir sobre esta questão diz que “no reino poético” ao pensar na lua, não é exatamente 

à “imagem de um disco luminoso ambulante” que o pensante recorre, mas “a imagem 

emotiva do fluido lunar que atravessa o corpo..." (p. 126), ou seja, ele busca no próprio 

corpo a sensação e, portanto, o sentido, que dá força à imagem poética da Lua.  
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O caráter cósmico das lembranças orgânicas não deve, aliás, 

surpreender-nos desde que compreendamos que a imaginação material 

é uma imaginação primordial. Ela imagina a criação e a vida das 

coisas com as luzes vitais, com as certezas da sensação imediata, isto 

é, escutando as grandes lições cenestésicas dos nossos órgãos. 

(BACHELARD, 1998, p. 126). 

 Seria, portanto, na relação com os sentidos que as imagens e o próprio 

imaginário encontrariam sua força motriz. É ouvindo o corpo frente às imagens que 

podemos melhor compreender o imaginário e conformá-lo poeticamente. 

 Dessa forma, ao observar que há todo um mundo subjacente e, portanto, 

inconsciente, volumoso, em perpétuo movimento, que existe, nutrindo organicamente o 

universo poético, propõe uma forma de explorá-lo e analisá-lo. A essa busca o Dr. 

Alexander de Freitas, estudioso do imaginário em Bachelard, chama de “sistemática de 

investigação da gênese da imagem poética do imaginário literário” (FREITAS, 2006. p. 

41). 

 Para dar conta de sua proposição, Bachelard se debruça sobre a literatura e 

identifica em seus estudos a presença de características comuns em determinados 

autores quando tratam poeticamente dos quatro elementos primordiais, Água, Terra, Ar 

e Fogo, ou de temas relacionados a eles. 

Com efeito, acreditamos possível estabelecer, no reino da imaginação, 

uma lei dos quatro elementos, que classifica as diversas imaginações 

materiais conforme elas se associem ao fogo, ao ar, à água ou à terra. 

(BACHELARD, 1998, p. 3) 

 Considera então o arquétipo tetra-elementar como capaz de conferir 

materialidade ao imaginário, ou seja, sustenta que são esses os elementos capazes de dar 

estabilidade às imagens poéticas, garantindo-lhes permanência, como bem destaca 

Agripina Ferreira (2008) em livro dedicado ao imaginário Bachelardiano. 

 Admitindo, como preconiza Ferreira (2008) que na poética bachelardiana, 

“arquétipos são „reservas de entusiasmo‟, possibilidades de devir. Graças a isso, o 

sonhador cria imagens, cria um mundo” (FERREIRA, 2008, p. 27) não me pareceu 

contraditório assumir a utilização dos elementos como organizadores do imaginário nas 

criações poéticas de meus alunos, seguindo assim o caminho apresentado por Robson 

Haderchpek e experimentado nos processos do Arkhétypos. 

 Haderchpeck (2017) escreve sobre esta forma de conduzir processos criativos, 
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denominando-a de poética dos elementos, comentando sua inspiração na obra de 

Bachelard: 

Através desta substância material, própria da imaginação, buscamos 

potencializar os diferentes tipos de energia provenientes de um 

processo de criação, sempre tomando como referência um universo 

simbólico de dimensões arquetípicas. (HADERCHPEK, 2017, p. 

2648) 

 Desse modo, destaco que minha experiência com os alunos teve profunda 

relação com a noção de imaginário desenvolvida por Bachelard (2009, 1998), assim 

como incorporou contribuições duranianas (DURAND, 1998) que em diálogo com as 

considerações feitas por Haderchpek (2017) me possibilitaram desenvolver um trabalho 

inspirado na poética dos elementos.   
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CAPÍTULO II - EXPERIMENTANDO O TEATRO RITUAL NO ENSINO 

MÉDIO 

 As páginas seguintes buscam ofertar para o leitor o impacto causado em mim 

pela experiência vivida. Trata-se, portanto, de tentar aproximar o leitor destas páginas 

da minha percepção sobre o processo experimentado com os alunos.  A descrição que se 

segue configura outra experiência, tanto para seu autor como para seu leitor, mas é um 

movimento importante para a reflexão que se seguirá. 

 Importante mencionar que para esta descrição foi opção metodológica 

incorporar diversas vozes que participaram da experiência, uma vez que a experiência é 

ela mesma, a exemplo da existência humana, intersubjetiva (MERLEAU-PONTY, 

2011; 2013). As “visitações” dos alunos se dão também pela incorporação de 

fragmentos de seus diários sensíveis e se somam à voz autoral, que descreve a 

experiência atribuindo e ampliando as significações possíveis para a experiência. 

2.1. Bimestre I - Encontrando-se na imersão do corpo em movimento 

         Antes mesmo do que foi, havia tudo aquilo que ainda não era, mas veio a ser. Os 

primeiros movimentos da gira que se instauraria pela dança de todos os ainda ausentes 

se insinuavam já ali, na sala 5 do prédio principal, no corpo solitário que insistia em, 

como de costume, preparar o espaço para receber os alunos. 

         Era eu que, voltando do recesso escolar, trazia no corpo muitas expectativas e 

diversas dúvidas. No ato de organizar aquele espaço, eu conjecturava sobre as infinitas 

possibilidades abertas pelo invisível que aquela sala de aula, ainda vazia, apresentava 

diante de mim. 

         As perguntas me chegavam aos saltos. Como seriam as aulas de teatro nesse 

novo momento? Que experiências seriam vividas? Quais seriam as inquietações e 

provocações trazidas pelos alunos? O que resultaria da visitação mútua que faríamos 

uns dos outros? 

         O silêncio foi subitamente substituído pela algazarra causada pela chegada dos 

alunos. Naquela composição polifônica era possível identificar alguns temas comuns, 

como as experiências vividas durante o recesso. Ficamos aproximadamente quinze (15) 

minutos envolvidos por essa desarmônica melodia que aproximou nossos corpos através 
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dos abraços, sorrisos, beijos e apertos de mão. 

         Minha voz entrecortou o ar e todos entenderam que era hora de substituir aquela 

polifonia caótica por outra melodia, mais organizada e direcionada para um objetivo. 

Conversamos sobre como seriam as atividades ao longo do bimestre, estabelecemos 

acordos de conduta e iniciamos as atividades práticas da disciplina. 

         Seguiu-se um exercício respiratório simples, realizado ali mesmo nas carteiras 

em que estávamos sentados. Ao som de uma música instrumental conduzida 

majoritariamente por instrumentos de sopro, os alunos puderam perceber como 

respiravam e seguiram algumas instruções dadas por mim. 

         Tratava-se de um exercício simples que envolvia a tomada da consciência do 

movimento respiratório, ou seja, os alunos foram estimulados a perceber como ocorre 

esse movimento, que no dia-a-dia é involuntário, e aprender a controlá-lo. Aliado a isso 

a sugestão de que imaginassem uma cor que os preenchesse seguindo o movimento 

respiratório culminando na expiração de uma palavra. 

No começo foi bem difícil, a minha passou um tempão para aparecer, mas no final, 

“tcharan”, as danadas apareceram, o amarelo e a palavra foi curiosidade, no início me 

perguntei “porque”; fui na internet pesquisar o que havia por trás da cor e da palavra 

[VICTOR]. 

Eu consegui atingir um estado de consciência que me permitiu visualizar cores, e em 

seguida me encontrei em uma praia nublada mas a sensação era de muita 

tranquilidade, parecia que eu conhecia aquele local e que a muito tempo não o visitava 

[HERMES] 

         Todos vivenciaram uma experiência comum, os corpos compartilharam o 

mesmo espaço físico, ouviram as mesmas músicas e receberam as mesmas orientações, 

no entanto, cada um percebeu a experiência de forma distinta, pois assim como aponta 

Merleau-Ponty em Fenomenologia da Percepção, mais especificamente no trecho em 

que se debruça sobre as sensações, estas não são meros reflexos e respostas a objetos 

externos, e “o "sensível" não pode mais ser definido como o efeito imediato de um 

estímulo exterior” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 30). 

         As sensações seriam, portanto, estados suscitados pela percepção dos fenômenos 

experimentados pelo corpo. Tal percepção interfere não apenas na própria experiência, 

mas também na sua significação, o que possibilita a cada corpo que a percebe 
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experimentar estados distintos, relacionados inclusive com suas experiências anteriores, 

mesmo que estas se formem sobre um fundo comum partilhado por outros corpos. 

         Como podemos observar na fala dos alunos, a sensação configura-se, portanto 

como o sentido individualizado emergente da experiência; o modo como tal experiência 

– incluída aí a participação de outros corpos e dos saberes e sentidos por estes 

produzidos – afeta cada corpo, de modo que o próprio dado físico da sensação já traz 

um sentido afetivo. 

         A aula seguinte já foi realizada na sala Núcleo de Artes e Educação Física, um 

bloco composto por seis (6) salas de aula, dois banheiros e dois vestiários. Localizado 

numa área (mais) afastada do campus é ladeado – à esquerda de sua entrada – pelo 

ginásio poliesportivo, tem diante de si um campo de futebol – no período em que ocorre 

a experiência aqui descrita o campo não era utilizado – e atrás está localizada uma 

piscina semiolímpica. Ligando este complexo ao resto do conjunto arquitetônico que 

compõe o campus apenas uma passarela de ladrilhos, sem proteção para chuva, que 

culmina em uma rampa e uma escada de dois lances em declive. 

         Tal disposição arquitetônica me parece materializar a posição apresentada por 

Petrúcia Nóbrega sobre a o lugar reservado ao corpo na educação quando afirma que a 

compreensão do corpo “como elemento acessório no processo educativo ainda é 

predominante” (NÓBREGA, 2016, p. 101). 

         Ora, o local consagrado diretamente às práticas corporais – incluídas aí as 

disciplinas que trazem em sua essência não apenas esta discussão, mas a 

experimentação dessa centralidade (Educação Física e Arte) – está intencionalmente 

deslocado para a periferia geográfica reproduzindo, no plano arquitetônico, o próprio 

modo como o corpo é pensado pela escola contemporânea: um acessório posto à 

margem, no limiar entre o lugar e o não lugar, ou como ouvi certa vez de um aluno no 

quintal do IF. 

         Ainda que estruturalmente colocado nessa condição de marginalização, o corpo 

e as suas potencialidades se configuraram como o centro de nossa experiência e 

ajudaram a instauração de outro espaço e mesmo de uma nova estrutura durante as aulas 

de Arte. Tal geografia acabou propiciando para mim e para os alunos a possibilidade de 

adoção de outra rotina e forma de relação com o espaço físico destinado às nossas 
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práticas. 

         Adotei uma espécie de ritual preparatório que consistia em chegar bem antes dos 

alunos e enquanto preparava as instalações físicas – abrir as janelas, ligar as lâmpadas, 

ligar e testar o aparelho de som – rememorar o que havia ocorrido no encontro anterior 

e, num tipo de diálogo com as conversas tidas com alguns alunos no decorrer da 

semana, projetar o que seria possível realizar na aula que se iniciaria. 

         A recepção aos alunos era sempre um momento muito importante, pois já ali, 

num simples cumprimento, num toque ou num sorriso eu já começava a estabelecer o 

contato necessário para o bom desenvolvimento das atividades que seriam 

desenvolvidas. 

         Retirar os calçados era uma ação necessária para podermos adentrar aquele 

espaço, o que para mim, e depois também para os alunos, se revestiu de um caráter 

ritualístico, já que passou a significar, como ocorre em outras culturas, o respeito pelo 

espaço em que se está, ou seja, uma espécie de sacralização deste. Estar com os pés em 

contato direto com o chão nos proporcionava uma experiência de conexão com a terra, 

que simbolicamente é o princípio de todas as coisas, a grande mãe geradora, é o ventre 

sagrado, Pachamama. 

         Na busca por uma conscientização de tornar aquele espaço consagrado às 

práticas corporais, no qual a atenção estivesse voltada para a pesquisa do próprio corpo 

e suas possibilidades expressivas, esta nos pareceu uma estratégia muito oportuna que 

contribuiu com a criação de uma atmosfera favorável à nossas práticas. 

         Os quinze primeiros minutos dos encontros eram sempre um momento de 

observação silenciosa. Os alunos aproveitavam esse tempo para se concentrar, 

espreguiçar, alongar ou simplesmente, mergulhando no silêncio que se instaurava, 

refletir. Eu os observava atentamente, procurando perceber como cada corpo se 

apresentava. Tamborilamentos inquietos, olhares desconfiados, sorrisos nervosos entre 

outras reações me deixavam pistas de como aqueles momentos eram recebidos pelos 

alunos e alunas.  

         Após esse tempo, com a chegada dos demais alunos e alunas, era formado um 

grande círculo e eu dirigia algumas perguntas para estimular uma discussão inicial sobre 
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o que havia ocorrido no encontro anterior. Era comum que os alunos se entreolhassem 

em silêncio, soltassem alguns sorrisos e indicassem com olhares e gestos outros colegas 

para responder. 

         Eles sentiam dificuldade de falar espontaneamente sobre aquilo que pensavam e 

sentiam, e levaram um bom tempo para responder, até que para minha surpresa a voz de 

um aluno muito retraído e tímido, do qual sequer ouvira a voz durante o bimestre 

anterior cortou o ar, rompendo o silêncio. Aos poucos aquele círculo estático foi sendo 

movimentado pelas vozes que traziam relatos e descrições de experiências que se 

sucediam e que eram aceitas e respeitadas por todos. 

Gostei muito quando o professor possibilitou dialogarmos sobre o respectivo assunto 
proposto (teatro), mas, mesmo sem termos amplo conhecimento. E como sempre 
escutando a todos mesmo estando correto ou errado, e sem fazer qualquer crítica, 
entretanto, ao final de tudo falou sobre. [ANDRÉ]. 

         Na manhã daquele dia, ao acordar, dediquei um tempo para o ajuste final da 

aula, revisei a música que pretendia usar, separei o material e, enquanto fazia isto, o 

livro “Tempus Fugit” (ALVES, 1990) se ofertou à minha leitura na cabeceira da cama. 

         Da memória saltaram as diversas leituras que havia feito daquele livro que 

conhecera ainda na adolescência, mas que havia retomado naqueles dias. Folheei o livro 

com suas vinte e uma crônicas escritas em linguagem poética e que eu já lera inúmeras 

vezes. Buscava pelos títulos aquela que falava sobre o corpo, uma espécie de ode à 

condição humana de ser parte de um todo maior, mas que nesse mundo, formado de 

coisas materiais, necessita impreterivelmente de sua condição de corpo encarnado e não 

de alma ou espírito desencarnado. 

         Pois bem, encontrei o “Corpus Christi” (Anexo B) e o li, reli ainda mais duas 

vezes, e só então decidi que apresentaria aos alunos, através deste texto, a ideia de que 

não apenas temos um corpo, mas que somos esse corpo e que ele é a condição de 

abertura em direção ao mundo. 

         De alguma forma este texto antecipava, para mim, conceitos e noções como 

reversibilidade dos sentidos, Carne e intercorporeidade que posteriormente descobri ao 

aprofundar as leituras das obras de Merleau-Ponty, principalmente o “Olho e o Espírito” 

(2013); “O visível e o Invisível” (2005); e nas releitutas de “Conversas” (2004). 
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         Percebendo os alunos mais relaxados e agora atentos à minha voz, realizei a 

leitura de “Corpus Christi” e após alguns minutos de silêncio para que cada aluno 

refletisse sobre o que acabavam de ouvir e (finalmente para alguns) iniciamos as 

atividades “práticas” com um alongamento conduzido por mim. 

         Após esse alongamento pedi que os alunos se reposicionassem no círculo e 

introduzi a posição que chamamos de base neutra, posição que tomei conhecimento nas 

minhas práticas como ator, e sobre a qual escreve o experiente ator japonês Yoshi Oida 

em seu livro “O ator invisível”: 

A próxima posição para os pés será aquela tomada a partir da 

largura dos ombros. Isso faz com que fiquemos quadrados no 

espaço.[...] Essa posição é regularmente encontrada nas artes 

marciais, já que se trata de uma postura equilibrada e ativa.[...] 

Praticamente em todos os estilos teatrais do mundo, a ênfase está 

colocada na manutenção da coluna alongada, ereta (mas não 

rígida). Existem várias maneiras de se atingir esse equilíbrio. Um 

jeito é projetar nossa emoção interior para baixo da terra, enquanto 

simultaneamente, sentimos que a parte de trás do pescoço está bem 

alongada, quase como se o crânio fosse puxado para cima, em 

direção ao céu. Além disso, a parte inferior do esterno fica 

levemente solta, para baixo, porém não tanto que faça o tórax 

murchar. (OIDA, 2007, p.37). 

          A base neutra que utilizamos ao longo de toda a nossa experiência é, portanto, 

muito próxima à descrita por Oida. Nela os pés estão plantados no chão paralelos entre 

si à distância aproximada dos ombros, o quadril encaixado, a coluna ereta, o olhar no 

horizonte, os braços estendidos ao longo do corpo, o queixo em linha paralela ao chão, 

os ombros relaxados e os joelhos semi-flexionados (Figura 10). 

 
Figura 10 – Alunos experimentando a base neutra. Fonte: Arquivo pessoal 
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 Essa é a posição à qual os alunos retornavam quando não estavam executando 

nenhuma outra movimentação específica. Se manter nesta posição ajudava a fazer 

circular o fluxo de energia pelo corpo e facilitava a movimentação, além de servir de 

referência para se perceber no espaço. 

         Nesse período inicial os alunos experimentaram diversos exercícios e atividades 

que associavam imaginação e movimentação. Nestes exercícios era possível perceber os 

corpos reagindo às imagens que eram formadas e perceber como as imagens (descritas 

pelos alunos no momento final da aula) eram alteradas pelas formas assumidas pelo 

corpo ao longo dos exercícios. 

         Foi através destes exercícios que os alunos experimentaram e compreenderam as 

noções de equilíbrio instável (BARBA, 2009, p. 35-44) e de dança das oposições 

(BARBA, 2009, 45-49). Para o diretor e fundador da Antropologia Teatral, Eugênio 

Barba, existem pelo menos cinco princípios sempre presentes nas mais diversas 

tradições espetaculares. Trata-se de maneiras específicas de utilização do corpo 

apreendidas através da cultura, e que uma vez aprendidos podem ser ressignificados na 

experiência individual de seu uso, a estes dá o nome de princípos-que-retornam 

(BARBA, 2009).   

         Estes princípios que não são necessariamente técnicas codificadas, mas se 

enquadram naquilo que Marcel Mauss, em seu famoso artigo “As técnicas corporais”, 

chamou de técnicas corporais, ou seja, são os modos como homens e mulheres em cada 

sociedade, a partir de sua própria tradição e contextualizados à sua realidade social 

aprendem a “servir-se de seus corpos” (MAUSS, 2003, p. 401). 

         Barba (2009), pensando nas técnicas corporais desenvolvidas especificamente 

em situações espetaculares, observa princípios semelhantes presentes em diversas 

culturas e nas suas espetacularidades, denominado-os princípios-que-retornam 

justamente por essa característica que têm de reaparcer, ainda que de formas diferentes, 

em tradições espetaculares de épocas e geografias distintas e até mesmo distantes. 

         Entre estes princípios ele especifica a dança das oposições, que pode ser 

definida como uma tensão de forças opostas que atuam para manter a dinâmica do 

movimento e que por sua vez se constitui num verdadeiro sistema capaz de revelar a 

“sua vida ao espectador em uma miríade de tensões e forças contrapostas” (BARBA, 
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2009, p. 47). 

         Apesar de isso também ocorrer na mecânica do movimento cotidiano, ao fazê-lo 

em sua produção artística (extracotidiana, na terminologia proposta por Barba) o atuante 

o faz de forma dilatada, permitindo que o espectador perceba esse aspecto, que na vida 

cotidiana passa despercebido, de forma significativa. 

         O equilíbrio instável (ou precário) é o resultado obtido da modificação, 

consciente ou não, do centro gravitacional de modo a obrigar o corpo a se reorganizar 

para garantir que este não caia. Ao alterar o equilíbrio cotidiano, os atuantes acabam por 

criar um “equilíbrio „de luxo‟: complexo, aparentemente supérfluo e com alto custo de 

energia” (BARBA, 2009, p. 39). Como resultado dessa dinâmica entre equilíbrio e 

desequilíbrio há a dilatação da presença cênica, impactando de forma mais potente 

aquele que vê o atuante. 

         Conduzi os alunos a diferentes tipos de salto: primeiro pedi que apenas 

saltassem e voltassem a aterrissar, em seguida que realizassem uma rotação de 90°, mais 

um pouco de tempo e após muitas quedas, passamos aos saltos com rotação de 180°, 

conforme a dificuldade aumentava a concentração diminuía, pois muitos alunos 

paravam de observar o seu movimento e fixavam sua atenção em outro(s) colega(s), o 

que além de impossibilitá-los de realizar o salto e a aterrissagem com qualidade 

despertava o riso. 

         Continuamos tentando e após algumas intervenções minhas a maior parte dos 

alunos voltou a se concentrar e conseguimos chegar aos saltos com rotação de 360°. 

Apenas alguns alunos desistiram e sentaram. Excetuando-se estes, todos os demais 

conseguiram executar o salto satisfatoriamente, lembrando que cada um ao seu modo 

e encontrando a sua própria forma de reequilibrar-se após a aterrissagem. 

         Nas nossas práticas, fomos descobrindo que ao sair e voltar para a “base neutra” 

nos saltos, os joelhos funcionavam como molas que compensavam o desequilíbrio 

inicial causado pelos saltos. Os alunos usavam também o deslocamento do quadril e dos 

braços para reestabilizar o corpo e evitar as quedas. 

         Cada participante era capaz de perceber que o seu corpo buscava estratégias 

próprias para completar os movimentos e ao ler os diários sensíveis identificamos a 
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significação diferenciada que cada aluno dá à realização dos exercícios. 

Na brincadeira, so podiamos se movimentar com pulos para frente, para tras ou para 
os lados, e também com giros, mas sempre mantendo a posição da base. foi uma aula 
que exigiu concentração, pois so podiamos nos mover quando sentimos ameaçados 
pelos ticas. executamos essa atividade com os olhos abertos e depois fechados. Com 
os olhos fechados ja foi um pouco mais complicado, pois tínhamos que ficar atentos 
quando houvesse uma movimentação perto. Foi uma pouco cansativo, mas mesmo 
assim foi uma aula divertida. [ANTÔNIO] 

         Ficava visível a modificação do tônus muscular além do domínio e controle cada 

vez mais preciso dos movimentos ao longo do desenvolvimento do exercício que 

chamamos de Jogo da Pantera. 

         Este exercício, inspirado nas proposições de Luis Otávio Burnier (BURNIER, 

2009) e retomado por Renato Ferracini em seu livro “Arte de Não Interpretar Como 

Poesia Corpórea do Ator” (FERRACINI, 2003) consistia em, adotando os movimentos 

básicos desenvolvidos a partir da combinação dos saltos e do retorno à base neutra, 

imaginar-se como panteras que eram espreitadas por um ou mais caçadores, e à medida 

que era emitido um comando, elas saltavam para escapar dos ataques destes. 

         Após algumas rodadas, o jogo evoluiu para uma espécie de tica
29

 com regras 

específicas e utilizando a imagem das panteras como matriz para a movimentação 

corporal. A proposição final do jogo foi a sua realização com as panteras mantendo os 

olhos fechados enquanto o participante que assumia a posição do caçador os mantinha 

abertos. 

[...] depois do almoço, ter que ficar pulando, fugir de outras pessoas e ainda mas de 
olhos fechados, ter que me concentrar e prestar atenção se vem alguém chegando só 
pelo barulho do pisar no chão, além de difícil foi cansativo, muito difícil me concentrar. 
Não sei no que isso vai acrescentar na minha vida, mas quem sabe um dia eu 
descubro. [LUANA] 

         Era perceptível que cada jogador ali particularizava a posição geral. Mesmo que 

a “base neutra” fosse uma construção comum e partilhada por todos, cada um se 

adaptava a ela de forma distinta. Havia alguns mais rápidos, outros mais lentos, havia 

alunos que flexionavam mais os joelhos outros menos, saltos maiores, saltos menores. 

                                                           
29

 Brincadeira infantil que divide os participantes em pegador e fugitivos. No Brasil inteiro pode-se 

encontrar essa brincadeira com outros nomes como; pira, trisca, picula e manja, pega-pega. Essa 

brincadeira apresenta muitas variações no modo de brincar e em suas regras, o que acaba gerando 

diversidade de nomes. Em http//mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/ há um apanhado 

considerável sobre esse tema. 
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Combinações de movimento diferentes que ocorriam de acordo com as potencialidades 

físicas de cada um, mas também me chamou a atenção o fato de que alguns se deixaram 

contagiar com a imagem da pantera enquanto outros se concentravam apenas na 

mecânica da movimentação. 

A base foi muito necessária nessa aula gostei muito de ter aprendido. A brincadeira foi 
necessário se concentrar e usar a audição para tentar fugir do „caçador‟. A relação que 
esta brincadeira tem com a vida é no caso do caçador e da presa que para a presa 
fugir do caçador ela vai usar o seus sentidos e suas estratégicas, na vida temos que 
usar os nossos sentidos para descobrir os sentidos da vida, desvendar as estratégicas 
que a vida nos proporciona. Achei muito bom o quanto é relachante essa aula. Quanto 
a aplicação da base foi necessária, para melhor equilíbrio. Reflexão: A aula de hoje 
serviu para se sentir forte em todo momento.[MAURA] 

          De forma semelhante, cada aluno ao descrever a experiência do jogo da pantera 

o descreve de forma particular, pois o percebe de forma distinta e única. O jogo 

mobiliza estados emotivos particulares, traz à tona ali, no momento presente, memórias, 

sentimentos, afetos, sensações e sentidos de outras experiências já vividas num presente 

outro, mas ligadas pela historicidade do corpo que o experimenta. 

 Para que os alunos e alunas pudessem alcançar uma maior qualidade dos 

movimentos e também como forma de estimular uma movimentação mais livre e que 

possibilitasse mais adiante a passagem ao jogo ritual, introduzi uma série de exercícios 

respiratórios, já que considero, em consonância com Artaud (2006) que há estreita 

ligação entre respiração, emoções e os movimentos, e também através dela o ator/atriz 

pode acessar, não só os sons, mas também o movimento e as emoções. 

 Sobre isso, Quilici (2012), ao comentar a importância dada por Artaud a 

respiração na prática teatral, afirma que o teatrólogo francês apoiava-se em um princípio 

bastante difundido (e experimentado) nas práticas orientais, para as quais as mudanças 

de respiração exprimem oscilações presentes no estado de ânimo das pessoas e de que é 

possível, portanto acessar e alterar os sentimentos através da respiração. 

 Nesse sentido, me aproximo de conceitos e práticas de algumas tradições 

orientais que associam a respiração à produção e controle de energias vitais. Tal 

aproximação foi possível graças a experimentações ocorridas em oficinas teatrais em 

diversos contextos ao longo de minha trajetória como artista, mas principalmente 

durante o período vivido junto ao Arkhétypos. 
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 Destaco aqui a utilização de algumas posições adotadas nas práticas de Yoga e a 

utilização dos Chakras
30

 como ilustração simbólica que ajudou os alunos e alunas a 

desenvolverem melhor sua capacidade respiratória e também na produção de imagens a 

serem exploradas, principalmente nas atividades que envolviam as cores. Ao associar 

cores aos locais específicos do corpo com os quais desejávamos trabalhar, os alunos se 

sentiam mais confortáveis e demonstravam maior segurança, já que abandonavam 

leituras mecânicas do movimento, e se deixavam tomar pelas imagens produzidas. 

 De modo geral, os alunos demonstravam uma respiração superficial e 

desequilibrada, inspirando pouco ar e concentrando esse ar apenas na parte superior dos 

pulmões o que podia ser constatado pela observação do movimento de suas caixas 

torácicas. Pedi que eles fechassem os olhos e direcionassem a sua concentração para o 

movimento respiratório. 

 Basicamente os exercícios respiratórios praticados se concentravam em dois 

tipos: 1) equilíbrio da respiração através do controle da musculatura diafragmática e 2) 

associação do movimento respiratório com a imaginação. Através da exploração destes 

exercícios era possível chegar a um pulso comum, que ditava um ritmo inicial capaz de 

orientar os movimentos iniciais de cada um (Figura 11). 

 
Figura 11 – Exercício respiratório. Fonte: Arquivo pessoal 

                                                           
30

 Amplamente disseminados na tradição oriental, os Chakras são conforme ANDREWS (2012, p. 2) 

“transformadores” que fazem a alteração das energias que circulam em nosso corpo, alternando-se entre 

mais densas e menos densas. São meios de energização do corpo físico por uma complexa rede de canais 

energéticos, sendo portanto, capazes de regular os plexos, nervos, glândulas endócrinas e órgãos 

localizados na região corporal que lhes é atribuída. Segundo esta concepção temos sete chakras principais 

que são capazes de fornecer informações importantes sobre forças e fraquezas a o seu equilíbrio pode 

promover bem estar físico, mental e espiritual. Importante destacar que para estudiosos ocidentais como 

Anodea Judith os Chakras correspondem aos gânglios nervosos, glândulas do sistema endócrino e vários 

processos corporais, influenciando os estados mentais e físicos. (JUDITH 2004, p.56). 
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 Os corpos dispostos pelo espaço pareciam desconectados, aparentavam estar 

isolados, ilhados, imersos cada um em um mundo próprio, contudo, ao soar de minha 

voz que ecoava pela sala “Inspira 1… 2… 3… 4… 5… expira 1… 2… 3… 4… 5…” 

lentamente percebia a conexão causada pelo simples ato de respirar em conjunto. 

 Cada inspiração e expiração compunha um movimento coletivo, mas coeso. 

Diante de mim nasciam os primeiros movimentos daquilo que após algum tempo se 

transformaria na dança que punha em movimento todos aqueles corpos fazendo a nossa 

gira girar... 

A partir daquela pulsação comum estabelecida pedi que eles pensassem na cor 

vermelha
31

 e na sensação que essa cor lhes causava, que percebessem da forma mais 

clara possível que imagens brotavam e que movimentos surgiam a partir da relação 

pessoal com o vermelho. 

         Informei que dali em diante os movimentos eram livres e que eles poderiam se 

locomover pela sala utilizando os planos alto, médio e baixo de acordo com a relação 

estabelecida com o vermelho que cada um trazia dentro de si. Nesse momento uma 

explosão de risadas ressoou pelo ambiente, era a reação de alguns alunos percebendo o 

corpo dos colegas em movimentos incomuns. 

         Pedi que todos bucassem se concentrar no seu próprio movimento e 

esquecessem o colega. Era preciso encontrar-se com o seu vermelho. Deixar que esse 

vermelho, ou melhor, as imagens, sensações, emoções e sentidos surgidos tomassem 

conta do corpo inteiro de modo a conduzir a movimentação, que livremente deveria se 

tornar uma expressão poética dos estados vividos por cada um. 

         Nessa busca pelo vermelho que cada um trazia em si era possível perceber que, 

para aqueles que se entregaram ao exercício, havia intensidade e descoberta. A dança 

com o vermelho os envolvia e era possível perceber através de seus movimentos que 

qualidade do vermelho era dançada. 

         O grupo poderia ser dividido em três outros menores. O dos que não 

                                                           
31

 Importante destacar que este tipo de trabalho com as cores era prática comum no Arkhéthypos e que no 

primeiro semestre de 2016 aprofundaria minhas reflexões sobre ela na disciplina Poética e Teatro (ARC 

014), ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN (PPGArC) e ministrada por 

Robson Haderchpek.  
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conseguiram vencer a barreira do riso, permaneceram desconcentrados e 

consequentemente desistiram do exercício. Nesse grupo alguns simplesmente sentaram 

e passaram a assistir os colegas enquanto outros permaneceram se movimentando, mas 

o próprio tônus muscular e o ar de riso oscilando entre o deboche e a vergonha deixava 

claro quem pertencia a este grupo. 

         Outro grupo trazia uma dança marcada pelos movimentos bruscos, retos. Havia 

peso concentrado principalmente nos membros inferiores, os quadris se postavam muito 

estabilizados e havia desprendimento de muita força. As perseguições e ataques eram 

bastante recorrentes, os rostos se contraíam resultando na criação de máscaras grotescas 

que pareciam nos alertar da violência contida em seu portador. Não eram incomuns os 

gritos carregados dessa expressividade que poderia ser lida como violência e até mesmo 

dor. 

         Contrastando com este grupo havia ainda um terceiro marcado pela 

sensualidade.  Os quadris apareciam com muita proeminência, iniciando e conduzindo 

movimentos sinuosos que se desenhavam pelo espaço, os braços serpenteavam no vazio 

em busca de algo que parecia lhes faltar. Olhares oblíquos, desafiadores, inquisidores e 

por muitas vezes sedutores. Rostos contorcendo-se na busca por uma nova expressão 

que desse conta de dizer daqueles desejos manifestos nos corpos. 

         Nessa conjunção caótica, da qual eu mesmo fazia parte, apareceram os primeiros 

lampejos das figuras míticas que nos seduziram para a dança mágica e encantadora que 

se estabeleceria mais adiante. Elas pareciam desfilar diante dos nossos olhos como que 

dando os primeiros sinais de uma existência ainda contida, mas nada tímida, e com a 

mesma fugacidade com que surgiam pareciam retornar para o lugar de onde vieram, o 

imaginário dos alunos. 

 O jogo ritual instaurado ganhava forma de dança, entendida não como uma 

montagem coreográfica, mas como liberação de uma movimentação poética, como 

possibilidade de expressão do Ser, como contato com o ser selvagem. 

O ser selvagem não está determinado pelo organismo, pela história, 

pelas significações da linguagem. Assim, trata-se de uma ontologia 

marcada pela experiência e não por noções essencialistas sobre o 

homem, a natureza, o corpo, a história, o pensamento. Por esta razão 

uma ontologia indireta, situada nas dobras do corpo, da alma e do 

mundo (NÓBREGA, 2016, p. 215). 
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 Assim, ainda que não o soubessem dizer – eu mesmo só o saberia depois, ao 

refletir sobre esta experiência após a leitura de Merleau-Ponty (1991; 2005; 2013) e das 

interlocuções de Petrúcia Nóbrega (2015; 2016) – os alunos e alunas travavam contato 

com a criação que o Ser exige de cada um para que assim tenhamos dele a experiência, 

por isso mesmo chamado por Nóbrega (2016) de selvagem. 

 Uma vez que essa movimentação se estabelecia e dava origem a uma dança 

personificada, a pessoa se dirigia a outra(s), e juntas estabeleciam trocas que 

instauravam uma relação. Era criado então um diálogo sem palavras, apenas através 

desta dança que se construíra em parceria. 

         Nem sempre tal diálogo funcionava, mas em alguns momentos podíamos 

observar a possibilidade de não perder o que se construía individualmente enquanto 

acolhíamos a dança do(s) colega(s) para juntos improvisar uma estrutura comum, capaz 

de suscitar sentidos tanto para aqueles que improvisavam como para aqueles que a 

observavam. 

 Apesar do encantamento com o que se construía de possibilidades, dos 

encontros belíssimos que ocorriam, era preciso encerrar aqueles momentos e retornar 

para a nossa vida cotidiana. O jogo era então interrompido e, deitados no chão, 

reequilibrávamos a respiração deixando que os corpos encontrassem repouso. 

         A este momento se seguia uma roda de conversa
32

 na qual cada um teve a 

liberdade de descrever o que havia experimentado, comentar como havia percebido a 

aula, que impressões lhe chamara mais atenção, enfim foi o momento de compartilhar e 

tirar dúvidas num grande diálogo. 

         A segunda-feira tornou-se um dia de muita expectativa para mim, pois passou a 

ser não apenas o primeiro dia da semana, mas também o dia do reencontro com os 

alunos e um processo de abertura para o outro. 

 Comecei a ouvir muitos comentários sobre a “loucura” que estava acontecendo 

nas aulas de arte. Como aquilo tudo parecia estranho e diferente, e alguns 

                                                           
32

 Assim como ocorria no Arkhétypos, todos os encontros eram finalizados com uma roda de conversa na 

qual cada participante poderia comentar as experiências vividas, as impressões obtidas, os sentidos 

mobilizados. Construímos um espaço de extrema abertura e aceitação do outro. Era também nesses 

momentos que esclarecíamos algumas hipóteses narrativas e, com o passar dos encontros conformávamos 

a dramaturgia que se construía, não no papel, mas nos corpos. 
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questionamentos sobre a “utilidade” daquilo tudo. Ter contato com estas questões me 

fez refletir sobre o que estava propondo e em como faria para levar adiante a proposta. 

 Naquele momento havia uma mistura de sentimentos. De um lado a felicidade 

de propor uma experiência educativa na qual eu acreditava e que possibilitaria, para 

além de uma experiência com a linguagem teatral, um espaço de diálogo e 

transformação dos sujeitos do fenômeno educativo vivido, do outro lado me 

questionava se os alunos estariam dispostos a embarcar naquela “viagem” e como 

poderia explicar-lhes minha proposta, sem ser impositivo. 

         A estratégia que me pareceu mais interessante foi usar algum tipo de metáfora 

que lhes revelasse através de sua poesia - toda metáfora é um modo de poetizar a 

experiência à qual ela faz referência - que aquilo que convencionalmente chamamos 

loucura é apenas outra forma de encarar os fatos e que aquilo que parece ser inútil sob 

uma determinada perspectiva pode redundar em experiências maravilhosas ao 

alterarmos a perspectiva. 

         Na busca por essa metáfora me reencontrei com “Os ipês estão floridos,” 

(Anexo A) crônica de Rubem Alves (ALVES, 1990, p. 12-15) na qual o autor versa 

sobre a experiência de Moisés diante da sarça ardente, e sua própria relação afetiva com 

os ipês para refletir sobre os modos como são vistos e tratados aqueles que agem 

diferente do modo costumeiro. 

            Algo em mim estava diferente, me encontrava bastante reflexivo e 

diferentemente das aulas anteriores e não recebi os alunos com sorrisos e abraços. Ao 

chegarem se depararam com o meu mais profundo silêncio. 

         Sentado no centro, em posição de flor-de-lótus, apenas sugeria com pequenos 

gestos que eles entrassem e sentassem em círculo ao meu lado. Eles foram chegando, 

ocupando seus lugares, entendendo que era necessário silêncio e em poucos minutos 

todos estávamos em círculo e os sons do ambiente externo faziam notar-se 

inconfundivelmente.  

 Esses sons pareciam nos avisar da exterioridade marcada pelo ambiente escolar 

apenas como ecos. Internamente eu era um misto de emoções: feliz por estar ali, na 

minha própria experiência mosaica, desejoso de me fazer compreendido e aceito, mas 
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ao mesmo tempo com medo de ser incompreendido e rejeitado. 

         Iniciei a leitura de “Os ipês estão floridos” numa voz serena e firme, dando 

ênfase às partes que mais me tocavam e que me pareciam mais metafóricas de nossa 

condição ali naqueles momentos. Quanto mais avançava na leitura, mais me convencia 

de que a mensagem chegaria aos alunos. As faces inicialmente tensas e questionadoras 

davam lugar a expressões mais leves que pareciam visualizar as imagens provocadas 

pelo autor. Eu mesmo já apresentava o corpo mais relaxado. Alguns alunos deitaram 

apoiando o queixo sobre as mãos. Outros simplesmente fecharam os olhos, o que me 

pareceu uma tentativa de se concentrar melhor nas imagens.   

         Repeti a leitura uma vez mais tentando manter a entonação precisa, só que agora 

caminhando entre eles que, com algumas exceções, foram espontaneamente deitando no 

chão. Ao fim da leitura pedi que eles imaginassem o Ipê rosa, ainda distante, apenas 

como uma mancha que ia se definindo e revelando além dele uma paisagem que o 

envolvia, e nessa paisagem haveria o encontro deles com o Ipê. 

 À medida que a imagem se tornasse clara, eles deveriam se aproximar do Ipê. O 

tempo todo pedia que eles observassem as cores, aromas, texturas, gostos enfim que 

percebessem a paisagem e como eles se sentiam naquele lugar. Quando estivessem 

certos de estar “integrados” à paisagem deveriam conversar com o ipê sobre aquilo que 

lhe ocorresse no momento e em seguida dançar com esse ipê, como se ele fosse um 

parceiro e por fim “ser” esse ipê. 

         Depois que dei as orientações e me entreguei à observação dos alunos, passei a 

perceber as mais diversas reações destes. Alguns corpos pareciam extremamente leves, 

outros se contraíam, alguns sorriam, outros deixavam escorrer lágrimas pela face. Todos 

se expressavam fisicamente reagindo àquele estímulo. 

         Para encerrar a atividade coloquei uma música instrumental de fundo e pedi que 

os alunos tentassem expressar através dos seus movimentos as sensações vivenciadas na 

etapa anterior, mas apenas uns poucos alunos se dipuseram a realizar esta parte do 

exercício, o que fez com que parte da turma apenas observasse os colegas que 

conseguiram realizar esta última parte  da proposta. 

[...] ver aquele ypê foi como voltar à minha infância, a calmaria do Ypê me lembrava a 
criança calma que eu era, eu era um ypê rosa, porém eu não conseguia conversar 
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“comigo” (ypê), eu era uma estátua e o ypê era lindo, um lindo ypê rosa claro com 
pintas rosa escuro. Aquele ypê me prendeu perto dele e eu não conseguia voltar de lá, 
era um lugar bonito e ao mesmo tempo estranho, eu só conseguia ver o ypê, não 
conseguia ver mais nada, foi um tanto quanto assustador [BÁRBARA]. 

Nos deitamos e aos poucos o professor ia falando coisas que nos ajudava a pensar 
tudo aquilo tudo aquilo que ele estava falando. [..] quando tive que me aproximar 
daquele pinheiro fui sentindo aquela relva fresca e verde, um cheiro de terra molhada 
passou rapidamente pelo meu nariz, coisa bem louca. Fico impressionado como posso 
sentir tudo isso [PEDRO]. 

Senti uma força como se estivesse me levantando, logo comecei a lutar contra uma 
outra que me empurrava para baixo. Depois ao ficar refletindo sobre o ipê amarelo 
comecei a diminuir meus movimentos, pois quero de fato sentir realmente o 
comportamento de uma árvore. como o vento toca em seus ramos, a raiz com o solo 
(meus pés) e uma leve brisa  tomou conta de mim [ÁLISSON]. 

         A experiência vivida neste dia, assim como as falas que dela resultaram, 

mostrou que as experiências que vivenciamos nas aulas tiveram um caráter muito mais 

subjetivo e sensível, permitindo que os envolvidos se percebessem, do que um esforço 

em fazer com que saíssem do semestre com um conjunto de ferramentas para operar 

uma determinada linguagem. 

 Mesmo aqueles que optaram por, na última parte da atividade, assistir aos 

colegas puderam contribuir na roda de conversa com os seus relatos sobre como foi sua 

própria experiência - relativa aos primeiros momentos - e apresentando os sentidos que 

haviam mobilizado a partir da movimentação dos demais no último momento, de modo 

que todos participaram de modo ativo e conseguiram refletir acerca de si e de suas 

subjetividades. 

         Nesse exercício apresentei uma noção que permearia toda a disciplina e 

nortearia toda aquela experiência: conhecer a nós mesmos é uma condição fundante 

para a capacidade de expressão, entendida aqui como mais que a possibilidade de 

organização de/em uma linguagem. 

         Cada aluno pôde experimentar momentos muito pessoais e revisitar memórias 

preciosas que revelavam um pouco mais de si a cada um deles. Nas conversas durante o 

almoço daquele dia - era comum almoçar junto com uma parte do grupo - alguns alunos 

comentaram que haviam “estado” com os pais, ou avós, ou simplesmente com eles 

mesmos, outros descreveram a sensação de ter visitado algum momento especial de suas 

infâncias. 
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         Que histórias poderiam ser construídas com tal heterogeneidade? Essa indagação 

me motivava, principalmente quando contrastava isso com a experiência realizada com 

o Arkhétypos. Era impossível não relembrar de algumas atividades realizadas e de como 

aquela experiência havia me ajudado a compreender melhor algumas questões e 

potencializado o meu corpo para a construção cênica. 

         Que outro momento na educação formal possibilitaria a estes alunos e alunas a 

experiência de se abrir para o outro de forma tão intensa? Ali, pensava eu, eles e elas 

poderiam compartilhar suas histórias, suas dores, seus amores, suas lutas, seus medos. 

Poderiam se permitir ser vistos como realmente são, sem a necessidade das máscaras 

sociais cotidianas, ainda que confrontada pela construção de outra máscara. 

        Cada encontro deixava em mim algumas inquietações e passava a semana 

colhendo informações sobre como os alunos haviam percebido a aula. Pude ouvir de 

alguns alunos sobre a dificuldade de se concentrar e se entregar ao tipo de atividade 

proposta nas aulas uma vez que para muitos isso era totalmente inédito. 

 Como vencer essa resistência? As estratégias que vinha utilizando estavam 

sendo suficientes para atraí-los? O semestre já se aproximava do fim e essas perguntas 

pululavam em minha mente. Sabia onde poderíamos chegar, sabia que com paciência 

chegaríamos, mas a grande questão era como fazer para trazer todos juntos. 

 Decidi manter a estrutura do encontro seguindo o modelo adotado nos 

treinamentos do Arkhétypos. Tínhamos um alongamento individual, no qual cada um 

utilizava aproximadamente dez minutos para realizar sua própria sequência utilizando a 

maneira que achava mais adequada, pois ninguém melhor que o próprio sujeito para 

perceber o que melhor funciona em seu corpo. 

 Após o alongamento e já com a presença de todos os alunos direcionava-os ao 

chão para dar início ao treinamento energético, procedimento utilizado para despertar as 

energias condicionadas no corpo de modo a renová-las. Trata-se de uma prática psico-

física que não tem regras definidas e que de modo geral se assenta na exploração das 

diversas possibilidades de movimentação (FERRACINI, 2003, p. 138-139). É possível 

encontrar diversos modos de organizar esta prática que aparece em diversas tradições, 

estilos e escolas de formação artística, podendo perceber em especial a recorrência do 

princípio da dança das oposições (BARBA, 2009). 



113 
 

 Conduzi os alunos a tocarem seus corpos: “sintam o toque de vocês sobre vocês 

mesmos”. O que se viu foi um momento de deleite, aos poucos os alunos foram se 

permitindo tocar os cabelos, o rosto, braços, abdômen. Deram-se abraços em si. 

Acarinharam-se num movimento de completa reversibilidade. Entrei nesse momento 

junto com eles e, eu também, me permiti essa sensibilização acerca de meu próprio 

corpo.  

 Subitamente uma música ecoou no ar. Com sua percussão pulsante, a música 

pareceu atravessar os corpos e fez reverberar em nós algo que sempre esteve ali, 

enquanto possibilidade, mas que processos racionais de vigilância pareciam interditar. 

Os corpos guiados pelo ritmo acelerado da música passaram a mover-se freneticamente, 

e movimentos “calculados” cederam lugar a movimentos cada vez mais espontâneos 

que faziam a sala vibrar e a temperatura subir… Um mergulho vertiginoso no elemento 

simbólico que norteou todo o processo, o Fogo. 

Nesse dia a aula foi bem perplexa (não que as outras não tenham sido), enfim, foi 
ótima a aula, dancei bastante (não era eu que estava dançando, eu mergulhei na 
dança, deixei meu corpo dançar por mim, movimentos feios ou bonitos era meu corpo 
que estava fazendo) [JORGE] 

 Nesse momento a preocupação não era, como reflete o aluno em seu diário 

sensível, com uma composição cênica ou com resultado final de qualificação artística. O 

objetivo proposto e (me parece) alcançado – não por todos os alunos – foi estético, no 

sentido amplo que o vocábulo grego aesthesis tem, retomado como experimentação dos 

sentidos capaz de colocar o corpo e sua capacidade de sentir e atribuir sentidos ao que 

sente no centro da experiência vivida. 

 Interessava inicialmente a imersão no próprio corpo e seu imaginário – 

compreendido como universo simbólico ofertado pelo contato com a cultura, mas 

sempre significado individualmente – desencadeado por aquele elemento, para que num 

segundo momento (divisão meramente didática, pois são processos quase que 

concomitantes) emergissem, das entranhas do próprio ser as imagens e suas expressões 

correspondentes, que somente depois receberam tratamento artístico. 

 A movimentação trouxe consigo bastante barulho, mas com o tempo ele 

diminuiu e ao formarmos um grande círculo no qual minha voz podia ser ouvida por 

todos: “Sintam uma bola de fogo localizada no quadril, entre o umbigo e a pélvis. 
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Deixem que toda a energia se concentre nela e irradie para todo o corpo, não tentem 

controlar isso, mas apenas deixem-se ser guiados por esse deslocamento. Tentem 

perceber como ela é”.  

 Do meu lugar – nesse momento precisei me distanciar da atividade para 

controlar o equipamento de som e também para observar o que os alunos iriam produzir 

– fui impactado de um lado por imagens muito fortes e por outro pelo abandono da 

atividade por alguns. Era possível perceber em alguns um mergulho profundo, enquanto 

outros pareciam apenas cumprir uma tarefa mecanicamente, o que era revelado 

principalmente pelo tônus muscular. 

 Nesse sentido é bastante pertinente a reflexão encontrada no diário de um aluno 

que demonstra como eles eram capazes de mobilizar conhecimentos sobre suas práticas, 

e passado o momento da aula refletir sobre seus efeitos e resultados:  

Fiquei inventando lá umas coisas para não ficar no vácuo sozinho sem fazer nada. 
Mas com o tempo comecei a sentir, mas não com muita intensidade como vi que uns 
amigos estavam fazendo. Ficava tentando “imitar” eles, porém sem sucesso, rs. É algo 
que vem de você, então não adianta ficar „copiando‟ os outros [PEDRO]. 

 Seguindo as minhas orientações os alunos mantinham suas movimentações no 

grande círculo. Cada um dançava o seu próprio fogo e o compartilhava através de 

movimentos que eram feitos imaginando-se que havia materialidade do fogo e que este 

estaria sendo direcionado para algum ponto distante. Não havia um modelo de 

movimento, uma partitura, ou uma coreografia, apenas era dada uma intenção ao 

movimento: Lançar o fogo.   

 Cada um encontrava a sua maneira de “lançar” o seu fogo para o centro do 

círculo. Alguns movimentos remetiam à violência das erupções vulcânicas, com 

movimentos sempre firmes e cortantes, enquanto outros pareciam delicados como a 

chama bruxuleante de uma vela de modo que se podiam observar diversas qualidades do 

Fogo sendo expressas. 

 Uma imagem bastante significativa deste momento da atividade foi quando um 

aluno bastante tímido e recatado, que pouco falava durante as aulas, a quem os 

professores descreviam como muito inteligente, mas muito pouco participativo, 

surpreendeu a todos nós com uma movimentação extremamente livre e provocativa, 

carregada de sensualidade e liberdade. Aqueles movimentos ondulados e sinuosos na 
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parte superior do tronco, contrastando com uma base firme, porém muito móvel, me 

transmitiam uma sensação de conflito por liberdade.   

 Parecia, para mim, que aqueles movimentos emergiam de uma grande 

necessidade de dar voz ao seu corpo, a algo que estava ali presente, mas que precisava 

ser reprimido por causas que estavam além do próprio aluno. Enquanto parte de seu 

corpo parecia prender-se ao chão - as pernas estavam sempre contraídas, os joelhos 

flexionados fazendo com que a sua base ficasse mais baixa e gerasse uma sensação de 

bloco - outra parte lutava por ascender e buscar os ares em movimentos sempre 

sinuosos envolvendo não apenas os braços, mas todo o tórax e a cabeça.  

 O peito alternava-se em movimentos de expansão e contração, sendo ora 

exibidos vaidosamente, ora escondidos por braços que ameaçavam se cruzar como que 

se protegendo de alguma ameaça. Seus olhos pareciam atrair para dentro de sua própria 

quimera aqueles que se deixassem ser captados pelo movimento do seu olhar. Era um 

olhar inquisidor que gritava uma dor e uma angústia existencial muito forte. Em seu 

diário ele escreve: 

Me envolvi bastante na dança, parecia algo que já tinha praticado há muito tempo, 
pena que a timidez às vezes fala maior, o medo de ser comparado com… (prefiro só 
pensar). [ilegível] seria algo que praticaria, mais vem a questão do preconceito e tals. 
Enfim. [JORGE]. 

 De fato, configura-se um processo muito delicado, nem todos conseguiram, pois 

esse tipo de atividade requer bastante abertura e exposição. Esses momentos promovem 

uma espécie de desnudamento e aqueles que se deslocavam para o centro da roda 

recebiam a atenção de todos os demais participantes. Como deixar que o que sentiam 

fosse exposto publicamente, mesmo que apenas entre os participantes da experiência? 

 Conforme pude observar, a conexão através do jogo com o parceiro revelou-se o 

meio pelo qual os alunos conseguiram se entregar com maior sucesso. Ao se 

concentrarem no momento vivido, deixando de lado os julgamentos e expectativas 

alheias, mantendo o foco na resposta que precisavam dar ao outro corpo em movimento, 

deixando fluir os movimentos e sentidos que se configuravam na troca estabelecida no 

jogo com o parceiro, adquiriam maior organicidade, conseguido criar sequências de 

movimentos belíssimas que eram resultado de sua própria estesia, ou seja, de suas 

interações no mundo e dos sentidos que se mobilizavam neles (Figura 12). 
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Figura 12 – Alunos em conexão através do movimento. Fonte:Arquivo pessoal 

 

 Os movimentos mobilizavam sensações e sentidos não apenas nos que os 

executavam, mas em todos os participantes. Os que se colocavam na condição de 

espectador não estavam apartados da experiência, eles também eram afetados e, ali no 

seu lugar, sentados ou deitados no chão daquela sala, respondiam cada um ao seu modo, 

ao chamado para a significação daqueles movimentos. 

 Jacques Rancière dedicou parte de suas reflexões à relação estabelecida entre a 

obra artística e o espectador, sobretudo o teatro. No artigo “O espectador emancipado”, 

ao falar sobre o lugar ocupado pelo espectador, o filósofo é contundente ao afirmar que 

o espectador é ativo. Uma vez sendo seus sentidos afetados pela experiência da cena, 

assume posição ativa de (co)produção desta e de seus sentidos: 

Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê 

com muitas outras que viu em outras cenas, em outros tipos de 

lugares. Compõem seu próprio poema que tem diante de si. 

(RANCIÈRE, 2012, p. 17) 

 A atribuição de sentidos era formulada por cada um em decorrência de suas 

experiências no mundo, cada história de vida contribuia para a leitura que se fazia do 

que ocorria ali, diante deles, participavam da performance refazendo-a  à sua maneira, 

associando-a a histórias vividas anteriormente ou inventadas ali, no ato das ações. 

 Foi justamente através desses “diálogos”, que apareceram de forma embrionária, 

as ações que conduziram a sequência dos demais laboratórios assim como se fixaram 

com o tempo e a repetição as ações que constituíram o resultado final apresentado no 

encerramento da disciplina.  
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 Nas rodas de conversa realizadas ao final de cada aula os alunos, ao comentar 

suas percepções, davam indicativos de por onde a narrativa dos encontros deveria 

caminhar, ajudando a construir uma dramaturgia que mesmo provisória daria alguma 

ordem ao (aparente) caos que se instaurava a cada encontro e indicava os caminhos a 

serem tomados pelo processo de construção ritualística da cena. 

 Entre os meninos havia quase sempre a necessidade de demarcar espaço e não 

foi incomum movimentos que remetiam a lutas. Já as meninas, boa parte delas, relatou 

que de fato ao dançarem tentavam seduzir os colegas com quem dividiam o centro da 

roda. Alguns meninos e meninas ao dançarem juntos demonstravam interesse em 

“trocar” os movimentos, ou seja, se delineava a ideia de transmissão de movimentos. 

 Sabendo que o elemento da natureza sobre o qual iríamos nos debruçar era o 

fogo, mergulhamos na pesquisa de como este elemento se manifestava em nós. 

Buscamos perceber que tipo de desejos eram manifestos a partir das relações com esse 

elemento e como essa relação encontraria sua expressão em cada corpo. 

 Esse passeio pelas imagens e paisagens causadas pelo Fogo constituiu-se para 

nós naquilo que Merleau-Ponty (2013) chama de motivo ao comentar o trabalho do 

pintor Cèzanne, e afirmar que para este a paisagem funcionava não como tema, mas 

como um “motivo” que lhe inspirou numa série de obras, obrigando-o a retomá-la 

várias vezes tanto em seus estudos como em suas obras. 

 De modo análogo, revisitamos continuamente ao longo de todo o ano letivo o 

motivo Fogo, e imprimimos não na tela, mas no espaço, através não de instrumentos 

como pincéis e tintas, mas de nossos próprios corpos a relação que cada um foi capaz de 

estabelecer com o motivo, relembrando-me de minha inspiração nas práticas do 

Arkhétypos, que tem desenvolvido a dramaturgia e encenação de seus espetáculos 

através da poética dos elementos (HADERCHPEK, 2017), que por sua vez dialoga com 

a leitura das obras de Gaston Bachelard (2009; 1998). 

 Uma corda é girada e todos os participantes precisam passar pela corda 

obedecendo aos comandos de 1) passar pela corda sem pular; 2) entrar na corda, dar um 

pulo e sair; 3) entrar na corda, dar dois pulos e sair; 4)entrar na corda, dar três pulos e 

sair; 5) entrar na corda, dar dois pulos e sair; 6) entrar na corda, dar um pulo e sair e 7) 

passar pela corda sem pular e sair. É preciso sempre entre um participante e outro 
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respeitar o “pulso” da corda, sendo permitido que ela toque o chão apenas uma vez entre 

um participante e outro. O exercício só se realiza depois que todos os participantes 

realizarem o ciclo completo ininterruptamente. Caso alguém erre todo o grupo retorna 

para o começo do exercício. 

 Esse foi o exercício com a corda
33

 que acompanhou a turma até o final da 

disciplina e possibilitou um dos momentos mais sensíveis e transformadores registrados 

nos diários sensíveis e também presente nas minhas reflexões sobre a experiência vivida 

e meu papel como docente. 

Já a aula no segundo momento, ou seja à tarde foi a de pular corda, medooo… Nossa 
quando falou que na aula seria a “prova”, de pular corda, o exercício em que todos os 
participantes teriam que cumprir as etapas, nossa eu fiquei com muito medo, sempre 
seguir com esse medo de pular corda, quando eu tinha uns 8 anos a maioria das 
minhas colegas pulavam corda, eu ficava só visualizando de longe, eu olhando de 
longe via muito muito que elas caiam, elas sempre me chamavam mais eu coloquei na 
minha cabeça que eu nunca seria capaz de pular corda, eu fiquei com esse esteriótipo 
que quem pulava corda sempre teria de ser magra. Mas nessa aula eu consegui 
vencer, consegui vencer, tirar essa ideia totalmente errada, que sim eu consigo e só 
se dedica e tentar, que tirar da cabeça essa palavra “eu nunca vou conseguir” , a 
sensação de ter conseguido pular corda foi uma sensação sem explicação a sensação 
de que sou uma pessoa capaz de vencer meus medos, nossa eu queria agradecer 
muito […] por não ter desistido de mim, ter tirado um tempo na aula para ajudar eu e 
ALUNA agradeço muito. Se você não tivesse feito isso eu nunca que teria tirado tempo 
para pular corda; pois era um medo muito grande um medo infinito. Pensei em desistir 
infinitas vezes [...] Converso que quando você falou a aula vai ser de pular corda, deu 
uma vontade de sair daquela sala correndo, quando você falou M****34 vai pular corda, 
nossa deu fiquei com ódio da sua cara. Mas achei muito bom essa aula foi a melhor, 
nesse dia eu gostei da aula de verdade. muito obrigado por ter me ajudado a vencer 
esse medo![M****] 

 Além do que representou para a aluna que realiza o registro acima, esse 

exercício mobilizou toda a turma, já que de algum modo todos se organizaram para 

contribuir uns com os outros, possibilitando a união do grupo em prol de um objetivo 

maior, que era a participação de todos os participantes. 

 A mobilização se estendeu para além da turma e por algumas semanas boa parte 

da escola se envolveu com este exercício, pois qualquer momento livre era aproveitado 

para ajudar os colegas e treinar para a avaliação do exercício da corda. Os alunos se 

                                                           
33

 Exercícios com corda sempre estiveram presentes na minha prática teatral, tanto como artista como na 

função de professor. Este exercício especificamente me foi apresentado por Robson Haderchpek durante 

os “treinamentos pré-expressivos” do grupo Arkhétypos em algum momento de 2014. 
34

 Nesse caso preferi proteger a identidade da participante por se tratar de uma revelação de caráter muito 

pessoal. 
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revezavam para chegar antes das aulas e treinar. Mesmo quando o laboratório estava 

ocupado com alguma outra atividade os alunos pegavam a corda e se dirigiam para o 

pátio da escola. 

 Esta experiência me marcou profundamente e me fez revisitar a passagem que 

tive, como docente, pelos anos iniciais do Ensino Fundamental I, quando ao lidar com 

as limitações das crianças pude refletir sobre o papel do professor para além da 

transmissão, construção ou mobilização de conhecimentos através dos conteúdos. 

 Desde então a sensibilidade para com as dificuldades apresentadas pelos alunos 

faz parte de minha prática docente e é em muito responsável pela inquietação que me 

levou a esta experiência aqui descrita. Ser professor não deve ser apenas dar conta do 

conteúdo especificado na ementa da disciplina e responder às dúvidas dos alunos, mas 

participar da mudança de percepções que transformam estes alunos e estar sensível aos 

percalços que estes apresentam nesse percurso. 

 As disciplinas do currículo escolar tem muito mais a oferecer que o domínio de 

conteúdos e o desenvolvimento de habilidades. Elas servem para a (trans)formação dos 

educandos em cidadãos capazes de agir na modificação de si e da sociedade. 

 Para que a educação seja transformadora é necessário que momentos como esses 

sejam aproveitados para a aprendizagem de todos os envolvidos, pois neste caso 

aprenderam os colegas de turma: a generosidade para com os que não detêm as mesmas 

capacidades e a necessidade de ajudá-los para o bem do coletivo, pois M**** era parte 

do todo que compunha a turma, e sem ela a turma não conseguiria completar 

plenamente a atividade; aprende a própria aluna que para além de desenvolver a 

habilidade “banal” de pular corda, vence um trauma e melhora sua auto-estima e 

capacidade de acreditar em si mesma, e principalmente aprendo eu: educar é ajudar a 

mudar uma condição.  

 Sempre que um sujeito é capaz de mover-se e voltar a um desafio com uma nova 

perspectiva sobre este, há educação e é função minha como educador, uma vez 

identificando as dificuldades, proporcionar situações de aprendizagem para que essa 

mudança ocorra. 

 O silêncio era profundo sendo rasgado apenas pelos corpos em movimento: A 
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respiração ofegante, os pés em atrito com o chão, o som das quedas nos solo após algum 

salto, um ou outro riso, e um choro comedido acompanhado de lágrimas eram os únicos 

sons que se ouviam dentro da sala. Lá fora, muito distante – bem mais pelo 

arrebatamento produzido pela estesia que vivíamos que por qualquer fator físico –

apenas um som de burburinho provocado pela agitação comum aos espaços escolares. 

Havia também o som de um ou outro pássaro a cantarolar, talvez – pensava eu naquele 

momento – a sua própria canção de desapego. 

Depois o professor pediu para que dançássemos em duplas, meio que uma troca, 
confesso os olhares transmitiram muito mais que qualquer toque. [ELISA] 

[...] estou bem animada foi uma aula bem prazêrosa para mim (só a coluna que me 
incomodou um pouco porque tínhamos que ficar retos). Mais mesmo assim dancei 
(gostei bastante da dança com Jorge). [NEIDE] 

 É importante destacar que a formação dessas duplas não era orientada por 

nenhum critério. Não havia nesse momento nenhuma estrutura narrativa com a qual 

estivéssemos trabalhando previamente. O intuito era o de permitir que uma vez imerso 

na sua própria dança o aluno pudesse compartilhar as suas sensações e conjuntamente 

pudessem produzir a expressão que resultaria desse encontro numa espécie de diálogo 

sem palavras. A resposta era imediata, sem um planejamento prévio. A construção era 

um resultado único que emergia desse contato profundo consigo e entre os atuantes que 

se colocavam inteiramente presentes e dispostos ao jogo.  

 Após presenciar e apreciar encontros belíssimos, ocupando a condição de 

espectador privilegiado, capaz de me movimentar entre as “cenas” e, de em um ou outro 

momento ingressar também nessa dança, direcionei os alunos para o momento final da 

atividade: “Uma vez despedido dos parceiros concentre-se em si retorne ao exato 

lugar onde tudo começou, assuma a mesma posição, mas concentre-se nas mudanças 

ocorridas”. 

 O dia estava sem sol, nublado, e ventava um pouco. Isso foi ótimo, pois me 

possibilitou fechar as janelas e a porta da sala, no canto das janelas uma pequena 

abertura, espaço suficiente para que o vento atravessasse a sala lambendo as paredes 

laterais sem, contudo apagar as velas cuidadosamente dispostas em um pequeno círculo 

no centro geográfico da sala. 

  Novamente sentados em posição de “flor de lótus”, todos os alunos se achavam 
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de olhos fechados e respiravam profundamente, reequilibrando a respiração e se 

concentravam em como se sentiam naquele momento. Silenciosamente passei por cada 

aluno deixando um pequeno pedaço de papel retangular e algumas canetas – lembro que 

apenas uns poucos alunos ficaram sem canetas – e coloquei ao fundo um áudio 

meditativo baseado na frequência energética do Anahata
35

 

 A temperatura da sala mudara e podíamos sentir o calor concentrado no centro. 

A luz bruxuleante das chamas parecia hipnotizar não só a mim, mas também àqueles 

que ao abrir os olhos se deparavam com aquela imagem. O cheiro da parafina queimada 

sendo dispersa ao gosto do vento frio, que encontrava seu caminho junto às paredes, 

colaborava para a criação de uma atmosfera intimista e até mesmo ritualística.  

 Cada um de nós se fazia participante daquele momento mágico. A cada um era 

solicitado que mergulhados na chama de seus corações deixasse subir, como a fumaça 

daquelas velas, das profundidades de seu ser aquilo que lhe impedia de encontrar a si 

mesmos, de se colocarem no mundo aceitando-se e aceitando receber em si o outro. 

 O tempo parecia ter parado, aqui e acolá se ouvia o som do choro e lágrimas 

brotavam do meu rosto assim como do de muitos outros alunos. Contemplávamos 

aquelas chamas como quem se escrutina em busca de respostas profundas e sinceras.  

 Havíamos encontrado algo a partilhar, havíamos partilhado esse algo com outra 

pessoa, poderia dizer mesmo que havíamos compartilhado partes profundas de nós 

mesmos, mas a pergunta que ecoava através de uma voz em constante luta para não 

embargar era: “Do que eu preciso desapegar?” 

 Os alunos, percebendo a que se destinavam os pequenos retângulos, puseram-se 

a escrever, cada um ao seu tempo e modo, uma palavra que sintetizava o que sentiam 

que lhes era necessário deixar ali, registrado, como que transferido para aquele papel, 

arrancado de si e depositado naquela superfície. Aqueles que ficaram sem canetas 

aguardavam os que já haviam acabado, estes últimos com pequenos gestos sinalizavam 

para que eu transferisse as canetas. 

                                                           
35

 O Chakra Cardíaco (ou do coração) também é conhecido no Sânscrito como Anahata, sendo associado 

a cor verde. A frequência de sua vibração bineural é de 128hz.  A frequência da vibração de tom 

isocrônica é de 256 hz. Ambos compartilham uma freqüência de pulso de 10,5 hz. Localizado no centro 

do peito, o chakra trata dos relacionamentos e do direito ao amor. O centro desse chakra é o amor, o 

perdão, a compaixão, a capacidade de ter autocontrole e aceitação de si mesmo. O áudio utilizado pode 

ser encontrado em: https://www.youtube.com/watch?v=ARoih8HTPGw (1: 28‟ - 1: 58‟). 

https://www.youtube.com/watch?v=ARoih8HTPGw
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 Eu vivia aquele momento ao mesmo tempo em que era atravessado pelas 

memórias de algumas experiências onde o fogo funcionava como elemento simbólico 

da transformação sendo, naquele momento, a mais latente um dos laboratórios 

realizados pelos participantes do “Revoada” que resultou na construção da cena do vale 

do conhecimento, cena na qual todos dançamos ao som ritualístico das alfaias em volta 

do fogo protegido pela Fênix, ave mitológica que ressurge de suas próprias cinzas. 

 Nossa comoção chegou ao ponto máximo quando espontaneamente os alunos, 

um após o outro, se chegaram ao centro com seus papéis na mão, realizando sua parte 

naquele ritual coletivo, e queimaram-no simbolizando algo do qual queria, ou mesmo 

precisava, se desapegar.  

 As lágrimas que se misturavam com a cera das velas derretidas puderam ser 

removidas do piso, não sem deixar marcas, mas duvido que possam ser removidas da 

memória daqueles que as derramaram naquela tarde de julho. É impossível não 

reconhecer que aquele momento (n)os ajudou no processo de transformação de si no 

qual está implicada a educação “concebida como uma experimentação estética da 

condição humana em suas múltiplas dimensões, o que supõe experimentar dores e 

alegrias, estrangeiridades e familiaridades”. (ALMEIDA, 2006, p. 12). 

 Se a proposição era de uma experiência educativa que se assentasse no corpo e 

na sensibilidade, entendia que a avaliação precisaria ser feita através da escuta e do 

diálogo com os alunos, afinal ninguém melhor que os próprios corpos que viveram a 

experiência para identificar os resultados obtidos e os deslocamentos realizados. 

 Para atender essa demanda me vali da roda de conversas. Uma oportunidade de 

livre manifestação na qual as observações, todas elas, foram ouvidas, respeitadas e 

refletidas não apenas por mim, mas por todo o grupo. A ideia foi criar um diálogo sobre 

as impressões obtidas e abrir espaço para compartilhar as descobertas que tivessem 

ocorrido. Também foi um espaço para se posicionarem sobre a forma como queriam dar 

continuidade ao processo. 

 Desde o início da disciplina tentei construir com eles uma relação 

horizontalizada, que permitia a eles opinarem sobre a minha prática com a garantia de 

que seriam ouvidos e respeitados. Não havia motivo para esconder insatisfações, 

frustrações ou mesmo descontentamentos. Era para mim, enquanto educador, uma 
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oportunidade ímpar de trabalhar sobre a minha própria prática e fazer as adequações que 

fossem necessárias. 

 Os alunos foram se sucedendo em suas falas e cada um trazia o seu ponto de 

vista. Destaco os momentos em que os alunos falaram sobre como a experiência os 

estava ajudando a se aproximar de si, a refletir sobre seus modos de reagir às situações - 

ou seja, o modo como são no mundo - e perceber-se para além da função social de 

alunos que desempenhavam naquele contexto. 

 Pude perceber que as práticas que experimentamos juntos, desenvolviam neles 

reflexões sobre questões que vão muito além dos conteúdos estabelecidos para a 

disciplina teatro. Sem deixar de ser práticas teatrais configuravam-se também como 

experiências contributivas para a (trans)formação do ser, para a emancipação das 

inteligências, para o exercício da empatia, para a compreensão de nossa abertura para o 

outro como condição constituinte do ser e necessária para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

 As experiências de cada aluno eram consideradas, suas opiniões e reflexões 

eram ponderadas e contrapostas às de outros colegas, cada um era considerado como 

portador de uma infinidade de saberes e era esse saber que movimentava a experiência 

que vivemos. A mim, como professor, cabia não hierarquizar os saberes, mas criar 

meios de fazê-los dialogar e contribuir também com os saberes que eu trazia comigo. 

Bem, vou fazer uma breve conclusão das aulas do professor, foi 
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito interessante, e 
algumas coisas me surpreenderam demais, e algumas pessoas, que realmente 
mudaram totalmente depois que participaram das suas aulas, foi bastante dinâmica 
em algumas, e em outras chatas, porque não consegui me envolver na coisa e em 
algumas aulas não participei muito. Teve muita coisa que vou levar, vários 
ensinamentos.[VICTOR] 

 Como podemos observar as aulas desse bloco adquiriram um sentido bastante 

individual com cada um deles percebendo questões pontuais de si a partir da própria 

experiência corporal. Também observamos que a percepção da relação com o outro está 

sempre presente no horizonte, dito de outro modo, os alunos percebem que mesmo não 

havendo uma confusão entre ele e o outro, há uma abertura de si para a complementação 

de si pelo outro. 

 A mobilização de saberes e conhecimentos se configura sempre como uma pura 
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relação, uma interação entre o ser e o mundo sendo, portanto importante priorizar 

processos de produção de conhecimento – seja sobre si, seja sobre o mundo – que levem 

em conta a corporeidade e a sua inserção no mundo como ponto de partida para todos os 

processos educativos, o que acredito ter sido alcançado. 

 Nesse sentido há proximidade com as ideias apresentadas em “O mestre 

ignorante” (RANCIÈRE, 2015) uma vez que a experiência educativa vivida se assentou 

na convicção da igualdade das inteligências, na possibilidade de aprender uns com os 

outros e na capacidade que cada um tem de contribuir no encurtamento das distâncias 

que nos separam. 

2.2. Bimestre II - Emersão do vivo no jogo ritual 

 O “momento do desapego” havia passado e as marcas deixadas, não pela cera da 

vela escorrida pelo ladrilho da sala, mas em cada um de nós que experimentamos aquele 

momento se consolidava na forma de memórias. 

 Ainda impactado por todos aqueles sentimentos, passara a semana ruminando as 

imagens presenciadas, as sensações e as memórias despertadas. Eu tinha convicção de 

que aquele tipo de experiência era capaz de provocar grandes descobertas que 

potencializariam o processo criativo em curso. Mas o que mais me interessava, naquele 

momento, era perceber que implicações isso traria para eles como sujeitos em formação. 

Como aquela experiência seria significada? Que desdobramentos poderiam advir depois 

daquela experiência? 

 A conversa com alguns alunos mais próximos ajudou-me a aplacar essas dúvidas 

e alimentou minha esperança de estar trilhando um caminho possível na direção de uma 

prática educativa que fosse além do puro acúmulo de técnicas e domínio de um código 

transformando-se, de fato, em uma experiência na qual cada envolvido seria capaz de 

sensibilizar-se e transformar-se através da reflexão sobre a própria experiência e os 

conhecimentos mobilizados a partir desta. Corroboram com esta percepção os trechos 

seguintes extraídos dos diários dos alunos:  

Cara a última aula foi muito legal, foi intenso o desapegar, foi muito bom. Acho que foi 
uma aula para desapegar, se conhecer e perceber o que te limita. Depois dessa aula 
me coloquei muito a pensar em o que essas aulas me passaram e o que aprendi com 
elas. Acho que essas aulas me mostraram que realmente em algum momento eu vou 
precisar do outro, assim como alguém vai precisar de mim. E sem sombra de dúvidas 
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ajudou em minha concentração que era algo que eu tinha dificuldade isso melhorou 
depois dessas aulas [LUANA]. 

 Após esta experiência cada aluno foi capaz de extrair dela aquilo que mais lhe 

sensibilizou e redirecionar isso para uma aplicação prática, seja nas questões estéticas 

que pontuam a prática da disciplina, seja para questões da vida prática, mas que 

assumem estas também um significado estético, na medida em que contribuem para a 

(trans)formação desses alunos na jornada de sua existência. Para alguns alunos o 

trabalho reflexivo é, ele mesmo, permeado por uma extrema sensibilidade poética que 

versa sobre si mesmo.  

 Foi nesse clima que iniciei as atividades do segundo bimestre. Convencido de 

que a experiência que vivíamos era de fato de uma educação sensível, que se propôs a 

permitir que o aluno se perceba e tenha um espaço, dentro da própria estrutura formal de 

educação, para se experimentar e ampliar o conhecimento de si e de sua co-relação com 

o outro e com o mundo, tendo como ponto de partida a sua própria corporeidade e a 

percepção que lhe é peculiar. 

 O exercício realizado no encontro que iniciou o segundo bimestre retomava a 

poética dos elementos, ou seja, a exploração dos elementos arquetípicos (terra, água, 

fogo e água) como ordenadores do campo imaginário (BACHELARD, 2009; 1998), 

através do qual cada participante pôde colocar-se em contato com os sentimentos e 

sensações que o mobilizava quando em contato com tais elementos. 

 A poética dos elementos, desenvolvida pelo professor Robson Haderchpek 

durante as montagens teatrais do grupo Arkhétypos, se configurou como um importante 

dispositivo pedagógico na medida em que possibilitou aos alunos, além do trabalho 

sobre si, na relação com o imaginário e a memória, a aprendizagem relacionada aos 

conteúdos específicos do teatro, uma vez que ao experimentar esse dispositivo os alunos 

articularam em torno da experiência vivida conhecimentos específicos sobre os 

elementos constituintes da cena. 

 Foi, portanto, através da poética dos elementos e do jogo ritual que os alunos - 

ao explorarem simbolicamente os elementos e a movimentação expressiva surgida das 

sensações experimentadas durante a improvisação e discutidas nas rodas de conversas - 

construíram as figuras que ocuparam o espaço cênico, este também pensado e executado 

como resultado da experiência vivida.  
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 Essa experiência criativa configurou-se como mobilizadora dos conhecimentos 

dos alunos, que ao experimentarem as figuras surgidas, buscavam elementos para sua 

composição e ao fazê-lo solicitavam diálogo com o conhecimento específico acumulado 

na área, de modo que em conjunto esse diálogo era mantido e as suas implicações 

problematizadas como propulsoras de respostas em cena. 

 O elemento simbólico Água foi utilizado neste encontro como uma metáfora 

para mobilizar as sensações e despertar sentidos que posteriormente se transformaram 

em movimentos que retroalimentaram tais sensações gerando cada vez novos sentidos e 

sensações outras para os novos movimentos que jorravam como resultado de tal 

imersão. 

 Isso fazia emergir uma expressão espontânea, ainda não codificada, resultante da 

forma como cada corpo se organizava em função desta relação, revelando assim uma 

corporeidade específica e singular, porém capaz de dialogar com outras corporeidades 

para a construção de um quadro maior que ao ser visto por um terceiro elemento dessa 

relação - sempre intercorporal - é capaz de como reflete Merleau-Ponty (2011; 2005) ao 

se deter sobre o tema da relação do corpo com outros corpos constituintes de um estofo 

de mundo comum, produzir sentidos e, portanto mobilizar sentimentos, leituras e 

compreensões. 

 
Figura 13 – Laboratório com elemento Água. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Diante de meus olhos aqueles corpos pareciam se metamorfosear buscando 

formas que me comunicavam da liquidez das águas e de suas características fluídicas 
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(Figura 13). Do universo onírico de cada um saltavam imagens que se agigantavam 

diante de mim, levando-me para minhas próprias águas, ao ponto de me entregar àquela 

dança com eles, deixando que meu próprio corpo se vertesse numa água azul-

esverdeada, que açoitada pelos ventos turvava-se escondendo sua paisagem submersa, 

como eu observara inúmeras vezes nas muitas horas gastas diante dos arrecifes da praia 

do Forte
36

 em tardes ensolaradas de minha já distante adolescência.  

 Aquele espaço foi inundado pelos mais diferentes movimentos que buscavam 

encontrar meios para expressar o que sentiam, ou melhor, como sentiam mover em si as 

imagens (d)aquelas águas. 

Ainda dançando com o azul, um azul puxando para o verde; estava imaginando o mar 
ondas fortes, cor rica, os coleguinhas eram os barcos que estavam no mar, meus 
braços simulavam as ondas fortes e gigantes. [JORGE] 

 Através desta relação metafórica os alunos mergulhavam em seus próprios 

mistérios (e porque não dizer em sua psiquê) através da experimentação das imagens 

que lhe vinham no momento da atividade e posterior reflexão sobre os significados que 

tais imagens assumiam para eles:  

De início, era como se eu não fizesse parte daquele rio, era apenas uma pequena 
quantidade de água, que a todo tempo se movimentava, pulando sobre aquele rio, 
seguindo sua direção. A paisagem era fria, com um céu azul escuro, mesmo azul da 
água. E nas margens do rio, uma grama bem verdinha. Seguia aquela rota, até passar 
por duas pedras bem grandes, que dificultavam um pouco a passagem. Depois que eu 
passava pela aquelas enormes pedras, a paisagem mudava. Agora era um lugar 
aconchegante, a água tinha um azul clarinho e o céu também passou a ser azul claro. 
E aquele montinho de água que antes procurava lugar para se encaixar, agora 
conseguia se misturar com toda aquela imensidão de água. Foi uma experiência 
interessante e que se eu parar para analisar, é como se as duas pedras fossem 
alguma dificuldade que eu posso levar em conta como a timidez que eu tenho, e se eu 
conseguir atravessá-las, eu conseguirei ter boas relações.[ANTÔNIO] 

 Esse encontro se configurou como possibilidade de um mergulho nas sensações 

e sentidos experimentados pelo contato com o elemento Água, resultando na tentativa 

de transformar aquilo que percebiam e sentiam em algo para ser “trocado” nos 

encontros com o Outro, conforme registraram, a posteriori, alguns alunos em seus 

diários sensíveis: 

                                                           
36

 Praia urbana da capital potiguar cuja principal característica é uma formação rochosa que forma uma 

barreira natural de contenção do mar, chamada arrecife. Recebe esse nome, pois no extremo norte desses 

arrecifes está situada a Fortaleza dos Reis Magos, construção portuguesa datada do final século XVI que 

tinha como principal finalidade a defesa da entrada do principal rio potiguar, o Rio Potengi. 
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Eu não conseguia, de jeito nenhum trocar energia com alguém, nessa aula era 'eu e 
mim' e mais ninguém, eu sei que estamos em processo de construção de um 
professor vai me achar meia apressada, mas tenho que falar eu tenho medo de não 
conseguir trocar energia com o outro, porém eu sei que desenvolver isso demora um 
certo tempo e que eu irei conseguir transformar meu medo em uma espécie de 
conquista.[BÁRBARA] 

Gostei na hora que se comuniquei com o outro, foi bem legal; „só se dou bem em 
dançar com o outro‟. [JORGE] 

 Nas relações estabelecidas com o outro transparecia a intenção de partilhar suas 

emoções e sentimentos sem utilizar as palavras, apenas com a expressividade dos 

movimentos. Outro aspecto importante foi a tentativa de “ouvir” aquilo que o outro 

tinha a lhe dizer, para então construírem juntos algo novo que satisfizesse aos anseios de 

ambos.  

 Sem reflexão ou teorização prévia eles experimentavam ali, na própria 

experiência, aquilo que se coloca como um imperativo da condição humana: Apesar de 

se perceber como uma unidade que se fecha sobre si, o corpo nunca estará fechado para 

a visitação do outro, de modo que apenas juntos eram capazes de construir sentidos que 

sustentavam o todo que compunham no próprio ato de se mover naquele mundo. 

 Enquanto alguns alunos conseguiram avançar, e era notória sua doação ao 

processo, outros mesmo depois de um bimestre inteiro continuavam resistentes à 

participação seja por terem dificuldade de se “entregar” a uma proposta que não 

apresentava, de partida, uma meta muito clara, seja simplesmente pelo medo que tinham 

da exposição. 

O que eu realmente sinto é medo. Medo de passar vergonha, medo dos olhares, das 
risadas; medo principalmente de mim mesma. Acho suas aulas maravilhosas sim mais 
tenho medo de me soltar demais, queria poder fazer tudo o que imagino mais quando 
vejo todos ao meu redor travo e não sai quase nada. Queria poder ser como as outras 
pessoas e deixar fluir e sair como se não tivesse ninguém lá o que apenas não se 
importasse.[NEIDE] 

 Tentei mostrar para os alunos que era realmente um processo de doação e que 

aqueles que realmente não estivessem dispostos, ou mesmo não conseguissem superar o 

medo e a desconfiança não precisavam se preocupar, pois a observação atenta e 

posterior reflexão ajudaria no processo de construção ritualística da cena como parte da 

experiência vivida. 

 Além da certeza de que os que optassem por não atuar e assumissem a condição 
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de espectadores já contribuiriam para atingir um dos objetivos regulares da disciplina 

Arte, que é a formação de espectadores, me tranquilizava a concordância com a 

perspectiva apontada por Sávio Araújo (2005) em sua tese doutoral ao defender que o 

ensino do teatro não se resume à atuação, mas que os alunos podem – e devem – ter 

contato com as outras funções presentes numa encenação. 

 Assim, aqueles que deixavam a atuação, passavam a assistir ao restante do 

exercício e ao final contribuíam fazendo ponderações sobre como perceberam o que se 

passara ali e apresentando proposições para tornar as ações mais claras. Nesses 

momentos sempre eram apontadas sugestões sobre as áreas técnicas, como cenografia, 

maquiagem e mesmo dramaturgia, o que potencializava discussões sobre esses temas e 

indicações de leituras. 

 
Aos poucos cada um poderia encontrar, de forma bastante democrática, qual 

forma de melhor contribuir com o processo e com um possível produto cênico. Todos 

participavam - ao seu modo, e dentro de suas limitações - dos jogos propostos, e quando 

se sentiam desconfortáveis optavam por reduzir a ação ou sair da cena.  

 Ao fazer isso assumiam a posição de espectadores privilegiados que poderiam 

ampliar os sentidos dados por aqueles que preferiam (ou conseguiam) manter-se na 

condição de atuantes. Desse modo alguns foram se responsabilizando por funções 

técnicas no decorrer da experiência. 

 Uma proposta de educação sensível, não pode se valer dos procedimentos de 

coerção tão comumente encontrados na prática educativa formal. A proposta 

pedagógica desenvolvida nessa experiência converge com as ideias de uma educação 

que considera o desejo de aprender manifesto pelo aluno, sendo impossível levá-la a 

cabo forçando o sujeito a realizar atividades a contragosto.  

 O próprio processo destinou cada pessoa ao seu lugar para executar uma ou 

outra função. Como educador, minha função foi estar sensível às limitações e 

potencialidades de cada aluno, além de criar estratégias eficazes para adequar aquilo 

que eles poderiam oferecer ao processo em cada momento.  

 Demos continuidade à pesquisa que vinha sendo desenvolvida com a 

intensificação dos laboratórios com o jogo ritual. Nos entregamos ao jogo com os 
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colegas, respondendo aos diálogos que foram surgindo, o olhar nesse momento foi 

direcionado para o que era construído no encontro com os colegas de cena. 

         O que antes parecia ser formado de grandes espirais criativas particulares foi 

deslocado e direcionado para o diálogo e a criação coletiva. Todos os alunos 

participaram ao seu modo, cada um respeitando o seu ritmo e as possibilidades 

expressivas que eram capazes de manifestar no ato de jogar, portanto não era incomum 

que ao longo das sessões os alunos que se percebessem “fora do jogo” se sentassem e 

passassem a observar os demais (Figura 14). 

         O que inicialmente podia ser confundido com abandono total e completo das 

atividades desenvolvidas na disciplina era reorganizado – pela dinâmica do próprio 

processo de condução da experiência – como deslocamento da posição dentro do 

fenômeno teatral e reorganização do próprio jogo ritual que conforme Haderchpek 

(2018) inclui a possibilidade da contemplação. 

 
Figura 14 – Deslocamento de posição dos alunos durante o processo. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

         Aqueles que saiam da ação cênica passavam a ocupar o lugar de espectadores, e 

ao fazê-lo davam ao fenômeno vivido seu caráter espetacular. Isso propiciava a 

experimentação do teatro em duas perspectivas possíveis: de um lado a experiência do 

teatro como pesquisa sobre si, com interesse de desenvolvimento de potencialidades 

pessoais, e de outro o desenvolvimento de uma organização cênica dos resultados 
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expressivos desses processos, com apreciação por parte de espectadores, que ao se 

colocarem ali abertos ao diálogo com os atuantes construíam sentidos para a cena, 

posteriormente ajudando a organizar como linguagem aquilo que percebiam. 

         Não havia uma ordenação prévia desse movimento, ele se dava de modo 

espontâneo e a cada sessão os alunos que decidiam ocupar esse lugar de espectador 

tinham liberdade para fazê-lo, indicando isso com seu afastamento e ocupando as áreas 

periféricas do espaço cênico, situando-se geograficamente num espaço limítrofe, numa 

espécie de fronteira entre o “dentro” e o “fora” da cena. 

         Esse movimento no espaço ajudou a consolidar a “gira” como organização do 

espaço cênico, pois os atuantes sempre o faziam na área que se configurava como centro 

– com os pontos cardeais como referência – da sala, conscientes de que suas ações 

poderiam ser vistas de ângulos diversos. Mesmo com várias tentativas de alterar a 

configuração geográfica do espaço cênico, fomos percebendo que sempre voltávamos 

ao círculo, com aqueles que estavam imersos no jogo ritual ocupando seu centro e os 

que optavam por participar do jogo na condição de espectador, nas periferias desse 

mesmo círculo. 

         Nas rodas de conversa cada aluno podia compartilhar como as imagens e os 

movimentos vistos os mobilizavam, quais as sensações despertas e memórias 

suscitadas, bem como os movimentos de sentido experimentados individualmente no 

encontro com os outros corpos.  

 Era nesses momentos que os sentidos comuns eram verificados e os alunos e 

alunas que ocupavam a função de atuantes podiam confirmar se o que criaram como 

expressão de sua relação com os elementos e os parceiros de cena se organizavam 

enquanto cena e como isso mobilizava sentidos e sentires em quem os via. Assomava-se 

a isso a possibilidade de discussão de proposições para melhorar a organização daquela 

expressividade utilizando os elementos da linguagem teatral de forma melhor articulada. 

         Eram compartilhadas, além da presença conjunta naquele espaço que se 

transformava em paisagem habitada pelos corpos, a experimentação do movimento a 

partir dos elementos arquetípicos
37

 Ar, Terra, Água e Fogo que funcionavam como 

                                                           
37

 Além dos quatro elementos também utilizei cores comumente associadas a estes elementos para 

condução de algumas das sessões de jogo ritual realizadas ao longo desse bimestre. 
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símbolos capazes de orientar o imaginário produzido coletivamente, aproximando-nos 

da compreensão bachelardiana que toma os quatro elementos como ordenadores do 

campo imaginário. 

         Para Bachelard (1998), o imaginário (sonhos, mitos, imaginação) organiza a 

própria realidade, pois a imagem cria a realidade e não há separação clara entre o real e 

o imaginário, sendo este parte mesmo da experiência da vida. De um modo peculiar 

Bachelard faz um tipo de psicanálise do imaginário e depois de analisar a produção 

literária de diversos autores, comparando-os, chega a uma classificação geral do 

imaginário que o identifica aos quatro elementos. 

Com efeito, acreditamos possível estabelecer, no reino da imaginação, 

uma lei dos quatro elementos, que classifica as diversas imaginações 

materiais conforme elas se associem ao fogo, ao ar, à água ou à terra. 

E, se é verdade, como acreditamos, que toda matéria deve receber 

componentes – por fracos que sejam – de essência material, é ainda 

essa classificação pelos elementos materiais fundamentais que deve 

aliar mais fortemente as almas poéticas. Para que um devaneio tenha 

prosseguimento com bastante constância para resultar em uma obra 

escrita, para que não seja simplesmente a disponibilidade de uma hora 

fugaz, é preciso que ele encontre sua matéria, é preciso que um 

elemento material lhe dê sua própria substância, sua própria regra, sua 

poética específica (BACHELARD, 1998, p. 3-4). 

          

         Para cada elemento haveria, portanto, um imaginário mais ou menos comum, 

que se conformava na materialidade do real – por tratar mais especificamente da análise 

de textos literários, essa materialidade se apresentaria na escrita dos autores, tanto no 

conteúdo quanto na forma, que apesar de se distinguirem, não estão nunca dissociados – 

vivido e partilhado pelos participantes da experiência comum. 

         Esse imaginário é, sobretudo, uma resposta encarnada ao que se vive/viveu na 

experiência estesiológica a que está consagrado o corpo, experiência essa que é 

compartilhada com o Outro, que se insere, ainda que sem o avisar à consciência, naquilo 

que o conforma como parte dessa espécie de Arché que institui o mundo, ou seja, a 

Carne (MERLEAU-PONTY, 2005; CAMINHA, 2016). 

         Ao entender o imaginário como co-extensivo à experiência encarnada afirmo 

juntamente com Bachelard que: 

É na carne, nos órgãos, que nascem as imagens materiais primordiais. 

Essas primeiras imagens são dinâmicas, ativas; estão ligadas a 
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vontades simples, espantosamente rudimentares (BACHELARD, 

1998, p. 09). 

  

         Portanto é naquilo que há de mais “rudimentar”, ou seja, a experiência de 

mover-se no mundo, o modo como se dá a concretização factual de nossa existência, 

que surge o imaginário, este povoado de imagens que se inserem na própria experiência, 

inclusive modificando-a, renovando-lhe os sentidos e também os sentires. 

         Ao abordar o imaginário como consequência da própria estesia do corpo, 

admitindo que este também a altera, pois são como verso e anverso de um mesmo 

bordado, abriu-se uma possibilidade de criar coletivamente – sem perder as 

individualidades dentro do processo – um universo no qual aquelas imagens expressas 

corporalmente puderam ser partilhadas e exploradas como possibilidades de expressões 

de si e posteriormente organizadas como cena através do diálogo com quem as 

observava de outra perspectiva. 

         Embora o elemento escolhido para orientar nosso processo fosse o Fogo, percebi 

que seria interessante explorar, ainda que mais superficialmente, os outros elementos, de 

modo que os alunos pudessem experimentá-los como parte do processo pessoal que se 

desenvolvia e também para que compreendessem a passagem de um ao outro elemento 

e como a experiência corporal era alterada conforme se estabelecia o elemento 

simbólico. 

         Num dos encontros, com uma música instrumental suave ao fundo, os alunos 

foram convidados a “mergulhar no azul” e permitir que seus corpos deixassem fluir, 

através dos movimentos, as imagens que este “azul” trazia. 

         Partindo do chão e do movimento respiratório os corpos começavam a se mover 

pelo espaço. Transformavam em movimentos as imagens que lhes surgiam e as 

sensações experimentadas. Para mim, que os observava atentamente, era possível 

perceber fluidez nos movimentos, ondulações do corpo, alternação entre os planos e 

sugestões de sustentação do peso do corpo (flutuação). 

         Aos poucos se estabeleceu uma dança caótica que resultava do diálogo 

estabelecido entre as imagens e memórias individuais acessadas, a música ao fundo e 

algumas poucas provocações que eu fazia à medida que percebia necessidade de 

intervenção. 
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         Cada um deles imaginava o seu próprio azul e, como podemos perceber nos 

trechos abaixo foi comum associações com a Água: 

Sentir o azul em meu corpo hoje foi uma tarefa um pouco complicada, mas no final, 
quando chegou, senti bem essa cor invadir meu corpo. Meu corpo fazia os 
movimentos da água azul cristalino, que encadeava em meus olhos [...] Nitidamente, o 
azul e aquela água me contagiou [PEDRO] 

[...] água tinha um azul clarinho e o céu também passou a ser azul claro [ANTÔNIO] 

[...] tínhamos que imaginar o azul, foi muito bom, primeiro tive a sensação de que tudo 
estava frio, uma fraca corrente de água começou a passar pelas minhas costas, me 
molhando [...] [HERMES] 

         Ao longo desse bimestre precisei dar bastante atenção às estratégias necessárias 

para que os alunos compartilhassem suas movimentações com os colegas, como 

promover encontros entre eles que os fizessem se abrir, no momento do jogo, para a 

participação do outro? Como associar as imagens que criávamos a estas estratégias? 

         Como resposta a essas indagações, inspirado nas experiências que havia tido 

com os Chakras em oficinas e encontros ao longo de minha experiência como ator – em 

especial as desenvolvidas junto com o Arkhétypos – propuz que cada um localizasse 

num ponto do corpo, a garganta, um centro de irradiação de energia e a concentrasse 

através da vibração da vogal “Ê” e em seguida direcionasse esse fluxo de energia (a 

voz) para o centro do círculo formado. 

         O segundo momento dessa prática consistiu em substituir o som “Ê” por uma 

palavra que surgisse e ele ou ela quisesse compartilhar. No terceiro momento da 

atividade um bastão foi introduzido e à medida que recebesse o bastão o aluno ou aluna 

deveria ir até o centro e arremessar o bastão para a pessoa com quem desejava 

compartilhar aquela palavra. 

         A atividade funcionou como metáfora para o que tínhamos como objetivo nas 

aulas que desenvolvemos ao longo do ano letivo. Através de uma atividade prática os 

alunos foram levados a refletir sobre a possibilidade de compartilhar parte deles 

mesmos com outrem e a responsabilidade que isso acarreta; a necessidade de 

concentração, de atenção, de prontidão, todas características presentes na relação dos 

atuantes com seus parceiros de cena e com o público. 

         Destaco as reflexões abaixo encontradas nos diários sensíveis de duas alunas: 
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Me concentrei bem, passei por todas as fases, consegui visualizar tudo até chegar na 

palavra “Amor”. A pessoa com quem eu compartilhei foi Maria e Sara, eu consegui 

dar, achei mais fácil, mas não consegui receber de ninguém, mas isso já é um 
avanço.[LUANA] 

Com esse exercício percebi que a gente só pode dar o que temos, se eu tenho energia 
posso passar energia pro outro. Esse exercício pede concentração para que se possa 
passar o bastão, exige fidelidade (você só pode dá o que tem, pede também 
sinceridade) e ainda que nós podemos contar com o outro para dividir e compartilhar. 
[BÁRBARA] 

         Como se pode observar há produção de conhecimento que se estende para além 

do desenvolvimento de uma linguagem artística. As participantes aqui revelam como 

esta experiência as ajudou a compreender mais a si e o modo como se relacionam com o 

outro. As palavras das alunas deixam claro que o teatro configura-se como um espaço 

de valorização do sensível e que essa experiência pode ser vivenciada nas aulas de Arte 

(Teatro) do Ensino Médio. 

 Como assinala Porpino (2018) em suas reflexões sobre a educação, neste tipo de 

aprendizagem há um fenômeno humano de descoberta de sentidos – que na experiência 

descrita acima – se encontra manifesto quando as alunas são capazes de estabelecer 

relações de sentido entre as diversas experiências vividas, possibilitando a elas a criação 

de um modo próprio de se posicionar diante do mundo, fruto de uma aprendizagem na 

qual foram capazes não apenas de aprender a pensar, mas também de aprender a sentir, 

o que a tornou extremamente significativa. 

 O decorrer do bimestre foi pautado pela continuidade do trabalho com a prática 

do jogo ritual, que acarretou no surgimento e desenvolvimento das figuras que tiveram 

origem no jogo entre aquilo que o corpo experimenta e os sentidos que cada participante 

atribuiu para essa experiência. Tais sentidos foram incorporados e expressos 

diretamente através da movimentação que busca, no imaginário particular, uma forma 

imagética, capaz de dar a ver essa figura que emerge da experiência de cada 

participante. 

         Às formas imagéticas encarnadas no corpo dos alunos dei primeiramente o nome 

de arquétipos – era assim que os membros do Arkhétypos se referiam às construções 

dos atores (COHEN, 2002; HADERCHPEK, 2015) desenvolvidas durante seus 

processos criativos.  

 Em momento posterior, movido pela necessidade de marcar diferença da noção 
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junguiana de arquétipo, que já não correspondia à compreensão que se formava no 

confronto com as leituras que realizava no mesmo período, passei a identificá-las pelo 

nome de figuras arquetípicas, pois entendia que os alunos não lidavam diretamente com 

os arquétipos junguianos (JUNG, 2000), mas com imagens gerais que os elementos 

despertavam em cada um deles. 

 Essa inquietação encontrou reverberação nos diálogos que os membros do grupo 

Estesia mantêm com o filósofo Bernard Andrieu e sua obra. Alguns textos desse autor 

me chegaram às mãos e pude refletir sobre as questões de contato entre minha pesquisa 

e seus escritos.  

 Em “Emersion de l‟emersiologie (1979–2019)” o autor apresenta um panorama 

de suas incursões no campo da filosofia do corpo e revisita autores e conceitos-chave 

com os quais trabalhou para chegar à noção atual que emprega ao termo Emersiologia, e 

apontar alguns de seus desdobramentos (ANDRIEU, 2018). 

         Em suas reflexões sobre o corpo e suas potencialidades Andrieu (2018) dialoga 

com diversos autores que contribuíram para a construção da noção de um corpo que se 

apresenta como consciente e intencional, portanto reflexivo, mas também inconsciente e 

pré-reflexivo, portanto não completamente intencional, ou seja, propõe que há 

descontinuidade entre o corpo vivo e o corpo vivido. 

Em meu corpo, o vivo anima a existência sem que eu seja consciente. 

A consciência que tenho do vivo no vivido não corresponde jamais, 

por isso a pesquisa da imersão (droga, sexo, êxtase, orgasmo, 

álcool…[transe])para atingi-lo ou pelo menos senti-lo um pouco mais 

(ANDRIEU, 2015, p. 51) 

         Por vivido ele propõe um corpo, ou instância deste, que tem capacidade de ter 

consciência, através da percepção de si no/com o mundo, correspondendo tal 

consciência ao movimento intencional presente no próprio corpo, em conformidade com 

o que demonstra Merleau-Ponty (2011). 

Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o 

espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta em 

submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-

os em sua significação original, que se esvai na banalidade das 

situações adquiridas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 149). 

[...] não há uma percepção seguida de um movimento, a percepção e o 

movimento formam um sistema que se modifica como um todo. 
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(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 160). 

         Ao deslocar o sentido husserliano de intencionalidade – de caráter 

acentuadamente idealista – atando-o à motricidade própria do corpo, numa espécie de 

“intencionalidade motora” (p. 159), Merleau-Ponty oferece uma resposta satisfatória 

para a questão desse corpo intencional e de como ele é capaz de produzir sentidos. 

         Andrieu não nega essa compreensão, mas atenta para uma perspectiva que 

Merleau-Ponty só irá se aproximar, ainda que de forma indireta, em suas últimas 

reflexões (MERLEAU-PONTY, 2013; 2005) e se propõe a refletir sobre a instância que 

ele denomina corpo vivo. 

         O corpo vivo, portanto, seria aquele – ou aquela instância deste corpo - das 

“sensações primeiras e inconscientes” (ANDRIEU, 2015, p. 9), ou seja, há, segundo 

aponta, operações sensório-motoras que são pré-reflexivas, que antecedem a 

intencionalidade, e que, no entanto, não estão apartadas de nossa memória corporal, e 

que somente a posteriori são capazes (ou não) de tornar-se parte da consciência. 

[..] o atraso ontológico da consciência do corpo vivido sobre seu corpo 

vivo. A consciência do corpo vivido tem acesso à informação 

produzida por seu corpo vivo somente 450ms após o processamento 

no sistema nervoso. (ANDRIEU, 2015, p. 55). 

         Essas operações, que carregam em si um sentido, ainda que interditado 

provisoriamente à consciência, podem ser melhor compreendidas ao se considerar essa 

distância entre vivo e vivido, entendendo que a consciência que obtemos – e os sentidos 

que atribuímos – de qualquer gesto que direcionamos ao mundo se funda, antes naquilo 

que o corpo vivo experimenta que na sua expressão como vivido. 

         A se concordar com Andrieu (2015), o vivido do corpo seria, portanto, uma 

encarnação expressiva das sensações, espécie de imagem que emerge da profundidade 

opaca e densa do corpo vivo à consciência. Embora esse lapso temporal – que torna as 

instâncias do vivo e do vivido distintas – seja muito pequeno, e na maioria dos casos 

quase imperceptível, ele é possível de ser observado como demonstram os estudos 

realizados por Andrieu e seu orientando Nicolas Burel
38

. 
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 Estes estudos não serão abordados pormenorizadamente em minhas reflexões por não corresponderem 

diretamente aos interesses de pesquisa. Para maiores detalhes destes resultados sugiro a leitura de 

BUREL, Nicolas. Entre écologie pré-motrice et psycho-phenóménologie: la rencontre  éducative du point 
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         Tratando especificamente da compreensão da emersiologia como meio 

investigativo que parte da noção de que “em meu corpo, o vivo anima a existência sem 

que eu seja consciente” (ANDRIEU, 2015, p. 51). Andrieu aponta a possibilidade de o 

pesquisador, escritor ou artista tentarem se aproximar desta instância através de uma 

tradução expressiva contida na sua própria obra. 

o escritor ou o artista ressente a potência e a intensidade do que advém 

de seu corpo (cólera, orgasmo, alucinação, dor, imaginação), tentando 

traduzi-la em um modo de expressão mais ou menos direto na obra. 

Quais experiências poderíamos viver para reencontrar o prazer 

perdido e descobrir em nós essa parte emersiva que se produziria sem 

estarmos conscientes?    (ANDRIEU, 2015, p. 55-56). 

         Assim, indica que os processos de escrita e criação artística – sobretudo os 

autobiográficos – são capazes de trazer em si essa dimensão do vivo, que se materializa 

na expressão atingida a posteriori pelo vivido, já que mesmo a consciência de um Eu, 

só pode se dar na existência de um corpo vivo no qual, pelo qual, e certamente para o 

qual este se constitui como pensante. 

 No livro “Donner le vertige” (ANDRIEU, 2014) encontra-se uma instigante 

reflexão acerca dos processos que Andrieu chama de emersivos, processos que seriam 

capazes de nos fazer visitar o vivo do próprio corpo, para então buscar dar-lhe uma 

expressão capaz de ser apreciada por outros corpos no formato de obra de arte. 

A arte de emergir produz uma obra de arte interior, uma beleza 

interior cuja expressão é externalizada no que chamamos de obra de 

arte (ANDRIEU, 2014, p. 19). 

         Essa “arte de emergir” seria, portanto uma forma capaz de contribuir com a 

reflexão sobre a arte experimentada no corpo em um contexto capaz de articular a 

estesiologia dos corpos (Merleau-Ponty, 2005) à noção de emersiologia (ANDRIEU, 

2014; 2015). 

 Ao articular noções possíveis entre estesia e emersiologia no contexto da dança, 

Petrúcia Nóbrega (2015), propõe a possibilidade de “aprofundar a imersão na 

corporeidade e na dança, ampliando-se os quadros estesiológicos e estéticos da 
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coreografia por meio da improvisação emersiva” (NÓBREGA, 2015, p. 276).  

 Assim, minhas reflexões seguiram essa trilha ao refletir como a experiência 

vivida com os alunos do IFRN Ceará-Mirim na prática do teatro ritual se configurou 

como uma forma de improvisação emersiva, ou seja, uma prática corporal capaz de 

fazer vibrar no corpo vivo as sensações corporais que o corpo é capaz de produzir e, 

num segundo momento, organizar essa expressividade através da linguagem teatral, no 

formato de obra de arte (espetáculo cênico) compartilhada com o público.   

 Assim, ao aprofundar as leituras sobre estesia (MERLEAU-PONTY, 2000; 

2005); conhecer melhor a noção de emersiologia (ANDRIEU, 2004; 2014; 2015) e de 

improvisação emersiva (ANDRIEU, 2014; NÓBREGA, 2015) reformulei minha própria 

compreensão de como se deu o processo das construções e incorporações destes 

sentidos, o que me deslocou para uma compreensão distinta daquela que desenvolvera 

no Arkhétypos, esta orientada por certa leitura de Jung (2000). 

         Já bastante influenciado pelas leituras que me ajudaram a articular a noção de 

estesia à de emersão – neste caso possibilitada pelo jogo ritual que passei a tratar como 

possibilidade de prática de improvisação emersiva – passei a chamar as construções 

apresentadas pelos alunos de figuras emersivas
39

. 

                                                           
39

 Essa noção, assim como a de improvisação emersiva será melhor discutida adiante, bastando por hora 

compreender que o deslocamento conceitual realizado foi resultado do diálogo entre a experiência vivida 

junto aos alunos do IFRN Ceará-Mirim e as leituras e diálogos que realizava à época, sobretudo com as 

obras de Bernard Andrieu, Petrúcia Nóbrega e  Merleau-Ponty.  
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Figuras 15 e 16 – Surgimento das figuras emersivas. Fonte: Acervo pessoal 

 

         Conforme as aulas iam ocorrendo, os alunos iam se envolvendo com o jogo 

ritual e na resposta sempre imediata de sua imersão era possível ver emergir os traços 

cada vez mais compreensivos das figuras emersivas que cada aluno trazia em si (Figuras 

15 e 16) e que se permitia compartilhar com os colegas, tanto aqueles que estavam 

“dialogando” em cena, através de seus movimentos ações, quanto com aqueles que 

observavam da posição de espectadores. 

À medida que fui me deixando levar, criando meus próprios movimentos, meu 
personagem também começou a ser construído, foi quando o fogo estava me 
moldando e uma das primeiras mudanças foi o surgimento de asas, na verdade, 
trocou meus braços por par de asas e deixou minhas mãos intactas por alguns 
instantes até se tornarem parte da asa completa que em vez de ser penas era fogo, 
até pensei que fosse os primeiros passos para eu me tornar uma fênix, mas continuei 
me deixando levar. [ANA] 

         Relatos como este aparecem em vários diários sensíveis e ajudam a mostrar 

como os alunos foram capazes de criar essas figuras emersivas a partir de sua própria 

experiência e da significação desta, entendendo o corpo – e sua motricidade – como 

local e condição para o desenvolvimento de uma expressividade própria, capaz de ser 

organizada como poética. 

         Os elementos constituintes da encenação iam sendo desenvolvidos à medida que 
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as imagens dessas figuras se consolidavam e entravam em diálogo com o espaço e com 

os demais jogadores. No caso destacado acima vemos como num momento posterior a 

aluna é capaz de refletir sobre a imagem de sua figura, que implicará na criação e 

execução de um figurino específico para dar a ver essa imagem que inicialmente 

pertence apenas a ela e que partilhado verbalmente com os colegas passa a fazer parte 

do imaginário do processo. 

         Esse imaginário é coletivizado e alimentado pelas descrições dadas por cada um 

dos participantes, que inclusive podem interferir com sugestões advindas de suas 

percepções sobre as ações e palavras do outro. Foi comum, em vários momentos, a 

partilha de imagens que os alunos encontravam e que acreditavam corresponder às 

características materiais de suas figuras emersivas, assim como a busca por figuras 

similares em narrativas e mitologias diversas. 

         É importante atentar para o caráter aberto da experiência com o Teatro Ritual, 

que pode ser entendido como um work in progress, no sentido que Cohen (2002) dá ao 

termo, ou seja, como um trabalho que não encontra uma forma acabada, que não tem 

como ponto de chegada uma estrutura rígida, mas que é capaz de se modificar para 

responder às questões surgidas no momento de sua realização, incorporando-as à 

própria pesquisa em andamento. 

  Na experiência aqui descrita tudo é construído pelos alunos a partir da 

improvisação, e à medida que se constroem as relações do jogo ritual, surgem as 

propostas de figurinos, maquiagem, adereços, mas também a própria narrativa que será 

apresentada. Não se trata de aprender técnicas de interpretação, mas de construir um 

estado de presença que garanta a qualidade cênica da atuação dos participantes, 

possibilitando que os alunos desenvolvam uma poética que os ajude a falar sobre si em 

sua relação inalienável com o mundo. 

         Como participante desta experiência pude contribuir interferindo no processo 

criativo, problematizando soluções encontradas, estabelecendo diálogos entre o que 

experimentávamos e o conhecimento específico produzido (não só) na área do Teatro, 

indicando leituras e mediando conflitos. Pude também receber contribuições dos alunos, 

ouvir suas inquietações, escutar suas críticas e construir propostas que os ajudassem a 

experimentar o teatro como um modo de educação sensível. 
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         Pude, eu mesmo, perceber que sensibilizado pela experiência com eles, me abri 

para uma prática docente mais sensível, atenta às necessidades, desejos, inquietações e 

limitações dos educandos. Percebi-me também contemplado por esse processo de 

educação sensível, uma vez que eu mesmo mobilizei conhecimentos, desloquei 

perspectivas, (re)inventei-me pedagogicamente e pessoalmente também. 

         Outro momento importante que sinto necessidade de destacar é participação dos 

alunos do IFRN Ceará-Mirim como espectadores na I Roda de Conversa com Novos 

Encenadores. Esse evento resultou de uma parceria estabelecida diretamente com alguns 

alunos do curso de Licenciatura em Teatro da UFRN cursando a época a disciplina 

Encenação I sob orientação do professor Makarios Maia
40

. 

         Interessava propiciar aos alunos do IFRN – que naquele momento cursavam a 

disciplina Arte-Teatro – uma experiência educativa em Arte que permitisse - dialogando 

diretamente com a proposição de abordagem triangular proposta inicialmente para o 

ensino das Artes Visuais, mas que foi forte influenciadora do pensamento brasileiro 

sobre educação em Arte (BARBOSA, 2009, 2010) - além da produção, que eles já 

vinham realizando, a fruição e posterior apreciação crítica de encenações que 

apresentassem estéticas e modos de produção distintos. 

 Na experiência que estávamos tendo a ênfase recaia sobre a prática com a 

linguagem teatral, e essa foi uma oportunidade para desenvolver coletivamente a fruição 

da linguagem com posterior discussão dos modos como as encenações foram 

produzidas e apresentação dos conhecimentos específicos mobilizados nesse processo.  

 Assim como eu, o professor Makarios achava importante possibilitar aos alunos 

da Licenciatura em Teatro uma oportunidade de apresentar suas propostas cênicas fora 

do Departamento de Artes da UFRN e inserida num contexto que simulasse a sua 

prática profissional na educação formal, sobretudo no Ensino Médio e com isso 

contribuir para aproximação entre a universidade e a escola. 

         Reunidos no auditório do IFRN Ceará-Mirim os alunos assistiram três 

encenações curtas (aproximadamente 20 min cada) – “Eu me lembro”; “Dois tragos e 

uma confissão” e “Faz tempo que não lhe vejo” – e ao final das três apresentações 

                                                           
40

 Professor do curso de Licenciatura em Teatro do Departamento de Artes da UFRN.  
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puderam participar de uma roda de conversa na qual além de dar um feedback aos 

“novos” encenadores e atores, puderam também esclarecer dúvidas e sanar curiosidades 

sobre o processo criativo desenvolvido por cada elenco (Figura 17). 

 
Figura 17 – Alunos da Licenciatura em Teatro (DEART/UFRN) no I Roda de Conversa com Novos Encenadores 

         Essa experiência certamente contribuiu para os processos formativos tanto dos 

alunos do IFRN como da UFRN, uma vez que possibilitou o encontro entre ambos os 

grupos e a troca de informações sobre o que puderam perceber despertando novas 

significações que emergiram do cotejo sensível com o vivido por cada um. 

“Preciso dizer que depois de ver as três peças fiquei ainda mais encantada pelo 
Teatro. Observei algumas coisas que o professor vem nos ensinado nas três 
apresentações, como a respiração, a concentração, para mim foi uma grande aula” 
[BÁRBARA] 

          O que me chama a atenção no trecho acima é que a aluna é capaz de refletir 

sobre a contribuição educativa que esta experiência estética lhe oferece, já que escreve 

que a experimentação sensível (“ver as três peças”) é capaz de sensibilizá-la para a 

manifestação artística (“encantada pelo teatro”), e provocar diálogos com os 

conhecimentos mobilizados na experiência com o Teatro Ritual (“Observei coisas que o 

professor vem nos ensinando”), por fim reconhece, ela mesma, que assistir às 

encenações se configura como experiência educativa (“para mim foi uma grande aula”). 

         As relações institucionais com a UFRN se ampliaram quando um dos integrantes 
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do Arkhétypos, Paul Moraes
41

, que na época era aluno do curso de Licenciatura em 

Teatro, e sob orientação do professor Dr. Jefferson Fernandes Alves
42

 precisava realizar 

seu estágio curricular me procurou interessado em acompanhar minha prática docente. 

Apesar de ter concentrado suas atividades em outra turma, Paul participou de algumas 

de minhas aulas com a turma de que trata esta pesquisa, tanto observando como 

conduzindo atividades. 

 Como docente foi muito interessante passar por esta experiência, pois pude 

compartilhar com um profissional em formação práticas e procedimentos que o 

ajudaram a perceber como a experiência educativa em teatro pode ir além do domínio 

de técnicas e conteúdos e se mostrar uma experiência educativa sensível e 

transformadora, bem como conciliar as dimensões do artista e do professor presentes em 

quem se aventura nas sendas do ensino de teatro no ensino formal. 

         Através deste encontro pude, já durante a própria experimentação, passar adiante 

as concepções formuladas a partir do legado que recebi no Arkhétypos e contribuir para 

a experimentação do Teatro Ritual como educação sensível também no contexto da 

formação de professores da área, ou seja, apresentar mais esta possibilidade no leque 

disponível de práticas pedagógicas em/com o Teatro nas experiências de futuros 

profissionais da área, que poderão optar por este tipo de abordagem. 

         Paul foi a primeira pessoa externa à turma a ver o que havíamos produzido até 

aquele momento. Na roda de conversa do primeiro encontro entre Paul e os alunos do 

turno vespertino ele compartilhou as suas impressões e sensações diante do que vira 

durante o laboratório daquele dia. 

 Assim como eu, ele identificava alguns movimentos e imagens que remetiam ao 

universo da mitologia afro-brasileira, sobretudo às figuras femininas das Yabás
43

 e 

observou, já nesse momento, a violência contida nos movimentos de muitos meninos. 

                                                           
41

 Paul M. Moraes Pontes, além de egresso do curso de Licenciatura em Teatro, é mestre em Artes 

Cênicas pelo PPGARC/UFRN, ator e integrante do grupo Arkhétypos desde sua fundação. Em seu 

trabalho de conclusão de curso, “Um ator e sua trajetória: A (trans)formação através dos encontros” ele 

dedicou o terceiro capítulo à esta experiência  vivida no estágio curricular realizado no IFRN –CM. 
42

 Professor do Departamento de Educação da UFRN. No Departamento de Artes é um dos professores 

responsáveis pelas disciplinas ligadas aos estágios curriculares do curso de Licenciatura em Teatro. 
43

 Yabá, ou Iabá ou Iyabá é o nome dado nas religiões de matriz afro-brasileira aos orixás femininos e 

significa Mãe Rainha. Faz referência direta principalmente às características maternais, sobretudo em 

Oxum e Iemanjá. 
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Essas informações foram importantes, pois em momento posterior me ajudaram a 

organizar o material levantado nos laboratórios. 

 Outro aspecto importante a ser abordado e que contribuiu para a minha 

experiência como professor foi a possibilidade de ter em minhas aulas um artista local, 

com formação docente, capaz de desenvolver didaticamente uma mediação crítica e a 

partilha de saberes mobilizados por sua participação na produção artística local, 

revelando nuances que de outra forma aqueles alunos provavelmente não teriam acesso. 

         Adequando-se à proposta de trabalhar com o Teatro Ritual, Paul conduziu um 

laboratório com os alunos no qual explorou o elemento Fogo. Nesse laboratório, pude 

me distanciar um pouco mais e me concentrei em observar os alunos, entrando na “gira” 

apenas em alguns poucos momentos. 

         Nesse laboratório, conduzido por ele, conheci um procedimento que incorporei 

aos realizados ao longo do processo. Trata-se de um exercício que Paul aprendeu com a 

Profª Luciana Lyra durante o processo de montagem do espetáculo Fogo de Monturo. 

Inspirado e adaptado pela pesquisadora pernambucana a partir das práticas do Método 

Feldenkrais tive a oportunidade de experimentá-lo posteriormente, no início de 2016, 

com a própria professora/encenadora em oficina ministrada no Intercâmbio Latino 

Americano de Teatro Ritual
44

. 

         Os alunos de Ceará-Mirim o chamavam de “scanner”, pois deitados no chão eles 

buscavam perceber como estava a disposição de seus corpos e imaginar um contorno 

formado por retas e curvas dispostas no mesmo sentido indicado pelas posições dos 

membros superiores e inferiores. Num segundo momento era solicitado que 

esvaziassem a mente e em seguida dessem início a uma contagem de 0 a 15 e que cada 

vez que qualquer outro pensamento lhes ocorresse retomassem a contagem. Os que 

atingissem o objetivo da contagem deviam, desprendendo-se do chão, se movimentar 

pelo espaço. 

         Com o passar dos encontros esse procedimento tornou-se o ritual introdutório 
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 Evento Internacional realizado no Departamento de Artes da UFRN (DEART) pelo Arkhétypos Grupo 

de Teatro, sob coordenação geral do Professor Robson Haderchpek entre os dias 27 e 30 de abril de 2016. 

Esse evento reuniu diversos pesquisadores do teatro, sobretudo aqueles que assentam suas práticas na 

relação deste com o(s) Ritual(is) e o imaginário.  O evento contou com o suporte do grupo ÍMAN e além 

de pesquisadores brasileiros teve a presença dos pesquisadores argentinos Patrícia Bélières e Alejandro 

Cancelas, professores fundadores da Escuela de Interpretación Bélières-Cancela. 
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das aulas, pois de uma forma estruturada permitia que os alunos percebessem o estado 

em que chegavam à sala, sentissem seus próprios fluxos, se acalmassem, se 

concentrassem na própria respiração, ouvissem o silêncio do ambiente e só então 

partissem para a imersão solicitada pelo jogo ritual. 

         Já nesse período ficaram muito nítidas as relações de sedução praticadas pelas 

figuras femininas e a disputa agressiva entre as figuras masculinas. Algumas figuras 

pareciam desconectadas do todo, concentrando-se em brincadeiras com objetos, ou 

mesmo em uma espécie de isolamento e quase imobilidade. 

         Era comum a descrição de figuras trajando cores quentes, como vermelho e 

laranja além do preto. O uso de saias rodadas começou a ser experimentado, pois havia 

muitos movimentos de rodopio e a descrição constante de rajadas de vento. Foi também 

nesse período que surgiu a primeira descrição estruturada e amplamente aceita pelo 

coletivo do espaço no qual as ações aconteciam. 

         Após ouvi-los atentamente, tentei organizar os vários elementos trazidos por 

suas narrativas orais num texto que lhes apresentei no último encontro do bimestre e 

que a partir de então guiou a estruturação da concepção cenográfica do ambiente no 

qual a encenação que se formava iria se passar: 

Acima de nossas cabeças o céu em sua infinitude. O azul límpido começa a ceder 
espaço para os diversos tons de laranja e violeta... A luz amarelada do Sol, mesmo 
perdendo sua intensidade nos faz sentir seus efeitos e mais ainda, nos oferece como 
presente o jogo das contra-luzes causados pelo efeito do ocaso... Sob nossos corpos 
o chão de barro e areia que insistentemente borra os pés que o lambem, mas que 
também acolhem o peso que lhe é dirigido impulsionando-nos, como que nos 
empurrando de volta na mesma força e proporção. 

Ao derredor um verde-acinzentado parece indicar a fronteira última entre o espaço 
dessas figuras e o desconhecido, o misterioso... Os dois grandes rios de terra que se 
cruzam em forma de cruz, propiciam uma área na qual dançamos, dançamos e 
dançamos... Respondendo ao desejo de nossos corpos de nos encontrar, de contar 
nossas histórias e convidar o Outro a fazer parte dela. Ao som de tambores e alaridos 
convidamo-nos uns aos outros a delinear um círculo para o centro do qual cada um se 
sentia impulsionado a ir. Cada um, só ou acompanhado, mas nunca solitário, tem seu 
momento de adentrar a roda e brincar, jogar, ser, existir sem se preocupar em nada 
além daquele momento que nunca mais será. [THULHO] 

         O bimestre encerrou com um salto bastante significativo. Além das questões 

pessoais que cada um costumava relatar, a aprendizagem específica no campo do teatro 

começava a ganhar contornos mais definidos. Após experimentarmos o elemento fogo 
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em sessões sucessivas de jogo ritual, as figuras emersivas se delinearam, as relações 

entre elas apareceram e algumas se tornaram recorrentes, o que serviu de orientação 

para a narrativa a ser desenvolvida no bimestre seguinte. 

         Também começamos os primeiros experimentos diretos com a caracterização 

das figuras emersivas, experimentando objetos e adereços que seriam utilizados pelos 

alunos durante as sessões de jogo ritual e que poderiam aparecer na encenação 

resultante do processo. 

         Evidenciava-se, diante de mim, a suspeita de que os alunos, cada um no seu 

próprio ritmo, estavam acessando lugares de si que eram importantes serem acessados, 

que estavam aproveitando a experiência para mudar de perspectivas sobre temas que já 

tinham olhares e sentidos cristalizados e que em meio a tudo isso eram capazes de 

estabelecer conexões – ou ao menos de suspeitar que elas existem – entre o processo de 

encenação e as descobertas que faziam sobre si nos laboratórios, como aparece na fala a 

seguir: 

Após tudo isso, refletimos sobre todo o processo que passamos, as mudanças, as 
descobertas. Eu sinto que para mim algo mudou, alguns pensamentos novos, uma 
nova visão sobre a aula. Foi interessante descobrir esse personagem que há em mim. 
E é difícil descobrir de onde veio toda essa inspiração, toda essa agitação. Nunca 
tinha reproduzido esses movimentos, nunca fiz capoeira ou algo similar, e também sou 
tímido para essas coisas. Admiro muito esse processo de encontrar o personagem, 
porque diferente de outras encenações que eu era acostumado a ver e fazer, não é 
um roteiro que você já recebe pronto e tem que descobrir uma forma de encenar 
aquilo, mas sim um processo de encontro com aquela figura, e a partir do momento 
que eu encontro, vou descobrindo qual a história por trás dele, qual o roteiro. 
[ANTÔNIO] 

         É importante destacar que os alunos, como se pode perceber no excerto acima e 

em outras passagens dos diários sensíveis, também já começavam a perceber como o 

processo de criação desenvolvido nessa experiência com o Teatro Ritual é diferente de 

outras abordagens de teatro com as quais já haviam tido contato ao longo de suas 

trajetórias e entendiam que o processo é mais importante que o resultado final. 
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Figura 18 – Alunos em laboratório emersivo. Fonte: Acervo pessoal 

 

 Portanto, o Teatro Ritual, configurou-se não apenas como possibilidade de 

experimentação do corpo e de um encontro significativo com os sentidos que cada um 

traz em sua experiência no mundo, mas também como possibilidade pedagógica de 

aprendizagem em teatro, pois movimentou conhecimentos e saberes sobre o fazer 

teatral, que sob uma forma peculiar, resultante de suas próprias características em cotejo 

com a participação dos alunos põe na gira para o diálogo a produção, fruição e 

apreciação da linguagem teatral dentro do conjunto de experiências educativas que 

compõem o Ensino Médio (Figura 18). 

2.3. Bimestre III - A cena ritual dá-se a ver 

         Quinze dias de recesso foram suficientes para despertar não apenas em mim, 

mas também nos alunos o desejo de retomar as atividades laboratoriais. Cada 

participante ressignificava aquelas aulas ao seu próprio modo, mas gostaria de destacar 

duas falas retiradas dos diários dos alunos: 

Eu estava com muitas saudades destas aulas. Estava precisando desabafar toda essa 
carga de problemas que vim tendo nas férias e eu não tenho espaço privado para 
dançar seguindo as músicas do laboratório. [ANA] 

Bem, lá vou eu de novo... Comecei o bimestre com uma expectativa diferente, pela 
primeira vez, estava empolgada com todo o processo... [ELISA] 

         Destaco essas duas falas, pois elas se encontram na introdução ao terceiro 

bimestre dos diários de duas alunas que seguiram caminhos completamente diferentes 
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dentro do processo e que representam, em linhas gerais, os deslocamentos ocorridos 

nesse período. 

         Parte dos alunos apresentava, já no fim do segundo bimestre, certa resistência a 

se comprometerem com a participação nas atividades propostas o que resultou em 

algumas conversas nas quais a turma foi confrontada sobre o desejo de permanecer ou 

não com o processo e nesse retorno sentamos e estabelecemos algumas diretrizes para a 

continuidade. 

         A principal delas era garantir total liberdade para aqueles que não desejassem 

estar em cena. Foi facultado que cada um pudesse escolher deixar de fazer parte do 

elenco para se dedicar às outras funções possíveis de ser executadas num processo de 

encenação, de modo que alguns alunos escolheram áreas mais técnicas para desenvolver 

(sonoplastia, cenografia, produção), corroborando com nosso entendimento da proposta 

do professor Sávio Araújo (ARAÚJO, 2005), quando este defende que o ensino de 

teatro pode, e deve, ser estendido às outras funções assumidas num processo de 

encenação. 

         Com poucas pessoas tendo optado por “sair”, mas entendendo que já havia 

necessidades de adequações passei a dividir os encontros em três momentos. No 

primeiro – esse não durava mais que os primeiros quinze minutos iniciais – sempre 

conversávamos sobre o que ocorrera no encontro anterior e ouvíamos as impressões e 

sugestões dos alunos que não queriam mais fazer os laboratórios, mas contribuíam com 

o olhar exotópico. 

         Em seguida realizávamos algum exercício de grupo, normalmente com bastões 

ou com a corda, já que além de ter percebido que todos eles gostavam deste tipo de 

atividade identifiquei que haviam unido a turma e ajudado em questões muito 

importantes para aquele grupo, em especial para algumas das pessoas que abdicaram da 

cena. 

         Após a conclusão desses exercícios o grupo se dividia entre aqueles que 

realizariam o laboratório e aqueles que o assistiriam. Os alunos que não realizavam o 

laboratório podiam ocupar outras funções como colocar as músicas para tocar, organizar 

os adereços que utilizávamos nas cenas, ou apenas assistir e se responsabilizar por 

tomar notas para compartilhar na roda de conversa. Era comum haver rodízio nessas 
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funções, mas com o tempo alguns alunos se fixaram em algumas destas funções (Figura 

19). 

 
Figura 19 – Experimentação de cena de “Pro Tempo girar”. Fonte: Acervo pessoal 

   

       O grupo que permanecia atuando era conduzido para a imersão no jogo ritual e 

após a realização do “scanner” trazia suas figuras emersivas para o espaço onde se 

punham a jogar. Uma das características do Teatro Ritual, conforme desenvolvido nessa 

experiência em diálogo com os estudos e noções desenvolvidas por Grotowsky 

(GROTOWSKY, 2010) é a indistinção entre as fronteiras que separam as linguagens 

artísticas que se unem para dar conta da cena.  

 Não há separação radical entre dança, teatro e música e tudo isso junto ajuda a 

configurar essa comunhão propiciadora de encontros e partilhas centrados na 

experiência sensorial de corpos que se doam formando assim um ritual laico. 

         A sala se transformava e encontro após encontro os movimentos eram 

experimentados, as relações estabelecidas, os encontros ocorriam e as histórias se 

formavam indicando percursos dramatúrgicos que se organizavam quase que 

espontaneamente. Como professor me cabia fazer provocações pontuais, perceber 

potencialidades e me disponibilizar a ajudar aqueles que solicitassem. Como diretor, 

precisava atentar para a formatação daquele material que os alunos traziam (Figura 20). 
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Figura 20 – Alunos em laboratório emersivo. Fonte: Acervo pessoal 

 

         A cena se desenhava diante de meus olhos e cabia a mim dar uma ordem para 

aquele aparente caos, para tal contei com a ajuda preciosa das “testemunhas” – esse foi 

o nome dado aos alunos que assistiam aos laboratórios – que além de contar como 

significavam aquilo que viam, as sensações causadas e memórias despertas, sugeriam 

modificações possíveis. 

         A cada encontro ficavam mais claras as relações de sedução estabelecidas entre 

as figuras emersivas. Haviam pares românticos formados, havia quem os quisesse 

separar, havia figuras maternas, figuras violentas, disputas e brincadeiras. 

         Durante todo o tempo a movimentação era constante e o formato do círculo 

sempre se sobrepunha a qualquer tentativa de construção de outros formatos. Por mais 

que propusesse alterações acabávamos voltando para o círculo que passei a 

compreender como uma gira. 

         Tudo ocorria ao mesmo tempo em velocidade frenética, mas sempre havia ações 

que se projetavam para o centro do círculo, desenvolviam-se e eram sucedidas por 

outras. Assim as narrativas iam se entrecruzando para formar uma dramaturgia, não com 
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as palavras, mas com os próprios corpos em movimento. 

 Propus a utilização de objetos que os alunos acreditassem se relacionar com as 

construções que vinham realizando. Cada um deles trouxe um objeto com o qual se 

relacionou ao longo do laboratório. Foi interessante ver como esses objetos ajudaram 

alguns alunos e alunas a melhorar sua performance, uma vez que podiam recorrer à 

manipulação destes para solucionar problemas surgidos durante a improvisação, 

contudo ao perceber que o objeto arrastava o atuante para “fora” do jogo com os colegas 

eu interferia e reorientava a ação para o coletivo. 

 Alguns alunos mencionaram como os objetos os ajudaram a compor não apenas 

suas figuras, mas também a história delas, já que em alguns casos as ações 

desenvolvidas eram provocadas pelos objetos como foi o caso da relação estabelecida 

entre o aluno Antônio e aluna Elisa.  

 Os dois se entreolhavam desejando um objeto comum, um bastão, após 

sucessivas investidas de Elisa e resistência em entregar o bastão por parte de Antônio 

ele finalmente consegue tomar-lhe o bastão, o que desencadeia nela uma reação 

explosiva de perseguição para tomar o bastão de volta, ele ao perceber a importância 

que esta atribuía ao objeto simplesmente entrega-lhe o bastão sem resistência alguma, 

tomando-o logo em seguida, e passando a agir zombeteiramente. Somente após algum 

tempo fazendo-a se esforçar bastante sem alcançar resultado algum é que ele abandona 

o objeto.  

 Nos laboratórios que se seguiram era possível perceber, mesmo sem o uso do 

bastão que a relação entre os dois se configurava como uma eterna tentativa frustrada de 

Elisa em ter algo de Antônio e este por sua vez só queria zombar da colega mostrando-

lhe sua superioridade, aplicando-lhe “peças”, sempre acompanhada de gargalhadas 

estridentes. Esse comportamento passou a caracterizar a figura emersiva de Antônio que 

utilizou o comportamento zombeteiro como força impulsionadora de suas ações, o que 

pode ser constatado na breve descrição que faz de sua figura: 

É um personagem meio perverso, gosta de atrapalhar por diversão, dominar os outros, 
e resiste aos encantos da cigana que ocasiona muitas brigas entre os homens. 
[ANTÔNIO] 

 Era possível perceber que o desenvolvimento das figuras era comum à maior 
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parte do grupo, quase todos eles tinham figuras delineadas com algumas relações 

estabilizadas e que se repetiam nos laboratórios. Ainda que não compreendessem estas 

relações, eles se pegavam retomando-as e até mesmo repetindo ações e movimentos, o 

que ajudava a identificar cada figura e delinear algum perfil para estas. 

Ao fim da aula, fui tendo certeza que o caminho da cigana era quase sempre uniforme, 
passa pela “mãe” e depois por vários rapazes até chegar ÁLISSON. [BÁRBARA] 

 Passei a insistir com os alunos que além da entrega ao jogo também se 

dedicassem a escrever em seus diários as suas impressões, as características de suas 

figuras, as sensações e sentidos despertos em cada laboratório, pois seria esse processo 

de revisitar a experiência através da escrita que os ajudaria a melhor compreender suas 

relações e consequentemente suas figuras. 

Ontem o que me marcou, de novo, foi meu encontro com Bárbara. Acho que esta 
estória está começando a criar uma forma, pois as coisas entre ela e eu estão ficando 
cada vez mais intensas. Em nosso encontro de hoje senti as mesmas sensações que 
na última aula: a de poteger-la. [PEDRO] 

 Os diários não eram compartilhados com os colegas, mas as experiências vividas 

sim, isso se dava no momento das aulas que chamamos de rodas de conversa. É nesse 

momento que a dramaturgia do espetáculo começava a ser compreendida por todos, pois 

cada um podia falar de suas descobertas, de como entendia os encontros realizados e 

como se conectavam a cada um dos atuantes. 

A mim, como professor, nesse momento coube potencializar as histórias, dar 

orientações para aqueles que procuravam e sugerir experimentações que confirmassem 

ou não as impressões dos jogadores. Foi nesse momento também que se intensificaram 

as referências externas, ou seja, quando os alunos começaram a assumir essas figuras 

como sua personificação dentro da história que se ia tecendo pude sugerir algum texto, 

ou alguma música, ou mesmo imagens que ajudaram nesse processo de “acabamento” 

das figuras emersivas. 

 Nesse ponto do processo alguns alunos começaram a pesquisar mais 

profundamente mitologias que coincidissem com as imagens que tinham de suas figuras 

e com as ações desempenhadas por elas. Esse processo nos aproximou ainda mais das 

mitologias afro-brasileiras que agora passaram a circular em conversas privadas e 

também nas rodas de conversa. 
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 As figuras das ciganas (Maria Padilha) e dos malandros (Exus) apareciam com 

muita frequência nas pesquisas visuais que os alunos faziam e que compartilhavam no 

grupo de Whatsapp (Figuras 21 a 24) assim como em alguns movimentos, de forma que 

passamos boa parte desse período chamando as figuras femininas genericamente de 

“Ciganas”. 

          
Figuras 21 e 22 – Cigana (Maria Padilha). Fonte: Sítio da Internet 

 

                     
Figuras 23 e 24 – Malandro (Exu). Fonte: Sítio da Internet 

 

         Foi justamente nesse movimento de aproximação com estas mitologias que as 

semelhanças entre algumas práticas dos cultos de comunidades de matriz afro-



155 
 

brasileiras e a configuração de nossa encenação
45

 se tornaram evidentes: a organização 

do espaço em um círculo onde os “atuantes” dançam, tendo sempre figuras que se 

alternam na ocupação do centro da roda com sua “dança” específica; a presença de 

música percussiva para ditar o andamento do ritual; movimentos que traziam forte 

proximidade com a representação dos elementos da natureza (sobretudo Fogo, e Ar) e a 

possibilidade de tudo isso ser assistido por um grupo de pessoas que embora não 

“atuem” estão inseridas na paisagem do ritual e são sensorialmente impactadas por ele 

provocando respostas imediatas ao que experimentam. 

       Isso ocasionou uma celeuma no grupo, pois alguns alunos não concordaram em 

participar de atividades que, embora não fossem práticas de rituais de matriz africana, 

guardavam aspectos semelhantes a estas, enquanto outros acreditam que utilizar essas 

similaridades e, sobretudo as histórias dessas mitologias seria não apenas interessante 

como importante, dada a possibilidade de conhecer esse universo que assim como 

fascina também espanta, mas que inegavelmente faz parte da cultura em que estão 

imersos e também de sua própria constituição. 

Sinto que algo não é mais como antes. Alguma coisa não está me deixando 
confortável nessas aulas. Não sei bem o que é se é porque as aulas tem mudado um 
pouco, ou se é pelo “ar” da sala que está diferente, o modo das coisas acontecerem, 
ou se é por mim mesma. [NEIDE] 

Aquilo estava me incomodando, muito... Me chame do que for, mas a primeira 
comparação que me veio a mente foi a de um ritual de Candomblé. [ELISA] 

        Desse modo, resolvemos a questão com muito diálogo e argumentação. Numa das 

rodas de conversa, cheguei a falar sobre as similaridades e destaquei que não se tratava 

da representação de um ritual religioso de matriz afro-brasileira, mas que inegavelmente 

podíamos traçar relações próximas e que alguns alunos já estavam trabalhando com 

                                                           
45

 Como parte final da experiência dos alunos com o Teatro Ritual tivemos a apresentação do espetáculo 

“Pro Tempo Girar”, que se estruturava de modo muito semelhante àquele que aparece nos rituais afro-

brasileiros como Candomblé e Umbanda. Esses ritos são por vezes chamados de Xirê, que em linhas 

gerais é a designação utilizada para denominar a sequência das danças praticadas no ritual, que tem seu 

início com Exu e é finalizada por Oxalá. Nesse rito há uma ordem pré-estabelecida e a cada alteração no 

ritmo dos tambores há a “apresentação” de um dos Orixás, cujos filhos se dirigem ao centro do círculo e 

executam os movimentos específicos daquele Orixá. 

“Pro Tempo Girar” manteve estrutura circular semelhante que, assim como no Xirê, girava em sentido 

anti-horário com a apresentação das figuras através de dança individual executada na área central do 

círculo obedecendo a uma ordem pré-definida, sempre embalado por sonoridades percussivas que 

ditavam o ritmo da ação, tais sonoridades eram executadas por um integrante do grupo que ocupava uma 

posição distinta das demais, estando em uma posição fixa num dos quadrantes da gira. 
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narrativas deste universo na composição de suas figuras emersivas. 

         Mais uma vez aqueles que se sentiram incomodados puderam deixar a atuação, 

mas assumiram o compromisso de frequentar as aulas e contribuir na conclusão do 

processo fosse como “testemunha” fosse contribuindo na parte técnica da encenação 

que já tinha uma estrutura mínima estabelecida. 

         Algumas das pessoas que haviam ficado incomodadas com o desdobramento das 

histórias e a influência das mitologias afro-brasileiras já haviam construído relações 

muito bem estabelecidas e talvez por isso não tenham saído de imediato, até tentaram 

dar continuidade, mas após algum tempo o incômodo se mostrou maior que o desejo de 

continuar no processo.  

Passei as duas semanas seguintes pensando sobre o que eu estava fazendo. Estava 
em um processo que não me dava controle do que eu fazia, algo que eu não conhecia 
o começo muito menos o final, não gosto disso e aliado a isso tinha os elementos 
„colocados‟ no meio de nós, juntando tudo isso decidi que não iria mais participar 
desse modo, primeiro por não ter controle, segundo sobre essa questão dos “rituais”. 
[ELISA] 

 Da mesma forma havia outros alunos que percebiam o que ocorria de maneira 

distinta, inclusive considerando o ocorrido como consequência e auto-organização do 

próprio processo. 

... o professor conversou com a gente os rumos que a peça estava levando, que tudo 
que estávamos praticando fazia parte do processo. Concordei em tudo que o professor 
falou, de verdade, as pessoas que saíram tiveram uns argumentos meio „chochu‟, 
inclusive eu já havia comentado com uns amigos o quão uma das pessoas 
atrapalhava o processo de alguns, na verdade gostei um pouco, que o vento carregue 
para longe. [PEDRO] 

 Apesar deste choque, as saídas ocorreram gradualmente o que me permitiu 

seguir com os procedimentos adotados até então, só havendo mudança realmente 

significativa no bimestre seguinte quando se consolidou o elenco final. Mesmo 

discordando em “participar desse modo”, os alunos e alunas compreendiam que o 

processo vivido até ali produzira resultados muito interessantes e isso os impelia a 

acompanhar os desdobramentos dados por aqueles que decidiram continuar com o 

processo. 

 O bimestre se aproximava do fim e com as saídas o grupo teve a chance de 

avaliar o que experimentara até ali. É verdade que houve muitos posicionamentos 
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distintos, mas conseguimos manter o grupo unido, o que exigiu a implementação de 

novas estratégias para dar continuidade ao processo sem abandonar aqueles que não se 

sentiam confortáveis para estar em cena. 

 Por outro lado eu julgava que a experiência estava sendo exitosa, pois sempre 

compreendi que o fenômeno educativo é significado de formas diferentes pelos que nele 

se aventuram. Para além da compreensão e experimentação dos códigos da linguagem 

teatral esta experiência era sobre perceber como o teatro possibilita mobilizar 

conhecimentos sobre nós, sobre o mundo e em consequência gerar novos sentidos e 

ajudar a construir uma expressividade própria capaz de ser organizada poeticamente.  

 Nos dois encontros restantes busquei dar uma ordem ao que tínhamos construído 

até então e conseguimos construir um esboço que ajudava a organizar a sequência de 

eventos. Iniciamos também conversas sobre como transcorreria o bimestre seguinte e 

em conjunto com os alunos ficou decidido que aqueles que saíram do elenco não 

precisariam mais vir às aulas do contraturno, mas acompanhariam, nas aulas 

vespertinas, o andamento do processo e cuidariam da produção do espetáculo, além de 

terem de cumprir uma tarefa avaliativa relacionada aos jogos e exercícios 

experimentados ao longo do ano letivo. 

 No último encontro tivemos mais uma conversa longa sobre o que havia sido 

experimentado até então e cada aluno teve liberdade para expor suas impressões e seus 

pontos de vista. Destacarei apenas dois trechos dos diários sensíveis que podem 

sintetizar o que foi conquistado ao longo do processo: 

Mas ainda tirei boas lições disso tudo, a primeira delas é que não gosto de não 
conhecer o que faço, sei que eu sou assim, que preciso saber como começa e como 
termina para já ir prevendo possíveis imprevistos. Descobri que eu não sei não pensar; 
que não devo simplesmente aceitar tudo o que me passam. que preciso pesquisar 
para confirmar. E quanto ao teatro, não quero encenar NUNCA mais!”[ELISA] 

Ainda mais, por ter realizado meu sonho, „executar aulas dessas formas‟, parecidas 
com dança contemporânea; você afirmou meu desejo; fez com que acreditasse que eu 
era capaz de realizar esses tipos de coisas, que o preconceito ou o medo do que iriam 
falar, e o que os meus [pais] iriam achar, era apenas um detalhe e que eu fosse 
adiante, se jogasse com vontade na proposta da aula. E foi o que fiz: deixei meu medo 
ir embora, já não fazia mais parte de mim; preconceito das pessoas? Bom, não ligo 
mais, „que achem o que quiser de mim‟. Me sentia preso por não poder dançar como 
queria. Aquilo era apenas um sonho. Mais tinha umacerteza: algum dia da minha vida 
irei realizar, ou fazer algo parecido; então né T***** (rsrsrs), estou eu realizando suas 
aulas. [...] Realmente adquiri uma evolução bacana. O corpo ganhou mais flexibilidade 
com os movimentos; a convivência com a turma melhorou; na sala de aula também, 
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da timidez a apresentações de seminários, houve aí uma melhoria. [...] Fazer da 
expressão do corpo uma arte para ser feliz fazendo o que se ama. [JORGE] 

 A opção pela priorização da experiência em detrimento de um conjunto de 

abstrações que se possa fazer desta se configura como um grande desafio nos processos 

educativos, pois apresenta com clareza o ponto de partida, mas é incapaz de determinar 

o ponto de chegada. 

 Assim, não há garantias dos resultados a serem alcançados, mas há a certeza de 

que cada envolvido chegará a um resultado próprio e bastante significativo, ou como 

aponta Martins (1992) haverá a possibilidade de cada um se transfazer, ou seja, de se 

transformar pela experiência vivida e pelos conhecimentos mobilizados. 

 Desse modo, apesar de alguns alunos terem relatado que a experiência com a 

atuação não será repetida, eles ainda assim se permitiram descobrir coisas sobre si que 

transformaram a sua forma de perceber não apenas a si, mas ao mundo do qual fazem 

parte e que não poderão jamais subtrair de sua existência. 

 Aprenderam também sobre a linguagem teatral, pois mobilizaram 

conhecimentos específicos de uma forma de produção teatral, o Teatro Ritual, e 

puderam todos contribuir para a construção do experimento cênico “Pro Tempo girar”. 

2.4. Bimestre IV - ―Pro Tempo girar‖: o confronto no teatro das cenas vividas 

 Devido ao atraso ocorrido em função das paralisações ocorridas em movimentos 

grevistas de anos anteriores houve um descompasso entre o calendário civil e o 

acadêmico, de modo que nosso último encontro do 3º bimestre ocorreu na segunda 

quinzena de 2015 e o primeiro encontro do 4º bimestre somente ocorreu no início de 

fevereiro. 

 Os quase quarenta e cinco dias sem aulas não significaram abandono do 

processo. Durante esse tempo pesquisei a mitologia dos Orixás e fiz uma incursão pela 

musicalidade afro-brasileira, na busca de arregimentar elementos que me possibilitaram 

compreender melhor algumas questões surgidas nos laboratórios com os alunos. 

 No primeiro encontro, após uma roda de conversa bastante extensa, na qual 

pudemos estabelecer quais seriam os procedimentos adotados para o andamento do 

bimestre – e deixar claro que apesar da oposição de alguns o processo seguiria adotando 
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o diálogo aberto com a mitologia afro-brasileira – dei início a um laboratório para 

retomar os movimentos e paisagens despertos ao longo do processo. 

 Com a decisão de mais alguns alunos de deixar o elenco, a turma precisou ser 

dividida em dois grupos que participavam de forma distinta dos encontros que passaram 

a ser divididos em dois momentos. 

 No primeiro todos participavam de uma atividade coletiva, normalmente 

repetições de exercícios realizados ao longo dos bimestres anteriores e que conduziam 

os alunos a um estado de prontidão do corpo para a cena. 

 Após a conclusão destes exercícios os alunos que haviam desistido de estar no 

elenco se dirigiam para uma sala contígua e se dedicavam ao exercício da corda
46

- que 

deveria ser executado completamente até o último encontro. Decidimos que as alunas 

Elisa e Maria assumiriam a função de monitoras e conduziriam essa atividade enquanto 

eu permanecia no laboratório com o elenco e outros três alunos na condição de 

observadores. 

 A decisão de manter os alunos realizando o exercício da corda foi tomada 

coletivamente, isso porque para alguns não havia justificativa em participar exercendo 

outras funções, mesmo que fora de cena, pois implicaria em envolver-se com algo do 

qual discordavam ideologicamente.  

 No entanto, foi possível manter alguns destes alunos e alunas colaborando com 

as funções mais técnicas, o que ocorria na parte final das aulas e o resultado me era 

repassado pelas monitoras e apresentado ao grupo de atuantes na roda de conversa 

inicial do encontro seguinte. 

 Como o processo de criação era conduzido através do jogo ritual e este se 

assenta na resposta imediata dos atuantes durante sua improvisação, a saída dos alunos e 

alunas do elenco provocou mudanças tanto nas ações e encontros das figuras quanto nos 

sentidos e significações que as ações passaram a ter; apesar dessas mudanças muitas 

ações se mantiveram, tendo apenas de ser reorganizadas; outras foram reformuladas ao 

longo dos encontros. 

 A “Cigana” encarnada por Maria se lançava numa dança sensual, marcada por 
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 Uma descrição deste exercício pode ser encontrada nas páginas 117 - 118. 
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movimentos sinuosos, bruxuleantes que utilizava para seduzir uma das figuras 

masculinas em especial. A ela nada mais interessava, senão conquistar essa figura e 

passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Isso interferia na movimentação tanto 

de outros meninos como de meninas que buscavam de muitas maneiras separar o casal. 

Várias tentativas ocorriam, por vezes eles eram momentaneamente separados, mas em 

algum momento retornavam e encerravam os laboratórios juntos. 

         Maria trazia no corpo um dilema que me saltou aos olhos já nos primeiros 

encontros. Sem que palavras fossem ditas, apenas observando-a e trocando energia com 

ela na gira, pude notar que ela travava uma luta interna que não poderia deixar de 

emergir, pois que não há um dentro e um fora, e sim um entre. Estar entre era coisa que 

muito a incomodava, talvez por isso mesmo ela tenha criado uma figura tão certa de sua 

vontade, na tentativa de resguardar-se do novo, do diferente, daquilo que lhe era 

desconhecido. 

         Ao longo do processo ela esteve sempre lutando consigo mesma. Lutou contra 

os códigos limitantes que os anos de ballet na infância lhe imputaram e somente a custo 

de disciplina e resistência transformou todos aqueles movimentos angulados e aéreos 

em sinuosidade curvilínea que lambia o chão, como o faz a chama bruxuleante de uma 

vela, ou a lava que escorre de um vulcão em erupção. 

         Talvez essa seja uma boa imagem. A figura emersiva que ela criou parecia com 

um vulcão em ebulição, prestes a atingir sua capacidade máxima de contenção e sair 

espalhando seu fogo visceral por qualquer superfície que lhe viesse à frente. Para ficar 

com seu parceiro era capaz de tudo, até mesmo seduzir, enganar e em seguida 

abandonar quem se metesse em seu caminho. 

         Tudo corria bem e ela ganhava cada vez mais liberdade que investia na criação 

de sua figura, mas com o passar das aulas tudo foi tomando um rumo diferente, ela 

passou a ficar incomodada com a “nova” configuração que se mostrava diante dela. 

Assim que as relações com a cultura afro-brasileira começaram a ganhar contornos 

perceptíveis uma nova luta se instalou e a ameaça de estar se envolvendo com um ritual 

alheio à sua prática religiosa a colocou na posição tão desconfortável do entre 

novamente. 

         Se posicionar dentro daquela experiência, que insisto não se tratava de uma 
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prática religiosa, não tinha interesse proselitista algum, mas trazia para o contexto da 

experiência aspectos em comum, ou deixá-la, ficando de fora por acreditar que tal 

experiência iria de encontro aos seus princípios? Esse foi o dilema com o qual ela lutou 

ainda por algum tempo. 

         Tivemos algumas conversas sobre esse conflito, expliquei-lhe que inclusive essa 

poderia ser uma oportunidade para que ela entrasse em contato com esse aspecto da 

cultura brasileira e com isso aprender a relativizar os pontos de vista e aceitar a 

diversidade, sendo capaz de mobilizar os sentidos e assim atribuir significações mais 

condizentes com a realidade tão distante daquilo que lhe fora ensinado sobre o tema. 

Entretanto ela comunicou que ficaria de fora. Assim como sua figura ela flertou, teve 

um encontro casual, mas retornou aos braços daquilo que lhe era mais conhecido, 

parecia mais seguro e julgava certo. 

         Aquele dois (2) de fevereiro marcou o dia da última aparição de sua figura. 

Aquela “Cigana” nunca mais vestiu seu véu e balançou sua saia. Mas Maria continuou 

conosco até o fim da disciplina ajudando na condução dos exercícios com a corda e nos 

auxiliando como “testemunha”. Mais uma vez, não houve dentro ou fora, e sim um 

entre. 

         A figura de Jorge era uma figura extremamente aberta aos encontros, e os tinha 

em grande quantidade. Desde que estabeleceu sua parceria com a figura de Maria 

ocupava uma função importante, pois causava movimento e possibilitava que a “gira 

girasse” em função dessa relação. Além de ser disputado pelas “ciganas”, atraía a raiva 

das figuras masculinas que sempre tentavam separá-lo de Maria, que usava de sua dança 

para desvencilhar-se de outras meninas que buscavam afastá-la fisicamente de seu par. 

         Entretanto, evitados os percalços, superadas as dificuldades, vencidas as 

competições em que cada um se metia eles voltavam a se encontrar no centro do círculo 

e se entregavam a uma dança cúmplice, os corpos colados, o desejo de estar juntos 

parecia exalar por cada poro e isso era percebido e enfim respeitado pelas figuras que 

anteriormente se opunham. 

         Após a reorganização da dramaturgia dos encontros sua figura finalmente 

ganhou um nome: O “Azul”. Foi assim que Jorge nomeou sua figura. Apesar de ter 

formado o primeiro casal, de ter construído uma movimentação bem organizada, já ter 
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os encontros e as motivações definidas, até então ela não tinha uma identidade precisa e 

suas ações e encontros precisaram ser completamente ressignificadas após a saída de 

uma das “Ciganas”. 

         Acompanhar Jorge no processo de construção dessa figura foi um dos grandes 

ganhos que esse processo me trouxe, isso porque ao ler os seus diários bimestralmente 

podia reconhecer muitos momentos e movimentos vistos. Jorge levava para os 

laboratórios, na forma de movimento, as suas buscas existenciais, abrindo-se para a 

experiência e me convidou a acompanhá-lo.  

 Aproximar-me de Jorge me ensinou bastante sobre como ouvir o não dito, mas 

expresso, sobre procurar ser ainda mais sensível ao que o aluno está vivendo, 

compreender a importância que esses espaços criados dentro de estruturas 

enclausurantes podem ter, principalmente quando é o único espaço de liberdade 

experimentado pelo aluno ou aluna. 

 Outra figura que acabou precisando se ressignificar foi a figura criada por 

Antônio. Até a saída de Maria e Elisa do elenco ele mantinha basicamente relações com 

as figuras destas duas alunas. Suas ações (e movimentos) estavam sempre ligadas a 

algum tipo de manipulação do elemento fogo. Era corriqueiro vê-lo “lançando fogo”, ou 

passando-o de uma mão a outra. Costumava pregar peças em quem quer que se 

aproximasse dele quando estava manipulando o fogo. Com Elisa mantinha uma série de 

movimentos que pareciam de controle sobre ela para separar o casal das figuras de Jorge 

e Maria . Ele agia como se a estivesse preparando para algo, ensinando-a. 

 Lázaro era muito comprometido e disciplinado, costumava participar de todos os 

laboratórios e se mantinha no jogo o tempo inteiro, sempre trazia leituras interessantes 

sobre as ações de seus colegas. Apesar da sensação de desorientação descrita em seu 

diário sensível após as saídas das “Ciganas”, ele continuou pesquisando sua figura e 

acabou por estabelecer maiores relações com os objetos espalhados no espaço, a 

manipulação que era ensinada à “Cigana” de Elisa passou a ser ensinada à figura de 

Bárbara. 

         O “Vermelho”, era assim que Hermes se referia à sua figura. Sua movimentação 

trazia referências claras ao seu lado animalesco e ancestral. Sempre muito imerso nas 

suas próprias histórias pouco a pouco deu a ver uma figura emersiva complexa, capaz 
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de atrair e envolver qualquer um que lhe cruzasse o caminho. Sempre portando o fogo 

era responsável por fazer e desfazer encontros, organizar ou provocar o caos dentro da 

gira. Sua postura sempre encurvada podia ser significada, e o foi, como uma espécie de 

devoção ao fogo, mas que fogo era este?  

 Em muitas de nossas conversas ele deixava clara a relação que fazia do fogo 

com o conhecimento. Para ele a sua caça incessante ao fogo nos laboratórios era espelho 

de sua busca por conhecimento, conhecimento profundo e muitas vezes oculto que 

como o fogo que lhe punha em chamas brotava de si em direção ao mundo, mas que não 

cessava de chegar do mundo até ele. 

         Apesar de sua “paciência de Jó” Hermes nos trouxe uma figura irrequieta. A 

cada encontro novas referências, imagens, músicas, textos, conversas profundas sobre 

mitologias diversas e mistérios quase esquecidos. Foi ele, desde muito cedo, o primeiro 

a identificar a relação de sua figura emersiva como a mitologia. 

 A aproximação inicial foi com a figura de Hermes
47

, mas não contente com essa 

primeira associação, percebendo as informações que seu corpo lhe mandava, abrindo-se 

para a estesia vivida nos laboratórios buscou novos sentidos e finalmente se encontrou 

na figura de Exu
48

, que lhe serviu de referência, mas não de modelo.  

 Havia em sua figura uma expressividade arrebatadora, capaz de como o fogo 

que porta, irradiar energia que atinge em cheio os sentidos dos que jogam com ele, na 

condição de atuantes ou de espectadores. 

         Pedro Criou uma figura que centrava suas ações nos encontros com as figuras de 

Bárbara e Jorge. Foi um padrão que se iniciou ainda no início do 3º bimestre e se 

aprofundou nos laboratórios do 4º. Sua movimentação tinha como ponto de sustentação 

a relação entre equilíbrio e desequilíbrio e suas relações sempre se pautam na 

possibilidade da troca, sua figura sempre estava disposta a doar algo, porém nunca sem 

receber algo em troca. 

                                                           
47

 Conhecido como o mensageiro dos deuses, na mitologia grega Hermes é Filho de Zeus e da Ninfa 

Maia. Está associado ao movimento, aos contatos, às transações, às passagens e ao comércio. É ele o 

responsável por ligar Terra e Céu, o mundo dos vivos e dos mortos. (cf. VERNANT, 2000). 
48

 Nas mitologias afro-brasileiras é aquele responsável por estabelecer a comunicação do Ayê – mundo 

dos homens – com o Orum – mundo dos deuses, portanto, considerado O Mensageiro. Zeca Ligiéro 

afirma: “Nesse aspecto, Exu é análogo ao deus Mercúrio, da mitologia greco-romana. Ele é senhor de 

todos os caminhos e de todas as direções” (LIGIÉRO, 1993, p. 54). 
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 A última figura a ser compreendida foi a de Ana. Por muito tempo suas ações 

costumavam não ser bem compreendidas por quem se aproximava, talvez por serem 

muito endógenas. Ana tinha muitas imagens em sua imaginação e a capacidade de 

contar histórias muito interessantes sobre o que sentira ou imaginara estar vivendo 

dentro dos laboratórios, mas expressar corporalmente tudo isso foi um processo lento e 

demorado que só pude compreender após a leitura de seu diário. Ao longo do processo 

ela saiu da posição de total descrédito e desconfiança na “seriedade daquilo” para uma 

entrega transformadora conforme se depreende desta passagem de seu diário sensível: 

Esse processo que tivemos durante o ano letivo me fez acreditar nesse tipo de Teatro. 
Acreditar em um teatro capaz de nos fazer olhar para nós mesmos, nos interrogarmos, 
nós percebermos e perceber o outro que está ao nosso lado e que também são parte 
de nós [ANA] 

 Suas relações com as figuras femininas acabaram por tomar contornos maternais 

bem definidos. Ela defendia e cuidava das figuras de Bárbara e Duda. A habilidade que 

a aluna tinha com a música foi incorporada às ações da figura emersiva que construiu, 

assim como também ocorreu com o desenho. Além de executar croquis para diversas 

propostas de maquiagem e adereços, ela acabou por realizar desenhos em todos os 

atores durante o experimento cênico “Pro Tempo girar”. 

 Duda era o segundo elemento do trio de figuras femininas que acabou por se 

configurar como as Yabás. De todas as figuras, a dela era a mais aquática. Seus 

movimentos costumavam ser fluídos, mas lentos, havia sempre uma suspensão nos seus 

movimentos, como se ela estivesse o tempo todo sendo suportada por algo, ela 

“escorria” pelo espaço e era capaz de apaziguar o fogo de quem quer que se 

relacionasse com ela. Muitos conflitos entre os meninos tiveram fim graças a sua 

intervenção e essa era uma ação recorrente. Contudo vez ou outra ela acabava 

mostrando certa fúria e impetuosidade, principalmente após relacionar-se com a figura 

de Bárbara. 

 Bárbara continuava sendo a mais propositiva no que diz respeito a estabelecer 

contatos e trocas e foi das meninas, a que primeiro delineou sua figura. A ela 

interessava seduzir, com o balançar de sua saia produzia ventos com os quais afastava 

as “ciganas” que chegassem perto de suas companhias, que podiam ser masculinas ou 

femininas. Os encontros dessa “Cigana” eram, contudo, passageiros. Alguns poucos 

minutos e ela já partia em busca de estabelecer outro jogo de sedução. Para essa figura a 
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sedução não era necessariamente relacionada às aventuras amorosas, havia relações que 

buscavam apenas causar a separação, outras obter algo que lhe interessava, ou mesmo o 

simples prazer de conduzir alguém pelo espaço. 

         Contudo, passamos a observar que essa “Cigana” sempre terminava o 

laboratório ao lado de um dos meninos, propondo uma aproximação muito intensa, com 

troca de olhares profundos e perscrutadores chegando inclusive a num desses 

laboratórios dar-lhe um beijo. 

         Essa ação provocou uma discussão muito proveitosa numa das rodas de 

conversa, isso porque à época ela namorava outro garoto que também participava do 

processo e alguns colegas o questionaram sobre como ele se sentia em relação ao 

ocorrido. 

         Esse aluno respondeu com muita tranquilidade e maturidade que entendia muito 

bem a distinção entre figura e pessoa e que aquilo demonstrava o grau de 

comprometimento, não apenas de sua namorada, mas também do outro garoto com o 

processo e a construção de suas figuras emersivas. 

         Aproveitei para reforçar que mesmo que algumas motivações se originem no 

ator, no momento do jogo, principalmente após tanto tempo de processo, as ações estão 

colocadas a serviço das figuras e eles são capazes de separar essas instâncias. Indiquei 

também a leitura de um texto sobre o “Paradoxo sobre o Comediante” de Denis Diderot, 

que comentamos no encontro que se seguiu ao fato. 

 No meio de toda aquela movimentação, havia uma figura muito pitoresca. Ao 

contrário de todo o grupo que se colocava na gira, fazendo-a movimentar-se de forma 

intensa, com saltos rodopios, embates, muito movimento com os braços, essa figura 

estava sempre nas bordas… perambulava recostado às paredes num ritmo quase 

imperceptível. Por vezes os alunos achavam que ele tinha desistido do laboratório, 

quando subitamente, cruzava com alguma figura da qual imediatamente fugia ou se 

escondia, o que era expresso inclusive através uma característica física. Sempre que 

iniciava o laboratório Lázaro colocava os cabelos sobre o rosto, de modo que não era 

possível ver o seu rosto. 

         A timidez era uma característica pessoal de Lázaro que inclusive o atrapalhava 
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no convívio social com os colegas. O próprio aluno me relatou que a vergonha era tão 

grande que havia feito muitos trabalhos sozinho pela falta de coragem de se unir a 

algum grupo. Era comum ver esse aluno sozinho nos intervalos entre as aulas enquanto 

os colegas de turma se reuniam para aproveitar o tempo livre nos intervalos. Em um de 

seus poucos registros ele escreve: 

De que você tem medo? - Medo de tudo que não experimentei, medo do que não 
conheço. [LÁZARO] 

         Lembro-me com muita clareza de uma conversa com seus pais em um encontro 

de pais e mestres no qual eles me procuraram dizendo que estavam aflitos, pois temiam 

pela reprovação de seu filho já que ele teria que “dançar” na aula e isso era  algo que 

eles, os pais, não acreditavam que fosse ocorrer. Tranquilizei-os dizendo que não havia 

com o que se preocupar e a experiência seguiu seu curso. 

         Lázaro não só dançou, como também se transformou: 

A entrada de Lázaro na peça: Uma surpresa enorme foi ver Lázaro conseguir se 
entregar, não totalmente, mas boa parte de si nas aulas, conseguiu encontrar seu 
arquetipo, e achou sua função na peça. Foi se desenvolvendo bastante, e passou a 
olhar aquele espaço de outra maneira, passando a exercer papel fundamental nela. 
[...] Quis deixar ele em grande destaque, pois o mesmo evoluiu bastante, não somente 
naquele ambiente.[VICTOR] 

         As palavras de Victor demonstram como ao se abrir para viver a experiência 

Lázaro foi capaz de alterar a compreensão que tinha de suas capacidades, mobilizar 

novos sentidos, criar uma poética corporal dotada de outras estratégias para a sua 

expressão e contribuir com a encenação de forma propositiva. Também fica claro que as 

mudanças ocorridas em Lázaro não se limitam ao espaço surgido nas aulas de Arte-

Teatro, mas se estende para outros contextos sociais. 

         Ainda sobre Lázaro e sua metamorfose dançante, vale ler suas próprias palavras 

ao fim do processo: 

[...] sempre apareciam algumas coisas que não esperávamos como saída de alguns 
dos membros, mas sempre nos adaptamos bem e isso fortaleceu o grupo, as roupas e 
todas as outras coisas foram providenciadas de acordo com o que a gente achava 
melhor e essa questão de se adaptar a situações inesperadas me fez ver coisas que 
eu julgava que jamais faria como dança ou até tirar a camisa como foi necessário no 
dia da apresentação e o experimento cênico muda você fora daquilo e traz novas 
maneiras de se relacionar com as pessoas [LÁZARO] 

         O encontro com uma música em específico ajudou a reorganizar a encenação. 
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Durante minhas pesquisas reencontrei a música “A Deusa dos Orixás”, clássico da 

música popular brasileira cantado por diversas vozes, mas popularizada pela versão de 

Clara Nunes. Já conhecia a música nesta versão, porém foi ouvindo-a na voz de Mariene 

de Castro que me ocorreu o insight… A história que se desenhava nos corpos dos 

alunos trazia semelhanças com a cantada nessa canção. 

 A canção, que versa sobre a história de Iansã – apresentando-a como filha de 

Nanã, e sendo disputada por dois Orixás, Xangô e Ogum – foi ouvida por todos num 

dos encontros do contraturno (desde as últimas semanas do 3º bimestre apenas o elenco 

participava desses encontros). Após o laboratório, já na roda de conversa, apreciamos 

novamente a música e os alunos e alunas compartilharam que sentidos e sensações 

foram mobilizados por aquela música.  

 Foi admitido em consenso que o tempo todo desenhamos no espaço a história da 

disputa de figuras masculinas pelo “amor” de uma (ou mais de uma) figura feminina 

sempre marcada pela violência e o confronto acentuadamente físico. As figuras 

femininas eram sempre sedutoras e algumas delas estabeleciam relações com vários 

parceiros ao longo dos laboratórios. Havia, entre algumas delas, uma relação de carinho 

e cuidado que não conseguíamos definir exatamente de que tipo eram, mas em muitos 

relatos elas apareciam como sendo maternais, ou de irmãs.   

 Não nos restava dúvidas de que as histórias guardavam semelhanças. Estávamos 

contando a história dessas figuras arquetípicas da mitologia afro-brasileira. Todos se 

lançaram na busca por mais informações sobre essas figuras e reunimos diversas 

narrativas que versavam sobre as histórias dos Orixás 

 Partimos então para a reorganização das ações. Os laboratórios se intensificaram 

e novos sentidos foram se revelando à medida que incorporávamos ao que já tínhamos 

construído as informações que coletamos.  Observar as ações que já estavam 

construídas e sedimentadas no corpo dos alunos, agora sob essa nova ótica, me 

possibilitou organizá-las como narrativa da história de Iansã, e a cada encontro que se 

seguia mais paralelos eram percebidos. 

 Foi um grande trabalho de edição. Ações que ocorriam nos primeiros momentos 

dos laboratórios foram trazidas para o fim, encontros que demoravam a acontecer 

passaram a ocorrer mais cedo, ações que eram individuais se tornaram coletivas e outras 
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que eram coletivas foram assumidas por uma só pessoa. Desse modo construiu-se 

cenicamente a narrativa de uma mulher que encontra e seduz vários parceiros e que 

destas relações sempre leva algo consigo, um novo aprendizado, uma nova capacidade. 

 Durante as aulas do turno vespertino as informações eram compartilhadas com 

os demais colegas e a cada laboratório presenciado pelas “testemunhas”, escolhidas 

aleatoriamente do grupo que se dedicava ao “exercício da corda”, os comentários se 

dividiam entre os que entendiam o resultado cênico, mas reprovavam o suposto 

envolvimento com as religiões de matriz afro-brasileiras e aqueles que apenas passaram 

a apoiar o resultado deixando de lado a barreira do preconceito. 

 Embora não tenha sido o objetivo específico da disciplina discutir as questões da 

presença e influência dos elementos culturais afro-brasileiros na consolidação da cultura 

brasileira, o tema aparece primeiramente nos corpos dos alunos que num momento de 

posterior reflexão são capazes de relacionar isso com experiências vividas, e portanto de 

suas relações conscientes ou inconscientes, de aprovação ou desaprovação, 

preconceituosas ou não com esta temática. Em alguns diários sensíveis essa discussão 

aparece retomada: 

Depois desse dia tive a maior certeza do mundo que foi bom eu ter saído da peça. O 
professor pode não admitir ou não ter começado com esse intuito, mas a peça tinha 
sim ligação com o candomblesismo (acho que escreve assim) vendo comentários 
depois eu entendi melhor que a peça fala sobre o nascimento de uma Oxum e todo o 
seu caminho e pessoas com quem ela “convive” no decorrer da vida e o aprendizado 
que ela adquire dessas pessoas [...][LUANA] 

[...]admito que no começo tinha um pouco de preconceito em relação a peça ter um 
pouco da cultura da umbanda, acho que o que mais me arrependo, foi isso, não ter me 
envolvido mais na peça, e ter me afastado das vivências. [VICTOR] 

 Como é possível observar nos trechos acima, ainda que alguns alunos não 

tenham participado da cena como atuantes eles acompanharam o processo até o fim, 

puderam mobilizar conhecimentos não apenas sobre a linguagem teatral, mas também 

sobre como o Teatro Ritual pode ser um caminho de conhecimento e transformação de 

si, de ampliação do conhecimento sobre o mundo, de visitação do outro, de revisão dos 

valores, e principalmente de experimentação do corpo como lugar de produção do 

conhecimento e consequentemente da cultura. 

 Ora! Quão enriquecedora não foi essa experiência, ainda mais porque vivida no 

contexto da oferta formal de educação, sobretudo no Ensino Médio, caracterizado pela 
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presença de jovens que atravessam um momento tão importante de consolidação de seus 

valores, visões de mundo e que certamente contribuiu para a possibilidade de um 

fenômeno educativo realmente capaz de ajudá-los no enfrentamento dos desafios que os 

aguardam além de facilitar a definição de seus projetos de vida, tanto atuais quanto 

futuros. 

 Sabia que a motivação das desistências não eram as atividades propostas, nem o 

aspecto “inovador” das aulas. Sabia que não se tratava de uma desvalorização da 

disciplina pelos alunos, mas que o que afastou esses quatorze alunos foi o preconceito 

por se depararem com uma temática que apesar de estar presente no cotidiano dos 

brasileiros, ser tema comum no dia-a-dia e contar com legislação específica que garanta 

sua inclusão no cotidiano das instituições escolares ainda é tabu e incomoda grande 

parte da sociedade brasileira. 

 Assim, atravessar a segunda metade desse bimestre foi bastante desafiador para 

mim. Apesar de acreditar que estava agindo de acordo com os princípios que orientam a 

prática pedagógica aqui descrita, de estar convicto de que se tratava de uma experiência 

bastante contributiva para os alunos cheguei a me questionar sobre as medidas tomadas, 

sobretudo em relação à divisão da turma.  

 À época eu me perguntava se não estava sendo condescendente demais em 

permitir essa configuração, noutros momentos a dúvida era se não estava sendo 

intransigente e impondo algo que eles não queriam.  

 Foi necessário algum tempo e o encontro com as palavras de Jorge Larossa para 

me tranquilizar definitivamente em relação a esta questão, posto que, como ele 

problematiza na terceira seção de seu “Pedagogia Profana”, compreendo haver a 

possibilidade de um  

[...] pensamento de educação que, reconhecendo que a educação é, em 

muitos casos, um processo em que se realiza o projeto que o educador 

tem sobre o educando, também é o lugar em que o educando resiste a 

esse projeto, afirmando sua alteridade, afirmando-se como alguém que 

não se acomoda aos projetos que possamos ter sobre ele, como alguém 

que não aceita a medida de nosso saber e nosso poder, como alguém 

que coloca em questão o modo como nós definimos o que ele é, o que 

quer e do que necessita, como alguém que não se deixa reduzir a 

nossos objetivos e que não se submete às nossas técnicas (LAROSSA, 

2017, p. 21-22).  
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  Assumir tal postura não implicou em abrir mão do planejamento e organização 

das atividades e proposições, mas ao compreender e considerar que nem sempre 

obtemos o resultado esperado, busquei ter tranquilidade para reorientar a situação da 

melhor maneira possível, inclusive atentando para as contribuições daquelas vozes 

dissonantes. 

 A experiência seguiu e culminou com a apresentação do experimento cênico 

“Pro Tempo girar” (Figura 25). 

 

Figura 25 – Cartaz do espetáculo “Pro Tempo girar”. Fonte: Acervo pessoal 
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        Penumbra... ao fundo um semicírculo formado por velas acesas demarca uma 

espécie de altar onde estão localizados, além de mim, os instrumentos percussivos que 

serão utilizados na encenação. Folhas secas – estas recolhidas em área verde do próprio 

campus – que ainda trazem um pouco da terra de onde foram coletadas estão espalhadas 

por todo o piso. Elas exalam um cheiro marcante que me faz lembrar os tempos de 

minha infância, quando me punha a correr entre cajueiros nos primeiros minutos depois 

de uma chuvinha leve enquanto o solo é fustigado pelo Sol, assoma-se o hálito das 

velas, que se deixam escorrer em lágrimas sob a dança bruxuleante de suas chamas, 

metaforizando a própria existência humana, que se consome à medida que produz sua 

intensa beleza. Esta paisagem agreste, que traz em sua construção tais símbolos, soa 

para mim ambígua, pois anuncia ao mesmo tempo a força e a efemeridade da própria 

existência; faz minha pele eriçar e ainda sem a presença do público me perco em 

pensamentos distantes... histórias cruzam minha mente e se entrecruzam no espaço de 

minhas memórias... Passos podem ser ouvidos e junto com eles o crepitar das folhas 

sendo esmagadas pelas pisaduras daquelas oito sombras interrompem o meu devaneio... 

trajados com roupas pretas que escondem apenas pequenas porções de seus corpos – por 

se tratar de menores em uma experiência na escola a opção de trabalhar com o nu não 

pode ser utilizada – três moças e  cinco rapazes, formam um círculo à direita do 

“altar”... mãos que se tocam e são tocadas por elas mesmas, corpos que se tocam e em 

seguida tocam o outro... reversibilidade da carne... aquecem por fora com o fogo que 

vem de dentro... corpos que ao se mover criam o espaço habitando-o e sendo por ele 

habitado... histórias longínquas são evocadas através da suave voz de pretos que contam 

as histórias de outros pretos, seus deuses também pretos, vozes ancestrais... Um a um, 

eles ocupam o centro do círculo e em seguida se dirigem aos seus respectivos lugares... 

A plateia, que entra em silêncio, se depara com essa imagem e ouve a música que ecoa 

no ambiente... 
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Figura 26 – Cena de “Pro Tempo Girar”. Fonte: Acervo pessoal 

Deixa a Gira Girar 

  

Iê, ô. 

Iê, ô. 

Ih, iô 

  

Meu pai veio da Aruanda e a nossa mãe é Iansã. 

Meu pai veio da Aruanda e a nossa mãe é Iansã. 

  

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá. 

  

Deixa a gira girá... 

Saravá, Iansã! 

É Xangô e Iemanjá, iê. 

Deixa a gira girá... 

  

Iê...durururururu, lá, lálailá, lálaiálá. 

  

"Zambi, rô, Zambi 

Zambi na qua tê sá 

Baquice, baquice, batabaquice de Orixá 

Kylê ibai, toté de maiungá 

Xê cumarô loxê kulundu loxê keto tá sôto 

Atotô, oba!" 

  

Meu pai veio da Aruanda e a nossa mãe é Iansã. 

Meu pai veio da Aruanda e a nossa mãe é Iansã. 

  

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá. 

Ô, gira, deixa a gira girá... 

A música traz o contexto e informa o texto enquanto os atuantes transformam seus 

corpos para dar lugar a outros... Silêncio... Uma figura masculina, primeira a deixar o 
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“fogo dentro”, circunda silenciosamente, em sentido horário, todo o espaço cênico. De 

suas mãos desce um cordão que delimita a área cênica envolvendo a todos, inclusive os 

espectadores. O som do caxixi
49

 se faz ser ouvido e com ele as figuras emersivas 

ganham vida... a última a deixar o pequeno círculo, uma mulher,  percorre toda a área 

cênica indo até todas as figuras masculinas, além do som que lhes “acorda” ela desenha 

símbolos coloridos em seus torsos nus... As calças, folgadas de corte semelhante, 

diferenciam-se por suas cores que se repetem nas pinturas corporais: Vermelho, azul e 

branco. As outras figuras femininas repousam uma em cada vértice do triângulo 

formado por um tecido azul, no vértice mais distante do “altar” encontra-se um 

recipiente com água envolto por um tecido de cor vermelho-terra... Após “trazer à vida” 

todas às figuras masculinas, a figura com o caxixi ocupa o vértice restante do triângulo e 

junta-se às demais figuras femininas... Inicia-se outra música, instaurando uma 

atmosfera bem distinta da anterior, é uma música mais lenta e melódica... A única figura 

masculina que não é chamada à vida por esta mulher encerra seu trajeto e fecha o 

círculo, sentando-se no limiar entre o “altar” e a área ocupada pelos demais atuantes... 

Os movimentos das figuras femininas são circulares, leves, dotados de certa 

sinuosidade, são fluídos como a água que manipulam... dos três vértices as figuras 

partem para o centro onde se banham e acariciam mutuamente... É um banho lento que 

por fim se concentra em apenas uma das três figuras... após algum tempo a água é 

levada para o “altar” pela figura feminina mais maternal e em seu lugar é trazido, por 

uma das figuras masculinas vestida de vermelho, o fogo... As três figuras femininas se 

“banham” também com o fogo que logo é retirado pelo “Vermelho”... Após vestirem a 

última figura, inicia-se uma dança entre as três mulheres que giram em sentido horário 

agitando o tecido que é suspenso no ar e ganha leveza à medida que se se acentua a 

velocidade e um ritmo é estabelecido... As figuras masculinas assistem ao “nascimento” 

desta última figura feminina e em seguida, ainda ao derredor, participam também dessa 

dança... O “Vermelho” parte ao encontro da figura feminina nascida da água e do fogo e 

imprimindo-lhe uma marca no rosto sela seu encontro dotando-lhe de asas e logo 

                                                           
49

 O caxixi é um chocalho de cesto, originário da cultura bantu, que pertencente à região africana do 

Congo-Angola, no qual era utilizado em rituais e cerimoniais. O instrumento chegou ao Brasil, trazido 

por escravos.O caxixié feito de palha trançada com a base de cabaça cortada em forma circular e a parte 

superior reta, terminando com uma alça da mesma palha. No interior do caxixi, há sementes secas, que ao 

sacudir dá o som característico. 

Disponível em: < http://www.todosinstrumentosmusicais.com.br/conheca-o-instrumento-caxixi.html> 

Acesso em 20/04/2018. 

 

http://www.todosinstrumentosmusicais.com.br/conheca-o-instrumento-caxixi.html
http://www.todosinstrumentosmusicais.com.br/conheca-o-instrumento-caxixi.html
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deixando-a... As figuras masculinas dançam ao derredor exibindo-se para quem os 

queira ver, dão-se a conhecer através de seus movimentos... A figura alada percorre a 

área cênica ainda sob os cuidados de suas “protetoras” dançando ao sabor dos ventos 

que ela mesmo produz com o bater de suas asas... A música ganha ares mais dramáticos 

e o vento, como as asas da figura alada vão se recolhendo... Os atabaques irrompem e 

com eles uma dança frenética tem início... as figuras entram e saem do círculo, 

rodopiam pelo espaço, se exibem, seduzem, repelem, confrontam, enfim encontram-se e 

constroem relações que são significadas individualmente pelos espectadores... No centro 

do círculo a figura feminina nascida da água e do fogo, capaz de controlar os ventos, 

constrói sua trajetória de encontros... cada encontro é dançado ao som do tambor 

ancestral... As demais figuras alternam a ocupação da área central do círculo e dançam 

cada uma a história de seus encontros... A única figura que não participa desses 

encontros é aquela que ocupa as regiões liminares, dedicada apenas a possibilitar que os 

fatos sigam seu curso ditando-lhe seus ritmos e controlando a precisão do movimento 

do todo, assiste incólume a passagem dos fatos... Cada encontro vivido pela figura de 

saia vermelho-terra deixa-lhe um aprendizado que é marcado em seu corpo de forma 

visível e indelével, seja pela incorporação dos movimentos, seja através da pintura que 

vai se formando em seu rosto... Intercorporeidade... Os encontros se seguem e as 

histórias vão se revelando cada vez mais nitidamente; Aquilo que antes era invisível 

e/ou incompreensível vai tomando os sentidos de atuantes e também dos espectadores 

que participam ativamente da cena ao atribuir-lhe e complementar o(s) sentido(s) que 

não se encontra aqui nem lá, mas no entre, na comunhão estabelecida... Encontro de 

humanidades... Carne... Novas relações são estabelecidas, conhecimentos oriundos de 

experiências anteriores são convocados para a compor a dança dos espectadores que 

pulsam junto com os atuantes, sensações são despertadas e se somam à racionalização... 

Estesia... Abertos à experiência, todos se prestam a experimentar algo que modificará 

suas perspectivas redefinindo sentidos atribuídos anteriormente... Percepção original... 

Todas as figuras participam de uma dança de amor e ódio; corpos movidos pelo desejo 

despertado pela sedutora figura feminina, “Azul” e “Branco” se enfrentam num duelo 

do qual apenas um sai vencedor... 

A Deusa dos Orixás 

  

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 
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Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! (3x) 

  

Iansã penteia 

Os seus cabelos macios 

Quando a luz da lua cheia 

Clareia as águas do rio 

Ogum sonhava 

Com a filha de Nanã 

E pensava q as estrelas 

Eram os olhos de Iansã 

  

Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

  

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

  

Na terra dos orixás 

Um amor se dividia 

Entre um deus que era de paz 

E outro deus que combatia 

Como a luta só termina 

Quando existe um vencedor 

Iansã virou rainha na coroa de xangô 

  

Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

  

Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

  

Mas Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Iansã, Cadê Ogum? 

Foi pro mar! 

Ao lado daquela a quem tanto deseja, o “Branco” põe a gira em seus movimentos finais 

e convida todos a testemunhar que o seu amor é tão poderoso quanto sua força... Ela, 

tendo realizado sua incessante busca por ampliar os horizontes e adquirir conhecimento 

através da visitação de perspectivas alheias, decide seguir seu desejo mais pulsante e se 

entregar àquele de quem tanto fugira, mas nunca deixara de amar... Cada figura retoma 

o seu lugar, depois de vivida a experiência possibilitada pela alteração do estado de 
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consciência que gera também uma nova percepção...Transe... As figuras se despedem 

daqueles que comungaram desse tempo e espaço liminares, o tempo presente capaz de 

trazer o passado e antecipar o futuro num ato único, o tempo fora de tempo, que se 

conforma no espaço criado quando decidimos nos entregar à experiência do encontro 

capaz de trasnformar... Vivo e(m) Vivido... Antes de deixarem a cena todas as figuras 

reverenciam a primeira figura surgida, aquela que coloca a gira em movimento, que 

controla através dos ritmos a dança coletiva... Tempo (Figura 26)… 

 

Figura 27 – Reverência final ao Tempo (Apresentação na UFRN). Fonte: Acervo pessoal 

Oração ao Tempo 

  

Ê Tempo macura dilê 

Ê tempo macura tatá 

Da muraxó é umacuriá 

  

És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho 

Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Por seres tão inventivo e pareceres contínuo 

Tempo, tempo, tempo, tempo és um dos deuses mais lindos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho 

Tempo, tempo, tempo, tempo ouve bem o que te digo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso 

Tempo, tempo, tempo, tempo quando o tempo for propício 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

  

De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido 
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Tempo, tempo, tempo, tempo e eu espalhe benefícios 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo apenas contigo e migo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

E quando eu tiver saído para fora do círculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo não serei nem terás sido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos 

Tempo, tempo, tempo, tempo num outro nível de vínculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios 

Tempo, tempo, tempo, tempo nas rimas do meu estilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Atuantes e espectadores foram convidados a viver uma experiência comum e 

compartilhar a mesma história, vendo coisas semelhantes, sentindo aromas idênticos, 

ouvindo as mesmas músicas e “baques”, mas cada um teve uma experiência distinta... 

Significação personalizada da experiência. 
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CAPÍTULO III- OS SENTIDOS DA EXPERIÊNCIA VIVIDA 

3.1. Espaço, paisagem e abertura para o mundo pela experiência  

 Uma sala é uma sala. Uma sala é um espaço. Um espaço se configura como 

paisagem quando dotado de uma intencionalidade. A sala de aula passa a ser um espaço 

quando intencionalmente alunos e professores a habitam
50

, quando estes, juntos, o 

instalam, ordenam e atribuem-lhe sentidos que são construídos em função das relações 

que se estabelecem ali. 

O homem é no espaço, de modo que ele instala [einräumen] o 

espaço, sempre já instalou espaço. [...]. O homem permite o espaço 

como espaçante [Räumende], libertador [Freigebende] e arranja a si 

mesmo e às coisas nesse âmbito livre. [...]. O homem vive [lebt] 

enquanto corporifica [leibt] e assim está imiscuído [eingelassen] no 

aberto do espaço e, por meio desse imiscuir-se, já detém-se em 

relação aos outros homens e às coisas (HEIDEGGER,2008, p. 19). 

 Nesse campo aberto (“âmbito livre”) cabem diversas relações e formas de 

organização, de modo que, pela presença humana, o espaço se reconfigura, ou melhor, é 

reconfigurado podendo comportar diversos espaços em si, configurando-se como 

múltiplas paisagens. Mas também é verdade que o corpo se reconfigura em razão do 

“nível espacial [que] é uma certa posse do mundo por meu corpo, um certo poder de 

meu corpo sobre o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 337) numa espécie de 

relação orgânica entre sujeito e espaço.  

 É possível compreender melhor isso ao observar a experiência vivida no 

processo de construção ritualística da cena, através de suas práticas laboratoriais, uma 

vez que a sala – localizada no Núcleo de Arte e Educação Física, afastada do prédio 

principal, isolada, deslocada para a periferia – foi transformada, a cada encontro, em 

outros espaços pela presença daquele grupo de alunos que por sua vez apresentavam 

mudanças no próprio esquema corporal, este que por sua vez “relaciona-se com o corpo 

e sua expressividade no espaço, sendo ao mesmo tempo um agenciamento interno e 

uma abertura existencial” (NÓBREGA, 2015, p. 76). 

 Tais mudanças foram resultantes, entre outros, da liberdade que a instauração 

daquele espaço lhes permitia, ou seja, ao (re)configurar aquele espaço, os alunos 

                                                           
50

 Utilizo o verbo habitar no sentido que Heidegger aplica em suas reflexões sobre o Espaço e que me 

parece orientar o texto “Observações sobre Arte-Escultura-Espaço” (HEIDEGGER, 2008, pp.15-22). 
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também (re)configuraram a si mesmos pois alteraram o modo individual e único de sua 

percepção e consequentemente a forma de se relacionar com aquele espaço e com 

aqueles que o compunham conjuntamente, numa relação clara de intercorporeidade 

(MERLEAU-PONTY, 2006).  

 Cada momento vivido ali, naquela sala, foi uma descoberta de trechos da 

paisagem que buscamos construir. Para tal, mergulhamos nas relações possíveis entre o 

corpo e espaço (mundo). O que fomos percebendo é, na verdade, a relação entre os 

corpos, uma vez que o espaço se configura como parte extensiva daquele e vice-versa, 

sendo a sua instauração possibilitada pela movimentação do corpo. Nesse sentido 

evocamos a noção de carne para nos ajudar a pensar a continuidade existente entre 

corpo e espaço, uma vez que, como nos ensina Merleau-Ponty (2005) há um 

entrelaçamento, uma imbricação entre o ser e o mundo, formando uma espécie de 

quiasma, caracterizado por sua reversibilidade. 

 Uma vez admitida tal reversibilidade, parece razoável falar que foi a ação 

desempenhada por nós (alunos e professor) que habitamos, ainda que temporariamente, 

aquele local que configurou, de forma relacional, o próprio espaço, evocando paisagens 

que puderam ser organizadas de modo expressivo. 

 Como então isso foi possível?  Para nós isso se deu pela exploração do 

movimento. Foi a movimentação experimentada naquele espaço que nos ajudou a 

reconfigurá-lo como paisagem, o movimento entendido em sua dimensão poética, capaz 

de manifestar emoções e estados. Esses movimentos iam surgindo a partir da própria 

estesia dos corpos que ao emoldurar o espaço também se deixavam emoldurar pela 

paisagem que íamos compreendendo, a priori, não pela compreensão reflexiva, mas 

pela via do sensível. 

 Aquela sala – com suas paredes de ladrilho mais ou menos regular até meia 

altura; pintada em tons de branco gelo; piso de cerâmica de ponta-de-estoque em uma 

cor indecisa entre o branco e o cinza; janelas de alumínio que se abriam para o espaço 

externo através de vidros transparentes, revelando a distância que nos separava do 

“resto” da escola; uma porta de madeira cinza no canto esquerdo da parede que dividia a 

sala do corredor central do Núcleo; o teto da mesma cor da metade superior das paredes 

sustentava um conjunto de lâmpadas fluorescentes que só podiam ser acesas em bloco, 
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permitindo apenas uma iluminação funcional, inexpressiva e por vezes entediante – 

parecia ter sido projetada para a completa despersonalização graças a sua localização 

isolada e estrutura arquitetônica, o que viria a ser reforçado pela instalação de grades 

nas janelas. Ela evocava certo ar manicomial que era transformado, à medida que os 

encontros ocorriam, em um espaço vivo, cheio de afetos e emoções capazes de compor 

uma nova paisagem no campus. Em uma expressão: tomava corpo! 

 Semana após semana encontrávamos em nós mais um pedaço da paisagem que 

se construía lentamente. Cada gesto iluminava algo que parecia já estar ali, ainda que 

oculto, ou invisível, desejando ser trazido à visibilidade, e foi isso que fizemos, 

transformamo-nos na encarnação em vida da paisagem que se nos revelou. 

 Foram vários dias, inúmeras horas de pesquisa que realizamos na busca de 

encontrar a forma mais autêntica e manter apenas o necessário. Deveriam permanecer 

apenas os movimentos que nos permitissem mostrar o corpo em que nos 

metamorfoseávamos quando juntos, ali, expressávamos nossa paisagem.  

 Inspirado naquilo que Grotowski fala sobre o processo de formação de seus 

atores admitimos como premissa que 

No nosso teatro a formação de atores não é uma questão de ensinar 

algo, mas de tentar eliminar do seu organismo a resistência a esse 

processo [...]. Nossa formação torna-se então uma via negativa – não 

um agrupamento de habilidades, mas uma erradicação de bloqueios 

(GROTOWSKI, 2011, p. 13). 

 Tratava-se, portanto de permitir que cada um explorasse o seu próprio corpo 

com suas sensações e os sentidos que iam atribuindo aos movimentos que se originavam 

da estesia que experimentávamos ao estimular os sentidos na percepção do mundo no 

qual mergulhávamos.  

 A orientação dada aos alunos era para que, protegidos por aquele espaço, 

ousassem explorar zonas de si que eram esquecidas devido às pressões sociais e a 

vigilância dos corpos a que estamos submetidos na vida em sociedade, dado o estado 

liminar (TURNER, 2013, 2005) instaurado pela nossa prática. 

 Assim, à medida que cada um dos participantes experimentava a “erradicação de 

bloqueios” (GROTOWSKI, 2011, p. 13), algumas imagens iam reaparecendo com mais 
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frequência, mais precisas e cada vez mais carregadas de sentido tanto para aquele que 

propunha como para aqueles que interagiam ou assistiam constituindo uma espécie de 

estrutura mínima que tornava visível para outrem aquilo que se ocultava na percepção 

de cada um de nós. 

 A dança criada pela movimentação dos corpos era capaz de fazer significar outro 

espaço e outro tempo e, como que por uma espécie de magia, parecia engolir aquela 

sala. Ao experimentar a nossa dança não estávamos mais na sala 08 do Núcleo, mas 

imersos noutra paisagem que se materializava primeiro nas nossas ações e relações e 

depois em alguns poucos elementos cenotécnicos – inicialmente apenas poucos objetos 

que os alunos podiam manipular, bem como alguns tecidos e saias que funcionaram 

como figurino inicial – utilizados para melhor compor a paisagem. 

 Mesmo aparecendo como horizonte de possibilidade, a construção de uma cena 

não era o nosso objetivo principal e não configurava uma preocupação ou meta a ser 

atingida, antes nos interessava vivenciar esta experiência, percebendo como nosso corpo 

era capaz de expressar, entendendo a expressão como ato criativo e instaurador de 

significações novas, o que sentíamos quando em relações de troca com o espaço e com 

os outros colegas. 

 Essa mudança de significações foi em parte corroborada pela utilização dos 

elementos constituintes da cena – Figurino, Maquiagem, Adereços, Sonoplastia, 

Iluminação, Música, Dramaturgia – que foram sendo experimentados pelos alunos na 

busca por deixar clara as imagens que surgiram e as situações vividas ali durante a 

experiência. 

 Nos entregávamos ao momento, que se configurava como lúdico, embarcávamos 

num jogo cuja principal regra era a de se permitir viver o momento em sua maior 

intensidade, tratava-se de deixar que o Ser se manifestasse, deixar o corpo livre para 

realizar o estilo próprio que nasceria da coletividade e assim alcançar a expressão. Isso 

nos aproximava muito mais de uma poiésis (ποίησις) de que de uma techné (τέχνη)
51

, 

                                                           
51

 Sobre a distinção entre os vocábulos e suas aplicações há uma vasta literatura com diferentes pontos de 

vista sobre o tema e para não acarretar uma digressão desnecessária para os objetivos deste trabalho 

limitamo-nos a citar o trabalho de Benedito Nunes “Introdução à Filosofia da Arte” (pp. 17-25). Para o 

nosso trabalho, o que importa é a concepção de poiésis, e mais especificamente na perspectiva proposta 

por Heiddeger, pois no que tange à compreensão da arte como modo privilegiado de acesso à 

transcendência e de manifestação do homem como Ser no mundo ele e Merleau-Ponty concordam e 
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conforme o sentido adotado por Heidegger para o termo poiésis: 

Aristóteles caracteriza a arte através da palavra grega ποίησις; 

segundo o dicionário isso significa “a feitura – o fazer – o 

confeccionar”. Entretanto, julgando assim, não pensamos de modo 

grego; ποίησις significa her-vor-bringen16: trazer [bringen] diante de 

[vor] no desoculto [ins Unverborgene] e a partir [her] do oculto [aus 

dem Verborgenen], isso de modo que o oculto e o ocultar não sejam 

eliminados, e sim mantidos. De ποίησις vem nossa palavra poesia 

[Poesie],composição poética [Dichtung]. Toda arte é, cada uma a sua 

maneira, composição poética. (HEIDEGGER, 2008, p. 21). 

 Compreendemos que ao experimentar a criação artística como ocorreu na 

experiência em questão nos aproximamos da noção proposta por Heidegger, pois o que 

realizamos é a confecção de algo, nesse caso uma reorganização expressiva do corpo no 

espaço, que traz para fora da ocultação aquilo que outrora estava oculto.  

 Poderíamos também dizer, em diálogo com Merleau-Ponty (2013), que é a partir 

de um horizonte inesgotável de invisibilidades que, mesmo não aparecendo para a 

percepção, continua a existir como espécie de fundo, que emerge uma visibilidade 

possível realizada pelo movimento da expressão organizada pelo estilo. 

 A percepção do espaço era alterada a cada encontro e aquela sala se constituía 

como outra paisagem que demandava também uma alteração na relação com outra 

instância, o tempo. Após cada encontro ficava mais clara essa relação distinta que 

parecia evocar outra organização daquele grupo social (a turma). 

 Aquela experiência, o Teatro Ritual em processo, oportunizou o surgimento de 

um lugar e momento onde as regras sociais estabelecidas pela instituição escolar 

perdiam sua força disciplinadora e cada participante se colocava livre para aceitar a si e 

ao outro sem as necessidades impostas pelas regras vigentes. Ali toda inversão era 

permitida o que acabava levando a uma nova organização emergida daquele “caos” 

experimentado e que encontrou com o tempo uma nova organização. 

 É, portanto necessário pensar sobre os modos como esta reestruturação se deu e 

quais fatores contribuíram para transformar, de dentro da estrutura proposta pela escola, 

aqueles momentos de aula nessa possibilidade outra de organização, o que aproxima a 

experiência do Teatro Ritual - sobretudo no contexto específico das aulas de Arte no 

                                                                                                                                                                          
seguem caminhos paralelos, conforme nos aponta Constança Marcondes Cesar (2016). 
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IFRN campus Ceará-Mirim - daquilo que Turner (2013) aponta como possibilidade 

“extraestrutural” e mesmo como um modo específico de organização social, a 

communitas, ou pelo menos uma de suas formas de manifestação. 

 As reflexões de Turner (2013) não se originam da observação de espaços 

formais de educação, ou mesmo da prática artística especificamente, mas por razões 

semelhantes às já apresentadas no capítulo um, quando tratei das características 

liminares presentes no Teatro Ritual, parece ser possível entender que esta prática ao ser 

vivenciada como forma de educação se aproxima da manifestação de uma das formas 

assumidas pela communitas. 

 Para melhor compreensão se faz necessária uma pormenorização do próprio 

conceito de communitas (TURNER, 2013) e demonstração de como isso se deu na 

experiência descrita no capítulo anterior, incluídos aí fatores sócio-históricos que 

possibilitaram tal irrupção. 

 Turner (2013) afirma que a communitas é uma “modalidade „extraestrutural‟ ou 

„metaestrutural‟ de inter-relação social” (p. 17) que pode irromper dentro de qualquer 

estrutura social já estabelecida fazendo-lhe algum tipo de contraposição. Ora se a escola 

pode ser considerada – e ela o é – um tipo de agrupamento social que estrutura e, 

portanto, regula os modos de relação entre os seres humanos (professores, alunos, pais 

de alunos, outros profissionais da educação) que a formam, pode-se afirmar ser possível 

que dela, ou nela, surja uma communitas. Neste caso pertencente à primeira das 

acepções apontadas por Turner: 

  
é necessário que se distinga: 1) a communitas existencial ou 

espontânea — aproximadamente aquilo que os "hippies" hoje 

chamariam "happening", e que William Blake chamou "o fugaz 

momento que passa", ou, posteriormente, "perdão mútuo dos 

defeitos de cada um"; 2) communitas normativa, na qual, sob a 

influência do tempo, da necessidade de mobilizar e organizar recursos 

e da exigência de controle social entre os membros do grupo na 

consecução dessas finalidades, a communitas existencial passa a 

organizar-se em um sistema social duradouro; 3) a communitas 

ideológica, rótulo que se pode aplicar a uma multiplicidade de 

modelos utópicos de sociedades, baseados na communitas existencial. 

(TURNER, 2013, p. 128. Grifos meus). 

 

 Entendendo que para o surgimento desse tipo de organização social é comum, 

senão necessário, que os seus membros assumam um lugar de “marginalidade e 



184 
 

inferioridade estrutural” (TURNER, 2013. p. 17) não é surpresa que esse modo de 

organização tenha surgido justamente nas aulas de Teatro, haja vistas há alguns fatores 

que explicitam esta marginalização e inferiorização, os quais passo a demonstrar. 

 O componente curricular Arte – na qual se oferta a linguagem teatral –

comumente investe na valorização da experiência como meio para se produzir o 

conhecimento, além de atribuir grande importância para a manifestação do corpo e de 

suas possibilidades expressivas, enxergando o humano em sua integralidade e 

capacidade de estesia que pode ser pensada, na esteira dos pensamentos de Merleau-

Ponty (2000), como a capacidade inata do corpo em atribuir sentidos (significações) ao 

que experimenta através de sua sensorialidade num processo infindo de reversibilidade, 

que é em si a própria condição de existência do ser.  

 Assim sendo, a disciplina Arte, por sua característica mais intrínseca, se coloca 

em conflito com a própria mentalidade organizacional da Escola, que comumente 

desconsidera os afetos, os sentires, e o próprio corpo em seus processos educativos 

privilegiando não as experiências, mas as abstrações que são oferecidas como relatos 

em lugar destas, mesmo quando se sabe, como bem aponta Merleau-Ponty (2011), que 

nenhuma hipótese abstrata explicativa é capaz de ser mais clara que a própria 

experiência das quais tais abstrações sempre serão consequências. 

 É perceptível, na minha experiência como professor, que ao se colocar em 

conflito com esse modo de pensar cientificista/iluminista adotado por grande parte das 

instituições formais de ensino – conforme reflete Petrúcia Nóbrega (2016) continua a 

relegar o corpo e sua capacidade sensível a segundo plano – o  componente curricular 

Arte – através dos profissionais que estão associados a ela – é colocado numa posição 

de marginalidade em relação aos demais, passando a ocupar uma valoração social 

inferiorizada, o que acarreta em cerceamentos, isolamentos e desprestígio tanto dentro 

da estrutura social escolar como na sociedade como um todo. 

 Isso pode ser facilmente observado pelo desrespeito ao cumprimento da 

legislação que ordena contratação de profissionais licenciados na área (LDB 9.394/96), 

desvalorização e desrespeito dos alunos pelo componente curricular e seus profissionais, 

baixo investimento na estrutura material que lhe dá suporte, desprestígio dos 

professores de Arte diante dos demais integrantes dos quadros docentes, indiferença ou 

mesmo oposição dos pais dos alunos, tentativas sucessivas de retirada do componente 
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do currículo escolar, entre outros.   

 Não por acaso há atualmente uma luta hercúlea sendo travada por parte dos 

profissionais da área de Arte para manter seu espaço, ainda que marginalizado – senão 

pelo discurso oficial pelas práticas que a circundam, dentro da escola. Refiro-me 

especificamente às reformulações propostas pela lei 13.415/17 à redação da LDB 

9.394/96 com impacto direto sobre o Ensino Médio, e que ao longo das discussões 

propunha a retirada da obrigatoriedade da oferta da disciplina Arte.  

 Foi somente através da mobilização constante de entidades ligadas ao ensino de 

Arte que a proposta de retirada da disciplina do currículo transformou-se em 

manutenção de seus componentes curriculares apenas no período compreendido pela 

Base Nacional Curricular Comum, ou seja, o tempo destinado ao desenvolvimento da 

disciplina, que já é um dos menores entre as diversas disciplinas, se tornará ainda menor 

o que contribuirá ainda mais com a sua marginalização dentro da estrutura escolar. 

 Portanto, a associação que se quer fazer não soa incabível, antes se mostra eficaz 

e propositiva já que ao aprofundar a discussão sobre a communitas e suas formas de 

manifestação em organizações sociais distintas, Turner afirma textualmente que 

“mantém-se uma conexão bastante regular entre liminaridade, inferioridade 

estrutural, a mais baixa posição social e estrangeirice estrutural” (TURNER, 2013, 

p. 129. Grifos meus) nos atributos comumente presentes numa communitas, estes bem 

próximos de características como as que acabamos de descrever associadas à disciplina 

Arte. 

 No IFRN e particularmente no campus Ceará-Mirim ocorre esta condição de 

rebaixamento estrutural, e liminaridade. Utilizarei como exemplo algo bastante 

simbólico, embora assentado sobre a maior concretude possível: a arquitetura de nosso 

campus. 

 O IFRN Ceará-Mirim conta com seis prédios e uma área coberta (pátio) 

distribuídos numa área total de 94. 502,17 m2. Ao entrar pela guarita – vigiada por um 

segurança privado – que é uma sala cercada de grades ao lado do portão, tem-se acesso 

a uma passarela de concreto ladeada de áreas verdes - há grama e algumas plantas de 

pequeno porte, além de mudas de árvores que em alguns anos oferecerão sombra para 

os transeuntes, pode-se observar várias placas afixadas na grama informando da 
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proibição de pisar na grama - que dá acesso ao prédio principal, onde estão distribuídas 

as salas de aula e os espaços destinados ao desenvolvimento das funções administrativas 

e pedagógicas da escola. 

 Entre o prédio principal e o prédio anexo onde se encontra o laboratório de Arte 

estende-se uma imensa passarela (não-abrigada do Sol e da Chuva) que dá acesso aos 

últimos três prédios da escola. À direita do prédio anexo encontra-se a garagem, que 

além do espaço destinado aos veículos da instituição conta ainda com um depósito de 

materiais, a sala dos funcionários terceirizados (funcionários contratados – através de 

processo licitatório de oferta de serviços – a empresas privadas para oferecerem serviços 

de manutenção e limpeza da estrutura física do IFRN CM: auxiliares de serviço geral, 

piscineiro, eletricista, pedreiro e seguranças). 

 Segue-se uma área sem construção alguma com vegetação rasteira – 

necessitando de constante poda – e o terreno sofre depressão. Após essa depressão que 

pode ser transposta através de uma escada ou de uma rampa de dois lances, avista-se o 

prédio do Núcleo de Arte e Educação Física, localizado entre o campo de futebol, à sua 

frente, e a piscina que fica atrás do prédio. 

 O prédio, penúltima construção do complexo que compõe o IFRN CM, é 

composto por seis salas destinadas às experiências de movimento – ainda que não 

tenham recebido nenhuma adequação para tal – distribuídas ao redor de uma área 

central gramada e destelhada, mas cercada por esquadrias de alumínio e vidro 

assentadas sobre uma meia-parede de aproximadamente 60cm de altura – das quais 

apenas três são destinadas às práticas artísticas. Há também uma sala ao lado dessa área 

aberta que funciona como depósito de materiais utilizados pelos professores de 

Educação Física e dispõe de uma mesa em L, duas cadeiras e um computador. 

Completam a estrutura dois banheiros adaptados para garantir acessibilidade e dois 

vestiários, sendo divididos por sexo. 

 Depois do Núcleo De Arte e Educação física há o ginásio, que conta com uma 

quadra de dimensões oficiais e arquibancadas nas suas laterais, mais algum terreno sem 

construção alguma e finalmente o muro que demarca os limites da escola. 

 Essa localização não se dá de forma aleatória, mas revela, no plano material, a 

localização simbólica a que não apenas o componente curricular Arte, mas as 



187 
 

experiências de movimento e o próprio corpo estão submetidos.  A própria localização 

do espaço destinado às suas práticas já seria suficiente para esclarecer o argumento da 

liminaridade a que está submetido o componente curricular Arte – encarnada 

principalmente nos seus professores. Há ainda a questão da falta de adequação das salas 

às atividades e o baixo – quase nulo – investimento em materiais e equipamentos para 

as atividades da disciplina, principalmente no que concerne à linguagem teatral. 

 Exemplificada a questão, fica mais fácil seguir adiante na aproximação que se 

deseja fazer. O fazer teatral na escola ocupa sim um lugar subalterno tanto no plano 

material como simbólico, mas foi também no espaço criado por este componente 

curricular que esse conjunto de atores sociais (professor e alunos) conseguiram fazer 

irromper de dentro dessa estrutura social estabelecida, outra estrutura social que lhe 

confrontou, ou seja, uma communitas. 

 Não quero com o exemplo acima defender a ideia de que a distância geográfica é 

o fator determinante da experiência de communitas e liminaridade que acompanhou a 

experiência de educar-se ao experimentar o Teatro Ritual, mas apenas demonstrar como 

as considerações feitas por Turner (2013) acerca desse tema contribuem para melhor 

compreender a experiência vivida. 

 Dito isso, é interessante acompanhar Turner (TURNER, 2013, p. 121-126) em 

suas reflexões e relacioná-las à nossa experiência.  O antropólogo inglês traz ao seu 

discurso as palavras do filósofo existencial Martim Buber – que em suas publicações 

filosóficas, destacou a ideia da intersubjetividade, ou seja, de que só há existência em 

situação de comunicação e diálogo, defendendo que os objetos não existem sem que 

estejam inter-relacionados, tendo cunhado expressões como Eu-Tu (relação) e Eu-Isso 

(experiência) através das quais busca conceituar filosoficamente as relações existentes 

não apenas entre os humanos com outros humanos, mas também do humano com o 

mundo (objetos) – para ajudá-lo a explicitar suas ideias. 

 O próprio termo, communitas é pensado, sobretudo a partir da acepção 

diferencial do emprego do termo na obra buberiana. É o próprio Turner que o afirma ao 

tratar da baixa condição social como elemento comum e mesmo necessário para o seu 

surgimento: “Procurei fugir à noção de que a communitas tem uma localização 

territorial específica, geralmente de caráter limitado, que permeia muitas definições. [...] 
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Talvez o melhor modo de traduzir em palavras este difícil conceito seja o de Martim 

Buber” (TURNER, 2013, p. 122). 

 Diz mais:  

Buber (1961) usa o termo “comunidade” para designar communitas 

“A comunidade consiste em uma multidão de pessoas que não estão 

mais lado a lado (e, acrescente-se, acima e abaixo), mas umas com as 

outras. E esta multidão, embora se movimente na direção de um 

objetivo, experimenta, no entanto, por toda parte uma virada para os 

outros, o enfrentamento dinâmico com os outros, uma fluência do Eu 

para o Tu. A comunidade existe onde a comunidade acontece” (p. 51). 

(TURNER, 2013, p. 123). 

 

 Portanto, para Turner, a compreensão da experiência de communitas só poderia 

se dar dentro da proposição de dissolução de uma ordem social hierarquizada, garantida, 

ainda que apenas momentaneamente, pela ausência de distinção clara dos papéis sociais 

desempenhados pelos participantes dessa experiência. Tal compreensão surge 

diretamente influenciada pela proposição de Buber que se apresenta como abertura de 

um para o outro, ou na linguagem própria deste autor uma abertura do Eu para o Tu, 

sendo o segundo muito mais que mera abstração do primeiro. 

Somente quando tenho de tratar com outro essencialmente, ou seja, de 

modo tal que ele não é mais um fenômeno do meu Eu, mas ao invés é 

o meu Tu, é que experimento a realidade da fala com o outro na 

incontestável autenticidade da reciprocidade (BUBER, 1961, p. 72 

apud TURNER, 2013, p. 131). 

 

 Nesse sentido há aproximações possíveis com a noção de intercorporeidade 

desenvolvida ao longo do pensamento filosófico de Merleau-Ponty (2011; 2013; 2005) 

que sempre destacou a necessidade de se pensar o outro não como um fenômeno de 

abstração de uma mente atrelada a um corpo, mas como contraparte do próprio ser, 

como parte indissociável de cada corpo que no seu conjunto constitui aquilo que ele em 

sua produção final nomeia de carne (MERLEAU-PONTY, 2005). 

 John C. Dawsey, antropólogo cujos estudos centram-se na antropologia da 

performance (DAWSEY, 2005a; 2005b; 2006; 2013), apresenta uma síntese quase 

arqueológica da ideia de communitas na obra de Turner: 

Turner encontra nas discussões de Durkheim sobre “efervescência 

social” um exemplo de liminaridade e communitas (Durkheim [1912] 

1989: 456). Communitas, termo inspirado pelas reflexões de Martin 
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Buber, não deve ser confundido com qualquer princípio de 

organização social em comunidade, ou com formas de solidariedade 

descritas por Durkheim. Trata-se de uma experiência que irrompe de 

modo espontâneo a partir de momentos de interrupção das formas de 

organização social (Turner 1969b: 126-127). (DAWSEY, 2005a, p. 

165). 

 

 Ora, se a escola se configura como forma de organização social, que consagra 

papéis sociais a ser desempenhados por seus atores, se esses atores se diferenciam 

diacriticamente em grande parte pelo lugar que ocupam dentro desta organização, e 

assumindo, uma vez vivida a experiência, que no Teatro Ritual essas formas de 

organização são suspensas – Dawsey usa o termo interrompida – e ressignificadas pelas 

funções assumidas dentro da própria experiência – tanto a das aulas como a da cena que 

resulta dessas aulas – promovendo sua reorganização, resta averiguar se a aproximação 

proposta se sustenta e de que modo a prática do Teatro Ritual nas aulas de Arte se 

enquadram na categoria de communitas promovendo assim, de fato, a experiência 

liminar/liminóide apontada por Turner. 

 Entendendo que no momento da experiência com o Teatro Ritual as relações 

cotidianas são suspensas e se instaura uma nova organização que dilui os sinais de 

distinções diacríticas que diferenciam os envolvidos na experiência social cotidiana, é 

possível afirmar que as pessoas podem se abrir para um encontro de humanidades, 

como propunha Grotowsky (2011), deixando de lado as máscaras sociais e se dispondo 

a ver um ao outro frente a frente. 

 Tal condição é possível nas situações que Turner (2013) identifica como dotadas 

de liminaridade, nesses momentos, ainda segundo ele, as experiências passadas são 

atadas ao presente e no momento da experiência ressignificam a própria experiência, 

alterando a percepção que se tem e produzindo novos sentidos. 

 Merleau-Ponty (2011, p. 549-580) defende ideia semelhante quando discorre 

sobre o tempo, discordando de Bergson, pois sustenta que o tempo, no qual transcorre 

toda experiência, para além de um tempo cronológico, é um momento capaz de não 

apenas atar as experiências presentes e pretéritas, mas desde já iluminar as futuras e que, 

portanto, o conhecimento, seja de si, seja do mundo é alterado, ou ressignificado a cada 

experiência vivida. 
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 Aqui há, no entanto, de se fazer uma ressalva. Turner (2005), seguindo as 

proposições de Dilthey, categoriza as experiências, distinguindo-as, de modo que essa 

noção do tempo parece ser sugerida apenas para algumas experiências, sobretudo 

aquelas liminares, já que 

experiências que interrompem o comportamento rotinizado e 

repetitivo – do qual elas irrompem –, iniciam-se com choques de dor 

ou prazer. Tais choques são evocativos: eles invocam precedentes e 

semelhanças de um passado consciente ou inconsciente – porque o 

incomum tem suas tradições, assim como o comum. Então, as 

emoções de experiências passadas dão cor às imagens e esboços 

revividos pelo choque no presente. Em seguida ocorre uma 

necessidade ansiosa de encontrar significado naquilo que se 

apresentou de modo desconcertante, seja através da dor ou do prazer, 

e que converteu a mera experiência em uma experiência. Tudo isso 

acontece quando tentamos juntar passado e presente. É 

estruturalmente irrelevante se o passado é “real” ou “mítico”, “moral” 

ou “amoral”. A questão é se diretrizes significativas emergem do 

encontro existencial na subjetividade, daquilo que derivamos de 

estruturas ou unidades de experiência prévias numa relação vital com 

a nova experiência. (TURNER, 2005, p. 179). 

 

 Já Merleau-Ponty, ao dizer que “meu presente se ultrapassa em direção a um 

porvir e a um passado próximos e os toca ali onde eles estão, no próprio passado, no 

próprio porvir” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 561) aponta para essa característica 

como sendo intrínseca da própria noção de tempo, portanto possível em qualquer 

experiência. 

 É importante ressaltar que a proposição é aproximar esta experiência liminar, 

propiciada pela communitas espontânea da noção de experiência em Merleau-Ponty, de 

modo que se possa equipará-las na reflexão que se faz da experiência do Teatro Ritual 

no ensino formal. 

 Colabora também para a defesa de tal aproximação a noção de que na 

experiência vivida, assim como 

numa situação de liminaridade, pessoas podem ver-se frente a frente. 

Sem mediações. Voltam a sentir-se como havendo sido feitas do 

mesmo barro do qual o universo social e simbólico, como se movido 

pela ação de alguma oleira oculta, recria-se. A essa experiência Turner 

dá o nome de communitas (DAWSEY, 2005a, p. 166). 

 

 A experiência que Turner chama de communitas, dotada de liminaridade, 

possibilita como disse Dawsey “voltar a sentir-se como havendo sido feito do mesmo 



191 
 

barro”, ou seja, nessa experiência há a percepção da co-existência e co-pertencimento ao 

mesmo estofo, algo que aparece como fundante nas últimas obras de Merleau-Ponty 

(2000; 2005) quando elege a carne como espécie de Arché
52

 que ata não apenas humano 

ao humano, mas o humano ao mundo, configurando o que ele mesmo denomina de 

carne do mundo (2005). 

 Tanto em Merleau-Ponty como em Turner, encontra-se presente a noção de que 

é apenas na experiência que se produz o conhecimento. Não parece forçoso afirmar que 

mesmo utilizando palavras e metáforas distintas, ambos percebem a experiência como 

modo de abertura para a própria vida, instância da qual não se pode escapar quando da 

reflexão sobre seus fenômenos. 

 Parece claro que ambos abordam a experiência como um “fenômeno vivo” 

capaz de propiciar o lançamento e deslocamento do olhar – Merleau-Ponty (2013) toma 

o olho como metáfora para todo o aparato perceptivo e o olhar como metáfora para a 

percepção – do qual deriva a construção do conhecimento.  

 Ao discutir a antropologia da experiência Dawsey chega a afirmar que “a partir 

de deslocamentos do lugar olhado das coisas, conhecimento é produzido e adquire 

densidade” (DAWSEY, 2005a, p. 165), o que parece coadunar-se com a defesa 

merleau-pontyana de que é o movimento, ou seja, a mudança de posição e o 

cambiamento de sentidos que faz avançar o conhecimento sobre o mundo (MERLEAU-

PONTY, 2011; 2006). 

 Assim, ao participarem da experiência com o Teatro Ritual, alunos e professor, 

estabelecidos nessa espécie de communitas são capazes de realizar esse deslocamento 

do olhar, de mobilizar saberes e transfazerem-se através da mudança perceptiva sobre si, 

sobre a prática teatral e sobre o mundo.  

3.2. Vivo, vivido e significação personalizada da experiência na construção das 

figuras emersivas 

 Ainda que a experiência com o Teatro Ritual tenha sido vivida coletivamente, o 
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que percebemos nos relatos dos participantes, presentes na descrição disponibilizada no 

segundo capítulo, é que cada um a significou de forma distinta, pois as sensações não 

são apenas reflexos e respostas aos estímulos externos, antes são estados suscitados pela 

percepção de dado fenômeno e que interferem na própria experiência e na sua 

significação, ainda que se construam sob um fundo comum (MERLEAU-PONTY, 

2011). 

         Como podemos observar na descrição do primeiro encontro realizado no 

primeiro bimestre, compreendemos que quando os alunos se abriram para a percepção, 

já houve, no próprio ato de perceber, a formulação e atribuição de sentidos próprios, 

sentidos estes que resultam de suas experiências ímpares, portanto irrepetíveis e que a 

modificam de modo também único, levando a movimentos do sentir e pensar. 

         Tais movimentos não são apenas representações do pensamento, antes tem sua 

origem no próprio corpo, uma vez que na qualidade inequívoca de seres atados ao 

mundo através de nossa carnalidade somos obrigados a nos mover sobre este, de modo 

que a formação e atribuição das significações de nossas experiências “tem relação com 

nossas particularidades corporais”. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 17). 

         Tais “particularidades corporais” foram abordadas por Merleau-Ponty (2011), 

em sua noção de esquema corporal, que de forma sintética pode ser compreendido como 

a forma de meu corpo se exprimir no mundo, ou seja, o esquema corporal é dinâmico e 

articula fatores fisiológicos, psíquicos e existenciais, todos advindos das experiências já 

vividas. 

         No capítulo III de sua “Fenomenologia da Percepção” o filósofo francês ao 

abordar o tema da relação entre o corpo – através da noção de esquema corporal – a 

espacialidade e a motricidade nos diz que “O contorno de meu corpo é uma fronteira 

que as relações de espaço ordinárias não transpõem” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

143).  

 Desse modo é possível compreender que o corpo o é, não ao lado de outras 

coisas, mas envolto nessas coisas – cabe aqui observar como essa noção se aproxima da 

proposta nas noções Eu-Tu e Eu-Isso defendidas por Buber (BUBER, 2001) 
53

 – e por 
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isso mesmo sempre se relacionando com elas de uma maneira original que produzirá, na 

experiência de cada sujeito, posturas, atitudes, movimentos e disposições do tônus 

muscular distintas que configuram um resumo da experiência corporal possibilitando, 

através dos conteúdos cinestésicos e articulares, a formação de significações. 

         Em “Corporeidades” – livro dedicado a uma reflexão sobre a contribuição da 

filosofia desenvolvida por Merleau-Ponty para os estudos do corpo – a Professora Drª 

Petrúcia Nóbrega afirma que “a sensação não é apenas um dado físico, mas o sentido 

para mim, o modo como as coisas, as pessoas e as situações me afetam. Por isso o dado 

físico da sensação já aporta um sentido afetivo” (NÓBREGA, 2016, p. 33). 

         Há aí uma pista capaz de ajudar a entender o porquê de cada aluno, mesmo 

tendo vivenciado os “mesmos” estímulos, terem tido percepções distintas e construído 

significações diferentes para a experiência vivida. É que cada corpo traz em si os 

conhecimentos acumulados de experiências passadas que são ressignificados. As 

percepções antigas são reformuladas pelas novas, mas não por justaposição e sim 

através do diálogo, da troca, e cada um o faz ao seu modo. 

         É preciso considerar que atrelado ao corpo fisiológico há o sentir, os afetos e as 

emoções e que juntos estes nos possiblitam a existência, esta que é sempre vivida na 

tensão entre o pessoal e próprio, e o social e comunitário, através da intersubjetividade e 

intercorporeidade, já que formamos - todos nós e o mundo - uma comunidade carnal e 

visceralmente entrelaçada.  

Em vez de rivalizar com a espessura do mundo, a de meu corpo é, ao 

contrário, o único meio que possuo para chegar ao âmago das coisas, 

fazendo- me mundo e fazendo-as carne. [...] O corpo nos une 

diretamente às coisas por sua própria ontogênese, soldando um ao 

outro os dois esboços de que é feito, seus dois lábios: a massa sensível 

que ele é e a massa do sensível de onde nasce por segregação, e à qual, 

como vidente permanece aberto (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 132). 

 É justamente nessa espessura, compartilhada entre corpo e mundo, capaz de 

fazer com que sejamos parte do Ser, que Merleau-Ponty se apoiará para expor sua noção 

de carne, afirmando ser ela constitutiva tanto do corpo, como do mundo.  

 O corpo é tomado, portanto não como um objeto apartado, mas como co-

extensivo, como participante da totalidade do mundo, sem, no entanto ser confundido 

                                                                                                                                                                          
(relação), Eu-Isso (experiência), palavras-princípio, que seriam o fundamento da existência humana.  



194 
 

com este, assim como não se confunde o mar e a praia. 

 Uma vez imbricados na carne é necessário assumir a existência como pura 

relação marcada pela proximidade com as coisas. Já não é possível agir como se essa 

relação fosse distante, como se não estivéssemos tão investidos nas coisas como elas 

estão investidas em nós. 

         Esse modo de existir, traduzido por Merleau-Ponty (2005) como reversibilidade 

da carne, leva à constatação de que a relação com as coisas não se trata de ter objetos 

alhures do qual se toma posse, mas sim de que há co-pertencimentos “como se houvesse 

entre ele e nós uma familiaridade tão estreita como a do mar e a da praia” (MERLEAU-

PONTY, 2005, p. 128). Portanto, os objetos se lançam em nossa direção, assim como 

nós nos lançamos em direção a eles. 

 Ora, ao concordar que as coisas em nós habitam, deve-se reconhecer também 

que povoam a memória estando sempre presentes no próprio corpo – mesmo quando de 

modo inconsciente – e no nosso imaginário. Assim, no lugar de fixar qualidades dessas 

coisas após estudos e análises a opção tomada foi de imergir em nós e trazer à tona 

aquilo que nos habita de forma a revelá-las. 

         Isso possibilita certa aproximação dos escritos de Gaston Bachelard que sendo 

tributário de concepção próxima a que delineamos acima desenvolve uma análise 

consagrada aos elementos Ar, Água, Fogo e Terra mostrando como cada um desses 

elementos, ao se estabelecerem como temas dos devaneios de um homem, é capaz de 

orientar-lhe a própria vida. 

Com efeito, acreditamos possível estabelecer, no reino da 

imaginação, uma lei dos quatro elementos, que classifica as 

diversas imaginações materiais conforme elas se associem ao fogo, 

ao ar, à água ou à terra (BACHELARD, 1998, p. 2). 

 

         Partindo dessa premissa de organização do universo simbólico – “reino da 

imaginação” – através de uma “lei dos quatro elementos”, decidi investir no caminho 

apontado pelas práticas no Arkhétypos e seu trabalho com a poética dos elementos 

(HADERCHPEK, 2017, p. 2647) que consiste na assunção de um dos quatro elementos 

da natureza (Água, Ar, Terra e Fogo) como guia do processo criativo. 

         Tratou-se de um processo de construção poética organizado através de 
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laboratórios nos quais o mote criativo não foi um texto ou situação previamente 

escolhida, mas as próprias relações que cada participante trazia em si –  oriunda de uma 

trajetória pessoal e única – com o elemento escolhido. 

         Os participantes realizaram um tipo de imersão que os permitiu buscar em seu 

corpo as memórias, sensações e significações que os elementos (Água, Terra, Ar e 

Fogo), literal ou metaforicamente utilizados, despertavam em si e, assentados nessa 

“emersão dos sensíveis provindos de nosso corpo vivo na consciência do corpo vivido” 

(ANDRIEU, 2014b, p. 7) permitiram que seus corpos achassem os modos necessários 

para expressar aquilo que vivenciavam, sem recorrer a uma composição pensada 

previamente, resultado que pôde ser organizado dramaturgicamente, a posteriori, 

através da reflexão possibilitada pelas novas percepções despertas e descritas no relato 

sobre a experiência. 

 Isso possibilita, para melhor compreender o fenômeno vivido, a aproximação 

com os estudos sobre Emersiologia (ANDRIEU, 2004, 2014) e, sobretudo com a noção 

de ecocoreografia desenvolvida pela professora Petrúcia Nóbrega (2015). Em seu livro 

“Sentir a dança ou quando o corpo se põe a dançar…” a pesquisadora dedica um 

capítulo específico para discutir a articulação entre as artes imersivas, a emersiologia e 

suas possíveis contribuições para se pensar a dança e a partir da dança. 

 Assim como aponta Nóbrega (2015) penso que os estudos da emersiologia, 

como proposta de ciência reflexiva nascida da emersão, contribuem para a ampliação 

dos estudos sobre o corpo estesiológico empreendidos por Merleau-Ponty ao longo de 

sua obra, possibilitando lançar novos olhares sobre a capacidade expressiva do corpo 

que se estende para além da intencionalidade da consciência. 

O Teatro Ritual - conforme o apresento ao longo deste trabalho - possibilita a 

experiência da emersão via prática improvisacional assentada nas sensações corporais 

despertadas nos laboratórios realizados. O jogo improvisacional proposto reconfigura a 

noção clássica de dramaturgia que se transforma em um tipo de dramaturgismo que abre 

espaço para o sentir o corpo e a criação de movimentos que se estendem inclusive para 

além do campo artístico. 

Assim como em Nóbrega (2015) as experiências emersivas aqui são 

compreendidas como “arte de imergir” (p. 275), capazes de confirmar a natureza como 
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profundidade e extensão do próprio corpo uma vez que nessas experiências ocorre 

aquilo que Andrieu e Nóbrega (2016) definem como ecologização do corpo: 

Não se trata de um retorno a um estado de natureza ideal, mas a 

observação de nosso estilo de vida, nossos modos de produção e de 

consumação. Nessa perspectiva de uma ecologia corporal os 

elementos materiais, a saber: o ar, água, o sol e a terra penetram nosso 

corpo, assim nos ecologizamos também no instante mesmo em que 

respiramos, sentimos o calor ou a profundidade da água, por exemplo. 

(ANDRIEU; NÓBREGA, 2016, p. 56). 

 

 Ao se relacionarem com os elementos durante os laboratórios, as memórias e 

sensações despertadas por estes elementos atravessavam o corpo dos participantes 

modificando-os e modificando os seus modos de expressão, possibilitando uma imersão 

no corpo que resultou na produção e descoberta de qualidades diferentes de movimento. 

 Tal imersão foi possibilitada pela empatia que os unia tanto ao ambiente como 

ao outro através da intercorporeidade possibilitando outro movimento que chamaremos 

de emersão, assim definida pelo próprio Andrieu: 

A emersão é o movimento involuntário em nosso corpo de redes, 

humores e imagens as quais nossa consciência conhece apenas a parte 

emergida. O corpo vivo produz sensíveis pela sua ecologização com o 

mundo e com os outros. (ANDRIEU, 2014b, p. 7) 

 Ora, há então um movimento duplo, que vai no sentido da imersão para a 

emersão, quando os alunos e alunas mergulham nos movimentos e sensações criadas 

durante o jogo ritual, e da emersão para a imersão, quando tomam consciência daquilo 

que emergiu e se propõem a reorganizar suas experiências (o existir, a cena teatral, e 

escrita dos diários sensíveis)  levando o emergido em consideração. 

 Na experiência vivida pelos alunos do IFRN Ceará-Mirim com o Teatro Ritual, 

principalmente nos momentos dedicados exclusivamente à experimentação do jogo 

ritual, percebe-se que: 

a emersão do vivo é colocada em ato pelo corpo a corpo no mundo, a 

paisagem, a sexualidade ou a alteridade. A imersão ativa assim o vivo 

do corpo, ultrapassando os limites convencionais e conhecidos do 

corpo vivido e sensorial (ANDRIEU, 2014, p. 19). 

 Os laboratórios desenvolvidos com os alunos aparecem, portanto, como uma 

situação de improvisação emersiva na qual o corpo vivo amplia suas possibilidades 

estesiológicas e, consequentemente das futuras cenas que serão construídas, pois estas 
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se originam daquilo mesmo que desperta nele – o corpo – as sensações corporais, o que 

parece solicitar uma encarnação original, desprovida inicialmente da intenção 

consciente de se exprimir, dado que ainda não há preocupação com a cena, mas em 

viver esse mergulho em si e nas relações empáticas. 

 O que se constrói ali, embora dotado de sentidos para aqueles que jogam na 

condição de atuantes, não tem de imediato uma significação coletiva, o que será 

possibilitado pela circunscrição dentro do todo em um segundo momento. 

 A atribuição de significações estará aberta à interferência de outros e do espaço 

que se cria. Isso não pode ser confundido com o simples abandono de uma partitura 

codificada, ou a extrapolação dos limites dados por uma dada técnica corporal. 

 A espontaneidade toma o lugar da consciência direcionando o atuante para uma 

possível significação apenas através da intensidade e direção das sensações. Esse estado 

é comumente contraposto por certa desorientação causada pela resistência consciente do 

atuante ao que o corpo vivo produz, o que atrapalha o próprio ato criativo. 

 Sobre isso Nóbrega (2015), levando em consideração as reflexões de Andrieu 

(2014), propõe a dança como possibilidade de técnica emersiva: 

A desorientação produzida pela resistência consciente do dançarino ao 

que seu corpo vivo improvisa nele pode constituir um obstáculo à sua 

criatividade. O transe, como o orgasmo ou a vertigem, é uma solução 

orgânica produzida pelo vivo para tornar suportável ao dançarino sua 

perda de controle, seu abandono na vida (NÓBREGA, 2015, p. 277). 

 

 Apesar de direcionado para o campo da dança, o comentário acima também 

pode ser aproveitado para pensar o Teatro Ritual, já que nesta prática não há, conforme 

se encontra descrito ao longo do segundo capítulo desta tese, distinção clara entre as 

duas manifestações artísticas que se encontram e mesmo se confundem.  

 O fato é que o corpo do atuante precisa encontrar estratégias que o tornem capaz 

de suportar essa perda do controle e garantam a possibilidade da manutenção do estado 

de espontaneidade o que é alcançado, nesse caso, pelo transe. 

 Há, portanto, mais uma vez aproximações possíveis com a prática do grupo 

Arkhétypos influenciada pelo conceito grotowskiano de transiluminação que é uma 

espécie “técnica do „transe‟, a integração total da mente do ator com seus atributos 
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corporais. Essa integração emerge das camadas mais íntimas do ser e do instinto, 

brotando como uma espécie de „transiluminação‟” (GROTOWSKI, 2011, p. 13). 

 Não seria forçoso admitir e explorar tal aproximação dado que na experiência 

descrita no capítulo anterior percebemos essa capacidade dos atuantes em garantir tal 

espontaneidade. Nesse sentido pode-se dizer que também na experiência do Teatro 

Ritual como experiência de educação sensível abre-se espaço para a manifestação do 

corpo vivo através do transe.   

 Tal relação entre o transe e as práticas teatrais e ritualísticas não é novidade e se 

configura como tema de trabalho de inúmeros pesquisadores das práticas performáticas 

conforme nos indica Giuliano Campo
54

 (2015) em seu artigo “A arte do ator e a 

possessão: os estados alterados de consciência (ASC) nas suas inter-relações com o 

teatro”. 

 Ao longo das mais de oitenta páginas sobre o tema, o autor italiano (CAMPO, 

2015, p. 52-143) se dedica a apresentar um diálogo amplo entre autores que o 

precederam na discussão do tema (p. 59-82); demonstra e discute alguns casos 

específicos; propõe uma classificação seguida de análise dos tipos de transe (p. 82-94) 

e, por fim, apresenta um percurso histórico das relações entre o transe e a prática teatral 

do século XIX (p. 94-133). 

 Campo (2015) propõe uma noção de transe, que se assemelha às práticas que 

observei tanto no Arkhétypos como na experiência com os alunos do IFRN Ceará-

Mirim, à qual julgo possível associar as reflexões de Andrieu (2014) e Nóbrega (2015) 

sobre as possibilidades estesiológicas do corpo e sua emersividade. 

Vejo o transe, portanto, como estado alterado de consciência 

caracterizado por uma transformação na cognição, das percepções e 

das sensações que tem uma base fisiológica. Essa transformação se 

manifesta, de fato, com aspectos diversos, em todas as formas de 

alteração da consciência e inclui elementos inconscientes e 

conscientes (CAMPO, 2015, p. 83). 

 O transe é, portanto, um estado alterado de consciência capaz de produzir outra 

                                                           
54

 Ator, diretor e pedagogo. Doutor pelas Universidades de Roma e Paris. Presidente e fundador da 

companhia teatral de pesquisa Ypnos, de Roma e do laboratório permanente “Verso La Cultura Attiva”. 

Foi colaborador de Zygmunt Molik, na longa pesquisa que resultou na publicação do livro - DVD 

“Trabalho de Voz e Corpo de Zygmunt Molik - O Legado de Jerzy Grotowski” lançado no Brasil pela É 

Realizações em 2012. 



199 
 

forma de experimentar a si e a si no mundo, o que altera também a nossa percepção e, 

portanto o modo de (re)agir, sendo um processo guiado pela própria estesia do corpo e 

não por uma racionalidade do movimento, ou ainda por um modelo codificado. 

 Entendo que ao participarem dos laboratórios e experimentarem este transe, que 

é resultado da imersão a que se submetem, os alunos abrem espaço para a manifestação 

de seus corpos, deixando emergir, inicialmente sem o controle consciente, novos 

padrões de movimento que derivam da própria relação com o ambiente e com os demais 

colegas, sem significação imediata, mas passível de ser significado por sua inscrição 

num mundo simbólico. 

 A improvisação emersiva, que gera o transe, abre uma via comunicativa entre o 

corpo vivo e o fenômeno vivido, tal qual discute Andrieu (2004), dando aos atuantes a 

possibilidade de inspirados pelo vivo do corpo atualizar a movimentação no corpo 

vivido, ou seja, livre da consciência pelo transe, o eu consciente cede o controle ao 

próprio corpo que é capaz de acolher esse novo eu que surge como outra parte de si. 

 Dessa forma, o que se vivenciou nas práticas laboratoriais, ou sessões de jogos 

rituais, está próximo daquilo que Andrieu (2014) aponta como um investimento no 

corpo vivo em ato, capaz de causar cisão entre o que se é capaz de dizer sobre a prática 

desse corpo e a prática em si. É, pois um modo de experimentar aquilo que o autor 

aponta como incorporação do mundo com efeitos sobre o vivido. 

 Ainda que não falem sobre teatro especificamente, tanto Andrieu (2014) como 

Nóbrega (2015) abordam a questão do corpo e sua expressividade associando as 

contribuições dos estudos sobre estesiologia e emersiologia à práticas corporais 

específicas. 

Compreendemos haver pontes que podem ser estabelecidas entre essa 

perspectiva estesiológica e a emersiologia, no que diz respeito à 

compreensão da intercorporeidade e de sua ecologização corpórea 

(NÓBREGA, 2015, p. 278). 

 

 Ao ponderar as contribuições de Andrieu (2014) e Nóbrega (2015) é possível 

afirmar que o Teatro Ritual possibilita uma experiência do corpo em movimento calcada 

na estesia do corpo vivo, promovendo o deslocamento da noção do trabalho do atuante 

como construção de uma partitura corporal destinada a compor uma personagem em 
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dada situação, para a possibilidade da imersão no corpo e o despertar de sensações 

profundas de sua própria corporeidade que produzirão novos arranjos corporais, 

portanto expressivos. 

 É, pois possível afirmar que na experiência do Teatro Ritual, sobretudo na fase 

de construção, quando ocorrem as sessões de jogo ritual, há um modo de criar novas 

composições do movimento que se originam nas sensações do corpo vivo, em sua 

estesiologia que encontra os meios de sua expressão.  

 É o próprio corpo ao se mover, com seu repertório gestual, que cria 

possibilidades imersivas que conectam a criação artística com a experiência existencial, 

fazendo com que a prática improvisacional seja inscrita no corpo como possibilidade do 

sentir. 

 Este é sempre uma (re)criação do mundo e de si, pois está relacionado com a 

experiência corporal que atravessa sua espessura, não podendo ser reduzido aos 

estímulos físicos, nem apenas aos órgãos sensoriais, escapando de qualquer tipo de 

causalidade biológica ou física.  

 O sentir é, pois associado à cinestesia do corpo, que se conecta ao espaço e se 

inscreve no tempo, sendo possível registrar seus ecos através das operações expressivas 

que unem as diversas manifestações artísticas. Assim, como o ver não constitui 

inspeção do espírito sobre a paisagem (MERLEAU-PONTY, 2011, 2013), mas 

configura um modo de experimentar o corpo, de forma análoga atuar é, assim como 

Nóbrega se refere à dança, “uma experiência corporal que comporta determinado uso do 

corpo, do movimento, do olhar” (NÓBREGA, 2015, p. 279). 

 Esse uso do corpo está intimamente ligado ao imaginário que este corpo traz 

atrelado a si e que é construído no cotejo com as imagens que experimenta durante sua 

existência. Como já explicitado nos capítulos anteriores, esse imaginário, radicado na 

carnalidade do corpo, parte indissociável do mundo que habita, pode ser organizado a 

partir da relação estabelecida com os quatro elementos (BACHELARD, 1998, 2009). 

 Como indica Merleau-Ponty (2004, p. 32), Bachelard (2009; 1998), ao tratar dos 

elementos da natureza, no campo do imaginário, afirma que é possível estabelecê-los 

como ordenadores do próprio imaginário e do universo onírico (e, por conseguinte, 
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poético) que dele advém.  Tal relação (com os elementos Ar, Terra, Fogo, Água) assenta 

suas bases na experiência primeira da percepção embora não se esgote nela.  

 É importante relembrar a premissa merleau-pontyana de que é sempre na 

mediação entre o corpo e o mundo que se dá qualquer experiência perceptiva, sendo, 

portanto, impróprio falar em uma metafísica transcendente – o próprio Merleau-Ponty 

deixa claro, desde a “Fenomenologia da Percepção” que nada se encontra além do 

corpo, sendo toda essência existencial, portanto encarnada (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 12-13) – desses elementos, antes devemos nos voltar para a experiência vivida com 

tais elementos e que acabam por configurar sentidos diversos para cada sujeito que o 

assimila e expressa de formas distintas. 

 Da experiência com o Arkhétypos, que é marcadamente influenciada pelas 

ideias Jungianas de inconsciente coletivo e de seus arquétipos, acabei utilizando 

inicialmente a nomenclatura figuras arquetípicas para designar a construção artística 

dos alunos após o término de algumas sessões de jogo ritual.  

 Aos poucos a aproximação com os estudos sobre estesiologia (MERLEAU-

PONTY, 2000, 2005), sobre emersiologia (ANDRIEU, 2004, 2014, 2015; 

CAVALCANTI, 2017), aliados às reflexões sobre a noção de ecocoreografia 

(NÓBREGA, 2015) me fez revisitar a experiência e ressignificar esse termo. 

 A cada sessão de jogo ritual os atuantes se sentiam mais confortáveis e se 

permitiam explorar as mais diversas possibilidades de movimento, inicialmente sem 

preocupação com a construção de partituras corporais. Nesses momentos o jogo 

constituído pelos corpos atuantes 

[...] externaliza a performance, mostrando-a, a arte de se emergir 

internaliza a sensação do meio imersivo em uma nova disposição de 

si! É o corpo vivo que emerge no corpo vivido [...] Essa emersão do 

vivo é colocada em ato pelo corpo a corpo no mundo, a paisagem, a 

sexualidade ou a alteridade. (ANDRIEU, 2014, p. 19) 

 Os movimentos surgiam como resposta às músicas, ao contato com o elemento 

Fogo, às memórias que cada um trazia, às imagens presentes no imaginário particular, 

enfim, ao contato com o corpo do outro e com o espaço que se reconfigurava no exato 

instante da experiência.  

 Eram respostas do corpo que, por um lado tocavam sua carne em zonas 
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sensoriais inéditas e por outro realizavam gestos que vindo do interior atravessavam a 

própria expressividade de seus corpos em construções, ou melhor, em encarnações, 

completamente originais. 

 Passadas mais sessões de jogo ritual, os movimentos que surgiam se 

sedimentavam por meio da via negativa
55

 (GROTOWSKI, 2011), ou seja, os 

movimentos realmente importantes para a expressão dessa “nova disposição de 

si”(ANDRIEU, 2014b) que se exteriorizava no corpo de cada atuante eram fixados e 

repetidos de modo que com o tempo constituíam uma partitura mais ou menos estável, 

fazendo com que os atuantes contivessem os movimentos que os inscreviam naquele 

mundo simbólico que pela própria noção de intercorporeidade lhe atribuíam uma 

significação. 

 Com isso, ações completas eram delineadas e surgiam então significações tanto 

para aqueles que assistiam a estas ações, como para aqueles que as desenvolviam. Do 

diálogo entre as distintas percepções que se tinha dessas ações configuravam-se não 

personagens, mas figuras fluidas e transitórias que poderiam ser ressignificadas nos 

encontros seguintes. Tais figuras não estavam circunscritas e completamente 

referenciadas por nenhuma narrativa exterior ao ato imersivo do qual emergiam, o jogo 

ritual. 

 Tratava-se de uma forma de cristalização de algumas características, no plano da 

ritualização da cena, das imagens obtidas a partir da imersão nas sensações. É, portanto 

muito mais fluída e transitória que um personagem do teatro convencional, que já vem 

circunscrito e referenciado dentro da própria narrativa textual. 

Nesse sentido há, portanto, certa aproximação daquilo que na obra do professor 

e performer Renato Cohen recebe o nome de persona, sobre a qual ele mesmo afirma, 

em texto escrito sobre suas incursões no campo híbrido entre a performance e o teatro, 

que:  

A persona diz respeito a algo mais universal, arquetípico. A 

                                                           
55

 Para Grotowski, o trabalho do ator não se dava em construir uma movimentação artificial, mas 

encontrar no seu corpo os impulsos mais elementares do movimento e deixá-los fluir de forma que daria 

ao ator maior “organicidade” e conduziria sua movimentação, uma vez que estes percursos do movimento 

fossem explorados exaustivamente, permaneceriam apenas os indispensáveis que se fixariam por sua 

repetição compondo assim, por uma via negativa, a partitura final da ação cênica. (Cf. GROTOWSKI, 

2011, p. 13) 
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personagem é mais referencial[...]O trabalho do performer é de 

"levantar" sua persona. Isso geralmente se dá pela forma, de fora para 

dentro (a partir da postura, da energia, da roupagem desta persona)[...] 

a persona surge no processo de criação e pode tomar qualquer rumo 

(COHEN, 2002, p. 107).  

         A aproximação que se pretende realizar diz respeito ao reconhecimento de que é 

necessária a distinção entre a concepção clássica de personagem e o resultado estético 

construído pelos atuantes nas seções de Teatro Ritual que tanto nas proposições de 

Cohen como na experiência com os alunos do IFRN-CM, são mais fluidas, transitórias e 

dizem respeito a algo mais universal, arquetípico. 

 Exatamente por se tratarem de figuras com estas características e pela referência 

que fazem às figuras universalizadas através do imaginário é que me aproximo da 

proposição haderchpekiana que as nomeia figuras arquetípicas. 

 No entanto, no caso da experiência de que trata esta tese, a compreensão obtida a 

partir do que vivi com os alunos em cotejo com as leituras realizadas ao longo da 

interpretação da experiência me impedem de compartilhar integralmente de ambas as 

proposições. 

 Assim é possível ver semelhanças entre a minha concepção e as de Haderchpek 

(2016) e Cohen (2003) somente no que diz respeito à defesa do surgimento/construção 

de figuras com características fluidas, transitórias e sua relação com o que é universal e 

arquetípico. 

 Há, entretanto, distinções das proposições de Haderchpek (2016) que afirma 

serem as figuras arquetípicas surgidas da relação entre os conteúdos do inconsciente 

coletivo e as dinâmicas de dramaturgização da mitologia de cada ator – ponto que 

defende com vasta argumentação a partir das experiências vividas no Arkhétypos e sob 

influência de certa leitura Junguiana. 

 Também há pontos de distinção com as considerações de Cohen sobre a persona 

quando o autor diz que esta tem seu levantamento "pela forma, de fora para dentro (a 

partir da postura, da energia, da roupagem desta persona)" (COHEN, 2002, p. 107) e 

que passa por um processo de construção intelectual bastante intenso em dado momento 

do processo, já que "Depois a partir de um modelo - encontrado, no caso de Billie 

Holiday - vai haver um trabalho de introjeção e composição" (COHEN, 2012, p. 108). 
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 Isso porque defendo – conforme pude compreender tanto pela experiência vivida 

como pela reflexão posterior realizada em diálogo com os autores que apresentei até 

aqui – que estas figuras não surgem de fora para dentro, nem mesmo de dentro para 

fora, antes elas são criações de um corpo que se põe entre a interioridade e a 

exterioridade nesse processo de criação expressiva que lhe é solicitado para dar conta de 

sua relação com o mundo percebido. 

 Prefiro então propor outro termo capaz de dar conta tanto de minha aproximação 

quanto da distinção dos conceitos desenvolvidos pelos dois autores e que permita fazer 

referência direta ao que experimentamos no contexto da pesquisa desenvolvida no IFRN 

Ceará-Mirim e às contribuições teóricas que sustentam minha própria proposição para o 

tratamento das figuras surgidas 

 Como as figuras que surgiram estavam ligadas às sensações e significações que 

emergiram – no sentido discutido mais acima a partir do diálogo com a emersiologia e 

a noção do (sempre) duplo movimento do aprofundamento sobre o corpo vivo que 

“pode ser emersivo, quando vai do vivo ao vivido, mas também imersivo do vivido ao 

vivo” (NÓBREGA, 2015, p. 277) – durante os exercícios realizados com a cor vermelha 

e com o elemento Fogo, propus chamar essa construção que se dá para a significação 

cênica na organização da encenação ritualística de figura emersiva.  

 Pouco a pouco ficava claro, pelos relatos ao fim de cada encontro, assim como 

pela expressividade dos corpos – a reorganização dada ao corpo – que aquelas figuras 

emersivas estavam associadas a um universo coeso, comum a maior parte dos alunos. 

         As figuras emersivas não eram as figuras mitológicas da tradição afro-brasileira 

que encarnavam, antes eram as figuras que emergiam em cada um dos alunos, era o 

modo com cada aluno se deixava contaminar e sentir, revestindo-as com os signos que 

acessavam através desse mergulho em si e que se lhes apresentavam, no imaginário, 

através de uma imagem que era expressa corporalmente, podendo, deste modo, ser 

partilhada com os demais colegas de cena e com aqueles que os assistiam. 

         Inicialmente tínhamos apenas uma ideia geral, que com o passar dos encontros 

foi adquirindo formas mais precisas. Cada figura emersiva era resultante das questões 

que os próprios atuantes se colocavam nesse “(...) agenciamento de si mesmos e de suas 

conjunções simbólicas, memoriais (...)” (LYRA, 2015, p. 178) resultando na invenção 
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de uma realidade que fazia dialogar o visível e o invisível mediatizados nos próprios 

corpos dos atuantes. 

         Sabendo que “(...) quando um performer está em cena, ele está compondo algo, 

ele está trabalhando sobre sua "máscara ritual" que é diferente de sua pessoa do dia-a-

dia” (COHEN, 2002, p. 58) cada um sentia a segurança necessária para verticalizar o 

processo de busca sobre si e se permitia vivenciar plenamente as sensações de forma a 

reconfigurar seu próprio esquema corporal numa relação que rompe com a causalidade e 

que alimenta o processo criativo do próprio ato de se expressar. 

         É o corpo libidinal que se encontra aberto ao mundo e este se abre para o corpo 

numa relação de reversibilidade na qual os sentidos, embora influenciados pelo contexto 

cultural; pelas informações prévias obtidas; por uma gama de fatores que são “externos” 

são reconfigurados dentro da própria experiência que lhe atribui novos significados 

passíveis de serem compartilhados.  

 É assim, portanto, que para além da convenção racional que instaura o teatro 

podemos falar de um compartilhamento que se funda e esgota no próprio ato teatral. É 

um partilhar que se estabelece no aqui e agora, na percepção que se possa ter da 

experiência que se vive, esta capaz de reorganizar e ressignificar o seu próprio mundo e 

com isso fazer irromperem novas leituras de mundo e transformar aqueles que 

vivenciam tal experiência. 

 Ora, uma experiência que é capaz de mobilizar tantos sentidos, de transformar as 

perspectivas daqueles que a experimentam, de fazer brotar novas relações consigo e 

com o mundo, sempre a partir dos sentidos inscritos na carne do corpo e ocorre na 

escola, como oferta específica das aulas de Arte no Ensino Médio, pode ser considerada 

uma experiência educativa e desperta o interesse em compreender melhor as relações 

que tornam o Teatro Ritual uma experiência de educação sensível, tão necessária ao 

desenvolvimento dos alunos em fins do ensino básico. 

 Cabe então discutir melhor a noção de educação sensível que sustenta nossa tese 

e buscar refletir sobre a experiência trazendo para a nossa gira autores que ajudem a 

continuar pensando a educação, sobretudo num viés emancipatório e encarnado.  
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CAPÍTULO IV - A EDUCAÇÃO POSSIBILITADA PELA EXPERIMENTAÇÃO 

DO TEATRO RITUAL NO ENSINO MÉDIO 

4.1. É possível uma escola encarnada! 

 A escola, na atualidade, seguindo a tradição daquela que lhe inspira, a Ciência, 

reproduz o mesmo pensamento moderno que Merleau-Ponty tanto criticou ao longo de 

suas obras: a necessidade de renunciar habitar as coisas em nome de sua melhor 

manipulação. 

 A instituição escolar – e consequentemente suas ofertas, apesar de um discurso 

que parece negá-lo, ainda opera sobre uma mentalidade herdada do cientificismo 

iluminista que trata a tudo como puro objeto e, portanto, como se as coisas – e não seria 

demasiado dizer as pessoas – nada fossem além de dados disponíveis a um sobrevoo do 

pensamento, este apartado do mundo. Esforço hercúleo de medição, comparação, e 

adequação às teorias e seus esquemas. 

 Tal concepção, que ainda encontramos sendo reproduzida pelas escolas nos dias 

atuais, prefere a criação e análise de modelos internos de cada coisa – aliás, 

compartimentadas em áreas e sub-áreas que mais parecem erigir barreiras entre si que 

estabelecer pontes de contato – que sua confrontação com o mundo real e menos ainda 

com o mundo vivido por seus atores. 

 Há uma sensibilidade aos modismos intelectuais que parece reger a ciência 

moderna e, por conseguinte, a escola. Se um modelo é bem sucedido num determinado 

campo, com seus problemas, trata-se de replicá-lo aqui e acolá. Tal modelo de 

instituição formal de educação (escola), como a ciência que a baliza, se arvora muitas 

vezes de reivindicar para suas operações o valor de elementos constituidores fazendo 

parecer que esse modo de organização deriva de uma noção ideal e que, portanto seria a 

sua forma natural, encontrada fortuitamente. 

         Assim é possível dizer que a maneira como a escola tem replicado esse modo 

distanciado de vivenciar o mundo, tratando-o como puro objeto de suas investigações – 

estas distribuídas em seu currículo – contribui para o distanciamento de seus atores da 

própria realidade da qual são parte, inclusive ignorando-a, fazendo parecer que “tudo o 

que existiu ou existe jamais tivesse existido senão para entrar no laboratório” 
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(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 17). 

            Num primeiro momento essa afirmação de Merleau-Ponty pode parecer 

deslocada, já que o filósofo francês pouco reflete sobre a pedagogia especificamente – 

encontramos preocupação mais específica em pensar os processos pedagógicos em seu 

livro “Psicologia e Pedagogia da Criança” (MERLEAU-PONTY, 2006) – e menos 

ainda sobre as instituições formais de ensino, mas se levarmos em conta que estas 

instituições se configuraram, ao longo de sua história, como um elo na cadeia de 

produção do conhecimento científico e admitindo-se o argumento de que reproduz seu 

modus operandi, portanto, além de suas práticas, a sua mentalidade, não soaria estranho 

incorporar a crítica merleau-pontyana a este modelo de ciência às considerações que 

aqui serão tecidas sobre a escola. 

         Dito isto, convido o leitor a ler a reflexão deste filósofo sobre a ciência e seu 

modo de pensar o mundo: 

É preciso que o pensamento de ciência – pensamento de 

sobrevoo, pensamento do objeto em geral – torne a se colocar 

num “há” prévio, na paisagem, no solo do mundo sensível e do 

mundo trabalhado tais quais como são em nossa vida, por 

nosso corpo, não esse corpo possível que é lícito afirmar ser 

uma máquina de informação, mas esse corpo atual que chamo 

meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob minhas 

palavras e meus atos (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 17. Grifos 

meus). 

  

            Não seria impertinente dizer o mesmo sobre a escola. Faz-se necessário que a 

escola, de fato e verdadeiramente, passe a considerar esse “solo de mundo sensível”, o 

mundo a partir das experiências dos corpos que lhe são co-extensivos. 

         É importante que se redimensione essa noção racionalista e que se valorize o 

sensível, e o sentir nos processos formativos. Que tomem o corpo e seu imbricamento 

com o mundo como potencialidade de mobilização de saberes e, por conseguinte como 

meio de construção e ampliação do conhecimento sobre si e sobre o mundo, como 

defendem com diferentes propostas Porpino (2018), Nóbrega (1999), Ramos (2017) e 

Cavalcanti (2017) só para ficar em alguns exemplos de trabalhos com abordagem 

fenomenológica direcionados à educação centrada no corpo e na sua capacidade de 

sentir e assim mobilizar o conhecimento, educando-se. 
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         Diz Merleau-Ponty (2013) sobre o “pensamento de ciência” – que aqui estendo 

ao pensamento de escola – que este deve abrir lugar para esse corpo que desperta 

“corpos associados, os „outros‟, que não são meus congêneres, como diz a zoologia, 

mas que me frequentam, que frequento, com os quais frequento um único ser atual, 

presente [...]” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 17). 

         Temos aí um primeiro lampejo de qual seja a orientação que norteia essas 

reflexões que se seguem. É preciso assumir o lugar deste corpo que frequenta e é 

frequentado constituindo esse Ser – que na filosofia esboçada por Merleau-Ponty, nada 

mais é que o próprio mundo em sua acepção de Carne (MERLEAU-PONTY, 2005) – 

nas práticas desenvolvidas pela escola e, por conseguinte, em seus níveis e modalidades. 

         Relacionar a noção de Carne (MERLEAU-PONTY, 2005, 2013) com os 

processos educativos vivenciados de forma encarnada ajuda a pensar o sujeito da 

aprendizagem, portanto da mobilização do conhecimento, não como um corpo que se 

fecha sobre si mesmo em sua percepção exclusiva e inequívoca, mas centra tal 

experiência num sujeito corporificado que mantém relação constitutiva com o tecido do 

mundo, escapando assim de uma filosofia subjetivista, já que este corpo só o é na 

condição de imbricamento profundo que mantém com o estofo do mundo. 

         Ora, esse imbricamento do corpo com o mundo torna impossível qualquer 

experiência cognoscente deslocada deste tal corpo, este extensão de uma instância 

anterior a si, mas atualizada e valorada por ele, a Carne, conforme refletem inicialmente 

Merleau-Ponty (2005) e na esteira de seu pensamento autores como Caminha (2016) e 

Nóbrega (2016).  

 Assumo, assim como esses autores, que não há, portanto, separação radical entre 

o que se processa como um ato e os “objetos” que manifestam tal ato, ou seja, entre o 

corpo próprio e o mundo há uma visitação infindável, uma co-dependência. 

         Assumindo essa concepção e lançado na historicidade primordial que dela 

resulta é possível de modo semelhante a Merleau-Ponty (2013), quando reflete sobre os 

modos como a ciência deveria levar em conta o sensível e a relação do corpo no 

imbricamento com o mundo para se reaproximar da busca das respostas sem 

desconsiderar a experiência, afirmar que o pensamento da escola “aprenderá a ponderar 

sobre coisas e sobre si mesmo, voltará a ser filosofia...”(2013, p. 17) permitindo assim o 
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encantamento com o mundo experimentado, este capaz de fazer com que se mobilize o 

conhecimento através de novas atribuições de sentidos. 

         Para tal, as artes se apresentam como possibilidade privilegiada, uma vez que 

retomam em si um “sentido bruto do qual o ativismo nada quer saber”, sendo capazes 

de manter o mundo em suspenso, conferindo aos seus produtores (Merleau-Ponty usa 

como exemplo os pintores) o “direito de olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever 

de apreciação” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 17). 

         Na prática artística, ainda segundo Merleau-Ponty (2013) é possível o contato 

com um encantamento exercido pelo mundo. É possível, ao experimentar a arte, que 

lancemos novos olhares sobre aquilo que já adquiriu um sentido estabilizado, que 

passou a ser corriqueiro e mesmo aceito como natural. A arte e a experiência estética 

que lhe é intrínseca são capazes de nos fazer desaprender para aprender novamente. 

            O texto “A dúvida de Cézanne” compõe a segunda parte do livro lançado com o 

nome de O olho e o espírito, o texto homônimo, que também integra o livro, é datado 

por volta de 1960. Merleau-Ponty se retira no campo por dois ou três meses e se põe a 

lançar novos olhares para questões que ele discutiu ao longo de toda a sua obra, dessa 

vez com um discurso que parece desprendido das possíveis coerções de uma teorização.  

 Em uma espécie de celebração do corpo ele (nos) deixa entrever questões que 

parecem ainda perturbá-lo. Como mote para fazer fluir o pensar ele escolhe a questão da 

visão, do vidente e do visível. Para nos entregar sua reflexão o filósofo evoca uma 

paisagem marcada pela sua experiência com a arte, sobretudo com a produção do pintor 

francês Cézanne. 

         Não se trata de fazer uma análise crítica da obra do pintor que empreendera uma 

revolução copernicana na pintura do século anterior (XIX). É antes uma aproximação, 

não apenas da obra de Cézanne, mas da própria forma de entender a presença do homem 

no mundo que ambos, cada um ao seu modo, parecem partilhar. 

         Merleau-Ponty empreende uma meditação sobre o corpo, a visão e a arte 

(tomando como modelo de análise a pintura) – reflexão esta que pode ser co-extendida a 

outras produções artísticas, como ele mesmo esboçara sinteticamente na conferência 

radiofônica de 1948 que foi publicada com o título de Conversas - 1948 (MERLEAU-



210 
 

PONTY, 2004) ao tratar do cinema e da literatura (pp. 60-64) que nos dão a entender 

sua defesa de uma presença do homem engajada no mundo, do nosso surgimento, ali no 

ato mesmo do encontro duplo entre o corpo e o mundo, que dá origem a todo 

conhecimento, capaz de ultrapassar inclusive o concebível. 

         Tal meditação, entretanto, não é mera abstração, trata-se antes de um tipo de 

exposição dos vestígios dos seus olhares, dos gestos desses seres viventes e do espaço 

que os anima e os atravessa, não apenas os seus, mas também os de Cézanne, que se dão 

a conhecer, sobretudo pela pintura, mas também por sua história de vida e escritos. 

“Pintando” uma paisagem com as palavras, o filósofo francês (MERLEAU-PONTY, 

2013) mostra como o próximo se difunde no distante, esmaece as fronteiras rígidas que 

separam os corpos, nos faz ver que as coisas revelam sua presença na relação com um 

fundo de ausência em que permutam-se ser e aparência . 

         Trata-se de uma defesa apaixonada de sua principal tese: os problemas da 

filosofia devem ser submetidos novamente ao exame da percepção; e na defesa desse 

argumento nos mostra como na arte esse processo se mostra irrefutável ou como teria 

dito certa vez: “Se essas observações são corretas e se conseguimos demonstrar como a 

obra de arte é percebida, uma filosofia da percepção encontra-se imediatamente liberada 

dos mal entendidos que poderíamos opor a ela como objeções.” (MERLEAU-PONTY, 

2004, p. 65). 

         Desse modo ele prossegue demonstrando como a produção e apreciação 

artística, assim como experiências de atribuições de significações novas para aquilo que 

corriqueiramente atribuíamos um sentido vulgar são capazes de nos propiciar uma 

percepção original e assim nos fazer suspender o conhecimento já obtido e reformulá-lo 

atribuindo-lhes novos olhares. 

         Interessa, nesse momento, aproximar tais reflexões do filósofo francês daquelas 

oriundas da experiência com o Teatro Ritual desenvolvida junto aos alunos do IFRN 

Ceará-Mirim no contexto do Ensino Médio. Para tal, consideremos a possibilidade de 

que esta experiência tenha sido capaz de permitir o exercício do contato com o sentido 

que brota do contato do ser selvagem com a carne do mundo, ou seja, de considerar o 

conhecimento mobilizado pela experiência do corpo em sentir e assim, através de sua 

percepção, criar sentidos para o mundo que não estão dados a priori, mas se evidenciam 
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na relação de imbricamento ontológico com a natureza. 

         Amparado nas considerações feitas por Merleau-Ponty (2013) que toma a 

produção artística de Cézanne como modelo – mas sugere em várias partes do texto não 

ser característica única do pintor em questão, inclusive co-extendendo suas indicações a 

outras formas de manifestação artística – à luz do comentário feito por Alberto Tassinari 

em posfácio escrito para ao livro “O olho e o espírito” (MERLEAU-PONTY, 2013) 

sustento o argumento que tal contato se deu.  

         Ao longo de seu texto o filósofo francês nos mostra como a busca do pintor 

estava muito mais ligada a uma tentativa de expressão da percepção em relação ao 

mundo, que à expressão do próprio mundo. De modo semelhante, no processo 

ritualístico de construção da cena, como experimentado pelos alunos do IFRN Ceará-

Mirim, havia a preocupação de construir um meio de expressão que desse conta dessa 

relação com o mundo, da forma como cada participante significava e se sentia em 

relação ao elemento que elegemos como motivo
56

, o Fogo. 

         Encontrar, através de pesquisa realizada no corpo, pelo próprio corpo, partindo 

da própria experiência de imergir no universo simbólico mobilizado pelos quatro 

elementos, em especial o Fogo, os movimentos que emergissem como forma expressiva 

autêntica para as significações e sentires mobilizados ao longo do processo 

improvisacional era o objetivo primeiro daquela experiência. 

         Não se tratava de mimese de realidade ulterior. Assim como na pintura de 

Cézanne, não se tratava de plasmar a realidade exterior de modo reconhecível, mas de 

iluminar “secretamente do interior” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 130) da própria 

composição a criação de uma realidade outra, que só se configura como paisagem 

possível no movimento de contato intercorporal.  

 É, pois, na visitação que se exercem os corpos dos atuantes e dos espectadores 

que se constitui a atmosfera dessa paisagem que não se encontra nem aqui nem lá, mas 

no espaço e no tempo compartilhados entre estas corporeidades que se tocam no tecido 

do mundo que lhes serve como estofo. 

                                                           
56

 O termo é empregado no mesmo sentido adotado por Merleau-Ponty em sua reflexão acerca da obra de 

Cézanne. Essa noção é apresentada anteriormente na sessão 2.1 (p. 116- 117). 
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         Na experiência teatral vivida com os alunos do IFRN Ceará-Mirim – devedora 

em muito aos caminhos trilhados por Grotowiski e seus seguidores – buscou-se antes 

mostrar como o mundo atingia o grupo, ou ainda, fazer ver como ele nos tocava, 

cumprindo assim aquilo que o próprio Merleau-Ponty aponta como o ideal de um 

artista: “não apenas criar e exprimir uma ideia, mas ainda despertar as experiências que 

a enraizarão nas outras consciências”(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 140). 

         Foi uma experiência que permitiu dar a ver o modo como aquele mundo atingia 

os que vivenciaram esse processo e como cada um se apercebia de como ao percebê-lo 

– aquele mundo – já estavam participando da elaboração de sua expressão, pois a 

percepção já é em si um ato expressivo.  

 Os esforços foram centrados em construir uma obra (estética) que lançasse no 

mundo a possibilidade de compartilhar o resultado advindo das novas percepções 

formuladas e assim como Cézanne mostrar uma realidade em vias de se formar, com 

sua própria ordem nascendo por uma espécie de organização espontânea. 

Vivemos num meio de objetos construídos pelos homens, entre 

utensílios. Em casas, em ruas, cidades e, na maior parte do tempo, não 

os vemos senão por meio das ações humanas das quais eles podem ser 

pontos de aplicação. Habituamo-nos a pensar que tudo isso existe 

necessariamente e é inabalável (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 135). 

  

             É assim que experiências com a arte se configuram como de extrema 

importância e precisam estar presentes na prática escolar, possibilitando escapar desse 

cotidiano no qual não nos entregamos ao encantamento que o mundo nos pode causar, 

pois estando absorvidos pelos afazeres acabamos por naturalizá-lo, considerando-o já 

sabido e adquirido. 

         Assim como a “pintura de Cézanne suspende esses hábitos e revela o fundo de 

natureza inumana sobre o qual o homem se instala” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 

135) defendemos que a experiência com o Teatro Ritual é capaz de proporcionar aos 

seus participantes uma ressignificação de sua percepção, uma vez que leva a olhar para 

si, para os outros e para o mundo com outros olhares, atribuindo-lhes novos sentidos, o 

que pode ser percebido na experiência descrita anteriormente. 

         Nas práticas desenvolvidas buscamos sempre abrir espaço para a compreensão 

do trânsito livre do corpo sobre a sensação e o pensamento, instâncias que nele, o corpo, 
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se interconectam e animam. Entendemos que durante as aulas o Teatro Ritual era 

vivenciado como uma apercepção pessoal que faz dialogar sensação e o pensamento 

para a produção de uma obra organizada que pode ser compartilhada com o outro. 

         Faz-se necessário esclarecer que mais que discutir essa questão do ponto de vista 

teórico, o que se pretendeu na experiência em questão foi experimentar a possibilidade 

de não abrir mão de uma ou outra instância, – sensação e pensamento – mas de construir 

uma experiência estética e artística que se assentasse sobre a possibilidade de percepção 

das coisas e do nosso enraizamento nelas, uma vez que é só após enraizar-se na carne do 

mundo que o artista é verdadeiramente capaz de “convertê-lo inteiramente em 

espetáculo” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 140). 

         Segue uma reflexão sobre os modos como se deu esta experiência, que aponta 

para um modo de educação que ajuda os alunos (e também o professor) a alcançar a 

emancipação (RANCIÈRE, 2015), ou seja, a partir do conhecimento que tenham de si, 

do outro e de seu co-pertencimento com este e com o mundo, reconhecerem-se como 

iguais. 

 Para alcançar esta emancipação os alunos experimentaram dimensões de si e da 

existência que se encontram para além dos domínios da razão reflexiva, cravadas na 

própria carnalidade de seus corpos, de modo que foram impelidos a perceberem-se, no 

próprio ato vivido, abertos ao mundo e mobilizando saberes que não partiram de uma 

espécie de sobrevoo reflexivo, mas da própria abertura de seus corpos ao mundo através 

da experiência. 

 Nesta experiência com o Teatro Ritual vivenciado no Ensino Médio, partiu-se 

daquilo que os corpos viviam quando diante da ação dos sentidos sobre o mundo. 

Interessava experimentar as configurações assumidas pelo corpo frente aos aromas, 

temperaturas, toques, sons aliados às significações que lhes eram atribuídas. 

         Não interessava a distinção entre os sentidos, e menos ainda entre o sentir e o 

pensar, pois o sentir é sempre significado pelo pensar que por sua vez se assenta na 

experiência primeira da percepção, esta que “visa” o mundo produzindo sentidos que 

podem se reconfigurar a cada deslocamento que se faça. 

         Sendo assim, a busca era pela experimentação deste corpo capaz de ver com os 
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ouvidos, escutar com o tato, apalpar com os olhos, degustar os sabores evocado pelos 

aromas e odores, enfim perceber o próprio corpo como esse feixe de reversibilidades 

capaz de produzir sentido para o vivido. Era possível uma resposta viva de um corpo 

vivo resultante da configuração de um quadro geral formado pela percepção deste corpo 

na sua capacidade intercorporal. 

         Reconhece-se aí, nesse entrecruzamento, que é enganosa a noção de que o 

vivido é mera reconstituição ou construção dos sentidos, antes se trata de compreender 

que “a coisa vivida não é reconhecida ou construída a partir dos dados dos sentidos, mas 

se oferece desde o início como o centro de onde estes irradiam” (MERLEAU-PONTY, 

2013, p. 134). 

         Há, portanto, entre aquilo que se vive, o mundo que se experimenta na 

experiência de viver, os seus objetos, e os nossos sentidos – que só podem existir na 

radicalidade da encarnação, ou seja, de um corpo que os encarne – uma reversibilidade 

irreversível e impossível de ser reduzida às suas partes ou mesmo à sua justaposição. 

         O que se experimenta como vivido é de onde e para onde os sentidos não cessam 

de nos informar em uníssono, e somente depois de viver é que, de posse dos resultados 

da reflexão permitida pela(s) ciência(s) do corpo é que separamos, de modo artificial, as 

suas vozes distinguindo cada um dos sentidos. 

         Neste processo não se negou a contribuição que a tradição e o conhecimento 

produzido ao longo da história do teatro e de sua pedagogia podem oferecer, preferiu-se 

priorizar a experiência vivida nos laboratórios realizados. Todas essas relações abstratas 

serviram, mas sempre ancoradas na experiência vivida ali que era uma resposta viva às 

imposições das relações com o mundo visível. 

 O conhecimento acumulado pelas experiências anteriores, tanto dos alunos 

como minhas, iam sendo trazidos para a experiência que a própria experiência que 

vivíamos solicitava sua articulação, assim procedimentos técnicos, textos, conceitos e 

outras contribuições se assomaram à experiência, ajudando a melhor refletirmos sobre o 

que ocorria nas aulas e a compreender a linguagem teatral. 

         Tratou-se de um desvelar contínuo e cuidadoso da expressividade que se 

escondia em toda movimentação e gestualidade surgidas para a composição de uma 
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paisagem em sua totalidade e plenitude, o que constituía um motivo sobre o qual 

trabalhar. 

         Ao mesmo modo da pintura de Cézanne, cuja “imagem saturava-se, ligava-se, 

desenhava-se, e equilibrava-se, tudo chegava a maturidade ao mesmo tempo” 

(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 137) a cena ritualística emergia de um “ataque” por 

todos os lados, simultâneo, indissociável.  

 À expressividade dos atores, organizadas como atuação, uniram-se os elementos 

que ajudam a compor a cena – maquiagem, figurinos, adereços, sonoplastia.  A presença 

e exploração destes elementos, que na pedagogia teatral chamamos de constituintes da 

encenação, brotavam da própria experimentação, eram pensadas nos atuantes, e pelos 

atuantes, sendo eles mesmos conscientes de sua importância. 

 Tratou-se de uma operação de expressão. Captou-se a sua natureza e buscaram-

se os meios para organizá-la, – configurando assim um ato criativo simultâneo – torná-

la algo significante para quem a vê, mesmo que esta pareça caótica em uma primeira 

análise. 

 Através da experimentação das figuras emersivas de cada atuante, que surgidas 

no jogo ritual passavam a organizar a narrativa dos sentires e sentidos partilhados com 

os espectadores, os alunos construíam propostas para cada um dos elementos 

constituintes da encenação, sendo assim cada um pode propor a construção de seu 

figurino, de sua maquiagem e adereços que ajudassem a melhor caracterização de sua 

figura emersiva, assim como contribuir para a organização do cenário e iluminação que 

compuseram o espaço cenográfico. 

         Eis aí o trabalho do professor-diretor: é ele que ajudará os alunos a organizar a 

cena, realizando propostas de “edição”, mas sempre utilizando o material expressivo 

levantado pelos atuantes em seu jogo emersivo, sempre tendo em mente que a cena 

nunca se assemelha ao que designa, ela não é uma ilusão da realidade, ela se configura 

como construção de outra realidade que faz referência a si mesma, ainda que sejamos 

capazes, e o faremos quase sempre, de estender-lhe fios que a atem a outras 

experiências nossas, mas aí já ultrapassamos a questão da expressão e entramos no 

campo da recepção e interpretação que lhe é atribuída pelo espectador. 



216 
 

         Juntos, atuantes e espectadores convertem em objeto dado à percepção dos 

sentidos (visível) aquilo que é capaz de atar estas duas consciências: o berço de todas as 

coisas, a ressonância das aparências, que encerra em si sua própria essência. 

         Uma vez que a cena ritualística emerge da labuta dos atuantes, é organizada em 

conjunto com o diretor – essa espécie de espectador primeiro, testemunha – converte-se 

em objeto estético – capaz de mobilizar os sentidos para a atribuição de significações – 

que detém uma forma, cabe esperar que tal cena se configure como imagem animada 

para os que dela comungam como testemunhas.  

 Feito isto, “esta cena terá juntado vidas separadas, não existirá mais apenas 

numa delas como um sonho tenaz ou um delírio persistente [...] ela habitará indivisa em 

vários espíritos, presumivelmente em todo espírito possível, como uma aquisição pura 

sempre”. (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 140). 

4.2. A estesia percebida como condição educadora 

 A estesia, essa capacidade do corpo de sentir e ao mesmo tempo atribuir 

sentidos (significações) ao que se sente, num processo de reversibilidade entre os 

sentidos e as significações, é um aspecto inerente à humanidade, ou seja, é a própria 

condição de existência do ser, não havendo como escapar dela, dado que “sou uma 

sensação, aí está o sentido da estesiologia [...]”(NÓBREGA, 2016, p. 267).  

 Por ela é possível compreender e atribuir as múltiplas significações das 

experiências vividas. Essa característica humana foi abordada por diferentes 

perspectivas em diferentes contextos históricos, mas gostaria de centrar as reflexões que 

se seguem na abordagem dada ao tema pela filosofia fenomenológica de Merleau-Ponty, 

principalmente na fase final de sua produção. 

 Merleau-Ponty atribui outras significações a este aspecto que já apareciam na 

obra de outros autores que se dispuseram a pensar a carnalidade como condição de 

existência do ser, de modo a romper o dualismo cartesiano. 

 É importante citar o diálogo que o filósofo francês propõe com a obra de Freud, 

que de acordo com Nóbrega (NÓBREGA, 2016,) aborda a questão da estesia de forma 

ainda germinal e, como sabemos acentuadamente marcada por uma concepção de corpo 

ainda muito devedora da reflexão médica do século XIX e, portanto, da filosofia 
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mecanicista do corpo  

 Assim fala Freud sobre a questão:  

E o homem primitivo, que tinha de compreender o mundo externo 

com ajuda de suas próprias sensações e estados corporais, certamente 

não teria deixado de perceber e utilizar as analogias que lhe foram 

mostradas mediante o comportamento do fogo. (FREUD, [1932] 

1970, p. 129). 

 Em suas reflexões Freud já apontava a noção de que as “sensações” e “estados 

corporais” não são atos distintos do processo de compreensão dos fenômenos que 

formam o mundo (ainda aqui entendido em uma relação que distingue sujeito e objeto).  

 Ao tratar da obra de Freud, Merleau-Ponty chega a afirmar que: 

[...] as investigações psicanalíticas resultam de fato não em explicar 

o homem pela infra-estrutura sexual, mas em reencontrar na 

sexualidade as relações e as atitudes que anteriormente passavam por 

relações e atitudes de consciência, e a significação da psicanálise não 

é tanto tornar biológica a psicologia quanto a de descobrir um 

movimento dialético em funções que se acreditavam “puramente 

corporais[...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 218).  

 Sendo assim, conforme discute Nóbrega (2016), o fenomenólogo resgata em 

Freud essa concepção de um corpo que se imbrica no mundo, à maneira do eu vivo, eu 

sinto, uma vez que tanto em Merleau-Ponty como em Freud a libido não é apenas 

instinto, e o sexual não pode ser reduzido ao genital, mas o desejo, manifesto no corpo, 

portanto estesiológico, é ele também construtor do conhecimento e das significações 

que atribuímos ao mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). 

 Tanto num como noutro autor é perceptível o movimento de rompimento do 

dualismo cartesiano, este que sempre situa a consciência como centro da experiência da 

existência e da construção do conhecimento e acaba por relegar ao corpo e sua estesia 

um lugar periférico, ou mesmo, à condição de “periferia de automatismo para as 

condutas humanas” (NÓBREGA, 2016, p. 146).  

 Merleau-Ponty compartilha com muitos pensadores do fim do século XIX e 

início do século XX, destacando-se aí as contribuições de Freud, da restauração e 

aprofundamento da noção de um corpo animado que se antepunha a uma noção 

mecanicista deste (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 256).  
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 Em “Signos” aparece a transcrição de uma conferência realizada em 10 de 

setembro de 1951, nos Encontros Internacionais de Genebra, na qual o fenomenólogo 

comenta o deslocamento ocorrido dentro da própria psicanálise da compreensão que se 

tinha do corpo, chegando a afirmar que a dicotomia entre alma e corpo foi contestada 

por Freud e que este teria contribuído decisivamente para a transformação tanto da 

“nossa ideia de corpo, como a nossa ideia de espírito” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 

258). 

 Escreve ainda: “Com a Psicanálise o espírito introduz-se no corpo, assim como, 

inversamente, o corpo introduz-se no espírito” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 259). 

Aspecto e noção que ele mesmo desenvolveria em suas reflexões sobre o corpo ao longo 

de sua obra, inicialmente com a ideia de corpo próprio e mais adiante com a introdução 

da noção de corpo estesiológico, já na fase final de sua produção filosófica. 

 Como bem observa Nóbrega (2016), ao longo de sua obra e principalmente em a 

Natureza (2000) e o Visível e o invisível (2005), escritos originalmente em 1956-1960 e 

1959-1961 respectivamente, Merleau-Ponty superou a noção de corpo sujeito e 

apresentou uma ideia de corpo estesiológico, ou seja, um corpo capaz de mover-se e de 

desejar.  

 Nessa reflexão é importante destacar a noção de expressão como característica 

da qual todo corpo é dotado, cada um à sua maneira, sendo algo incapaz de ser 

reproduzido por outrem e que necessariamente é um ato criativo, pois sempre inventa e 

inaugura outra possibilidade de significação, constituindo um tipo de “prosa do mundo e 

de suas tensões individuais e coletivas que se inscrevem diretamente no corpo 

estesiológico” (NÓBREGA, 2016, p. 265). 

 O corpo humano faz o Homem/Mulher sê-lo! Não a capacidade racional da 

reflexão como queriam os filósofos racionalistas e com isso está posta em cheque a 

compreensão idealista e essencialista que se costumava atribuir ao corpo. Tem-se, pois a 

experiência do fenômeno vivido na carne como um importante dado na própria 

construção desse corpo. 

 A ideia de um corpo que sente e ao sentir produz respostas para a construção de 

si, do conhecimento e do conhecimento sobre si na experiência que vive suplanta uma 

visão naturalista e biologizante do corpo, sem, contudo desprezar a própria biologia 
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desse corpo uma vez que só é possível sentir o mundo e, portanto, percebê-lo, através 

dos sentidos. Estes também são ressignificados no trabalho do filósofo que não os 

compreende como coisas distintas, mas como facetas do corpo que se abrem para esse 

sentir, impregnando de percepções todo o corpo e não partes. 

 Tal noção de corpo exige uma compreensão diferenciada da relação humano - 

natureza, e para que se possa pensá-lo, de fato, de modo estesiológico é necessária a 

introdução da ideia de carne como algo que ultrapasse a substância e que esteja 

diretamente ligada à noção de intercorporeidade, nas palavras de Nóbrega (2016) “a 

carne é o ser de promiscuidade, profundidade e ligação com os outros” (NÓBREGA, 

2016, p. 74) sendo, portanto, imprescindível que se conceba o corpo como inerente à 

natureza e não como algo à parte dela. 

 Ampliando ainda mais essa discussão chegamos à relação de co-dependência e 

co-existência com os corpos-coisas e outros corpos, que nunca estão apartados de nós, 

mas são sempre aquilo que falta ao meu corpo (MERLEAU-PONTY, 2000), aquilo que 

me complementa, marca meus contornos, sempre imprecisos, que me informa inclusive 

aquilo que sozinho não poderia jamais saber sobre mim mesmo. 

 Nesse sentido é importante que os alunos, e também os professores, não se 

esquivem das perguntas sobre seus desejos, sua liberdade, sobre a verdade, não apenas a 

verdade do conhecimento, mas sua própria verdade, aquela que assusta, que é íntima, 

que aperta o peito em dores, que ao transfigurar-se em mistério e enigma os põe a 

mover. 

 Com isso não se procura negar a importância, e mesmo necessidade da Ciência e 

do aprendizado das técnicas, mas reclamar espaço para a possibilidade de uma educação 

capaz de renová-las sempre; instamos para a assunção de que o os espaços de educação 

formal sejam também lugar de valorização da experiência sensível, portanto 

necessariamente estesiológica, e que se afaste de compreensões totalizantes, 

reconhecendo que é a experiência humana a condição única do Ser e dos encontros que 

lançarão as bases para a construção de qualquer que seja o conhecimento, num ato 

contínuo de (re)criação do mundo. 

A educação como experiência, como participação do ser em 

espaços e tempos simultâneos, encaixados e poéticos, interroga 

sobre o sentido de nossa humanidade, a relação com o corpo, a 



220 
 

linguagem, a história, o outro. Por meio desse encontro podemos 

pensar e experimentar uma educação selvagem, ou seja, não 

inteiramente instituída por normas, epistemologias, didáticas, 

instrumentos, mas sendo aquela que exige de nós a criação. 

(NÓBREGA, 2016, p. 242).  

  

 Nessa perspectiva a escola passa a ser encarada como espaço privilegiado de 

encontros que nos permitem vivenciar a educação como uma experiência de 

transformação contínua, como lugar de criação de verdades próprias, essas efêmeras e 

sempre solicitantes de novos recomeços sem que exijam o seu fim. 

 Abre-se então a possibilidade de organização das práticas pedagógicas – 

especialmente em Arte – como processos de interrogação de nós mesmos e do sentido 

de nossa humanidade, como possibilidade de sentir e de ampliar nossos sentidos e 

percepções através do contato com o corpo, o movimento, e com o outro sem a 

pretensão de uma consciência de sobrevoo que se encaminha para um determinado 

objetivo, mas como experiência de contato e contaminação, de desejo e de paixão. 

 Na medida em que a educação formal inclui as diversas manifestações artísticas 

em sua oferta e estas se pautam não no domínio das técnicas para obtenção de um objeto 

final, mas em experiências que exploram as possibilidades expressivas inerentes à sua 

vivência, ou seja, na arte entendida como um modo de interrogar a nós mesmos sobre as 

múltiplas possibilidades de respostas para o sentido que atribuímos a nós e ao nosso 

modo de co-habitar o mundo, ela possibilita que haja mobilização do conhecimento ao 

alterar a percepção comum que se tem no dia a dia e abrir espaço para o que se sente e 

os significados que é capaz de gerar e que subsidiarão a expressão dos envolvidos. 

 Feito isto, resta ainda – e isso é objetivo do componente curricular Arte – 

possibilitar a experimentação das técnicas disponíveis que os tornem capazes de dar 

materialidade à sua própria expressão e organizá-la artisticamente através da 

manipulação dos códigos que compõe uma linguagem, no caso específico tratado neste 

trabalho, a linguagem teatral. 

 Nas práticas pedagógicas em Arte é possível deslocar o modo de produção de 

conhecimento da reflexão e abstração para a estesia, já que a experiência de perceber o 

próprio corpo e o modo como este se relaciona com o seu entorno, do qual, aliás, é um 

tipo de anverso, constitui per si uma forma de estesia e esta é capaz de fazer brotar 
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sentidos que estão ancorados primeiramente na experiência do sentir, sendo a reflexão 

uma etapa posterior do processo. 

 Como reflete Porpino (2018), ao considerar a dança como educação, esta última 

torna-se fenômeno humano quando a existência passa a ser fundo e meio para o 

estabelecimento de relações significativas, gerando posicionamentos frente ao mundo, 

ou melhor, no mundo. De forma que aprender deve ser um movimento do pensar que 

não está apartado da experiência do sentir, esta última parte inerente do pensamento e, 

por conseguinte do processo educativo. 

 O acesso a esse tipo de experiência educativa contribui para o aprimoramento 

estético na medida em que é capaz de educar os sentidos pelo aumento de repertório que 

ajudarão na ressignificação de novas experiências estéticas às quais se tenha acesso 

posterior. 

 A experimentação constante é capaz de ir além da configuração da expressão, 

ajudando os alunos a acessar estas linguagens com muito mais segurança e 

competência, já que a utilização destas deixa de ser vista como simples cumprimento de 

uma obrigação e passa a ser um meio de expressar seus desejos, pensamentos e 

impressões, ou seja, de se comunicar com o outro de forma intensa, vibrante e até 

mesmo apaixonada. 

 Nesse sentido experimentar o Teatro através da experiência com o Teatro Ritual 

pode ser um caminho para que os alunos e alunas desenvolvam suas habilidades 

expressivas e também mobilizem conhecimentos necessários à melhor compreensão da 

linguagem teatral, seja enquanto produtores ou espectadores. 

 Morais (1996) aponta, em sua reflexão a respeito das leituras realizadas pelas 

mulheres cariocas do século XIX, um interessante caminho para pensar sobre os 

processos desencadeados pela relação com a arte do qual gostaria de me aproximar para 

pensar as relações estabelecidas pelos participantes dos processos propostos em nossa 

prática pedagógica nos semestres de 2015.1 e 2015.2 no IFRN - CM. Diz ele: 

 

Maria do Carmo, a normalista, lia O Primo Basílio, e imaginava se 

pudesse fazer com Zuza, seu namorado, o mesmo que Luiza e 

Basílio faziam no romance... Se o corpo fala, se a leitura implica 

espaços, hábitos e gestos, nessas representações as leitoras 

regalavam-se absortas com a leitura na intimidade de cada uma [...] 
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(MORAIS, 1996, p. 156). 

 

 Ao imaginar tal situação Maria do Carmo projetava em seu próprio corpo as 

sensações descritas pela personagem Luiza, vivenciando, - ainda que [apenas] em sua 

imaginação - ela mesma, de algum modo, aquelas emoções e atribuindo-lhes novas 

significações.  

 De forma análoga, e aí está a aproximação que se quer com a perspectiva 

apontada por Morais (1996), aqueles que participam dos processos de construção 

ritualística da cena experimentam no próprio corpo as sensações e emoções que 

constituem as figuras emersivas já que ao mergulhar no jogo ritual permitem que a 

própria relação estesiológica estabelecida na experiência articule os sentires e sentidos 

de modo a possibilitar a emersão de movimentos e, portanto de um modo de se 

expressar que está além do domínio da consciência, mas que é percebido pelo outro e 

pelo próprio atuante como diferentes do que se passa no seu dia a dia. Dá-se aí a 

constituição da expressividade de um outrem, que não é inteiramente o atuante, mas não 

se trata de uma personagem completamente estranha a este. 

 Ao experimentar, em seu corpo, tais sensações e emoções os alunos e alunas são 

capazes de lançar novos olhares sobre si e o modo como se relacionam no seu dia a dia. 

Através da comparação entre o modo como suas “figuras” se portam durante o jogo e o 

modo como agem cotidianamente são capazes de se compreender melhor e entender as 

implicações das relações sociais e de sua própria trajetória de vida no seu modo de 

existir no mundo. 

 Tais sensações/emoções não se produzem por meio de representação, mas 

emergem da própria experiência corporal de se deixar afetar, sentir e significar 

determinados estímulos em sua relação com o espaço no mundo vivido suscitado pela 

experiência do jogo ritual. 

 Nesse processo é possível perceber as diferentes formas de configuração 

assumidas pelo corpo estesiológico nas distintas situações sociais e, portanto vivenciar o 

arranjo do esquema corporal como uma relação que se estabelece entre a percepção e a 

expressão no mundo. 

 Ao propor o tipo de imersão solicitada nos processos ritualísticos de construção 
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da cena teatral, cujas sementes são os resultados da pesquisa do(s) movimento(s) gerado 

a partir da estesia dos corpos envolvidos, abre-se um vasto campo para a construção do 

conhecimento acerca de si, do Teatro como expressão e linguagem, e para se pensar na 

possibilidade de 

uma educação estesiológica que se configura no corpo e pelo afeto. 

Uma educação que vai além de instrução e técnica, uma educação que 

emerge das sensações, que vê no corpo e em suas possibilidades de 

afeto, um espaço de aprendizados significativos, envolvidos por uma 

dimensão estética do existir, articulando, criando e recriando sentidos 

nas diversas relações da existência (RAMOS, 2017, p. 178). 

 

 Configura-se, portanto, como experiência pedagógica que privilegia a 

aprendizagem centrada no corpo e em suas potencialidades, atenta, sobretudo às 

possibilidades de sentir e perceber seus afetos/afetações, como uma, entre muitas, 

possibilidades de educar. 

 É possível afirmar que nessa prática artístico-pedagógica o corpo em sua 

estesiologia articula imaginação, expressão e criação deslocando a historicidade através 

da fundação de temporalidades simbólicas que ao deslocar os signos do próprio corpo, 

criam novos sentidos para si e para aqueles que co-participam do processo e por 

conseguinte da cena. 

 Uma vez que “meu esquema corporal refere-se ao mundo percebido e também 

ao imaginário” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 561) é justamente nessa articulação 

entre a imaginação e a expressão que se abre o espaço da criação de um novo universo, 

com espaço e tempo inteiramente distintos, capazes de proporcionar espaço para a 

alteração da percepção e ressignificação das experiências, do corpo e da própria vida. 

 Assim como os ritos tem o poder de instaurar tempos e espaços liminares 

(TURNER, 2013), o Teatro Ritual é também portador dessa qualidade liminar, capaz de 

propiciar deslocamento na percepção e estabelecer nova relação entre os corpos que 

deixam de ter o valor comumente atribuídos a si e podem configurar-se numa nova 

forma de estar no mundo, modificando assim o próprio esquema corporal, com seus 

hábitos, ou seja, “sua aptidão para responder a certo tipo de situação com certa forma de 

solução”(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 560). 

 Diz ainda Merleau-Ponty que a “operação do hábito é então ao mesmo tempo 
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corporal e espiritual, é uma operação de existência” (p.560) do que se pode concluir que 

os deslocamentos dos sentidos atribuídos ao corpo, não são meras mudanças no 

pensamento que se possa ter sobre esses corpos, mas são modificações no próprio modo 

de perceber a própria existência desses corpos, materializada em ações e movimentos 

que resultam em um modo de expressão.  

 Tais alterações na percepção são experimentadas tanto pelos atuantes como 

pelos espectadores, já que há na relação entre os corpos a constituição de uma espécie 

de sistema, um tipo de “relação de intromissão intencional” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. 561). 

 Tal alteração na percepção é possível apenas na estesia do corpo encarnado que 

se encontra sempre em relação sensível com o mundo, possibilitando assim novas 

significações do próprio corpo e do modo de habitá-lo enquanto parte constituinte da 

carne do mundo.    

 Parece claro então que, assim como na filosofia moderna e no ideário 

pedagógico do Iluminismo, o sensível até está posto na escola, mas ainda hoje assume, 

com relação ao conhecimento, um papel acessório, secundário e mesmo inferior 

(NÓBREGA, 2016, p. 98), e por isso mesmo, propor este tipo de abordagem significa 

insuflar esperança, a mesma nascida com cada novo ser humano [que chega aos seus 

bancos], de que a escola pode ser (re)pensada e novas significações lhe possam ser 

atribuídas. 

4.3. O Teatro Ritual encarnando a educação sensível no Ensino Médio 

 Uma vez apresentada a noção de educação sensível como sendo possível apenas 

como uma experiência encarnada e assentada sobre bases estesiológicas, resta apontar 

as relações mais diretas do modo como os alunos do IFRN - Ceará-Mirim, puderam 

experimentar tal tipo de educação no decurso do Ensino Médio ao experimentar o 

Teatro Ritual. 

 Ressalto desde já que é preciso atentar para o fato de que no Ensino Médio os 

alunos estão imbricados num sem número de experiências, organizadas através de 

disciplinas, e que estas são as partes de um todo indivisível que compõem o fenômeno 

educativo que se estende para muito além da cultura escolar. 
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 Porpino (2018) entra nesse movimento do meu pensar e me ajuda a compreender 

a educação como fenômeno que vai muito além do que ocorre nas salas de aula 

estendendo-se a, e incorporando um complexo de sentidos oriundos da cultura: 

A educação, portanto, é essencialmente a busca do sentido 

compartilhado e tecido em conjunto pelos homens, que pode ser 

percebido e criado por cada homem individualmente, mas ao mesmo 

tempo traz consigo a cultura de onde emerge (PORPINO, 2018, p. 

94). 

 O Teatro Ritual configurou-se como possibilidade de experimentar esse 

fenômeno, a educação, como movimentação de saberes, como descoberta de novas 

relações possíveis consigo, com o outro, e com o mundo. Configurou-se como 

possibilidade dessa busca dos sentidos e dos sentires capazes de mobilizar 

conhecimentos diversos para uma construção estética, não apenas da cena teatral, mas 

também da própria existência. 

 A experiência com o Teatro Ritual no Ensino Médio me possibilitou, como 

professor, oferecer dentro da estrutura escolar, uma proposta de aprendizagem que vai 

além das exigências curriculares e que “articula, cria e recria sentidos nas diversas 

relações semânticas da existência” (PORPINO, 2018, p. 94). 

 Entrar nessa “gira” possibilitou aos alunos, e ao professor, estabelecer uma 

prática educativa que resultou na compreensão de que não há superiores e inferiores, 

pois reconhecendo-se como iguais, foram capazes de aprender ao mesmo tempo 

sozinhos e com os outros, e também de ensinar aquilo que ignoravam através das 

relações estabelecidas entre suas próprias experiências nas aulas com aquelas já vividas 

fora delas (RANCIÈRE, 2015). 

 Ao longo das aulas os alunos puderam experimentar novas formas de 

(r)existência. A cada encontro, naquele espaço criado a partir do diálogo entre as 

poéticas pessoais e uma poética coletiva, puderam experimentar novas formas de ser no 

mundo, certamente emancipadoras e emancipadas. 

 Na “gira” os papéis sociais foram ressignificados. Os alunos puderam assumir 

outras funções, expressar e realizar outros desejos, experimentar novas formas de 

expressão, abriram-se para o contato com o corpo do(s) outro(s) e consequentemente 

com a diversidade de pensamentos, discursos, valores e práticas encarnados por este(s). 
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Configurou-se então a possibilidade de tocar e ser tocado, trazendo à superfície visível 

aquilo que outrora se ocultava, mas que já se apresentava como virtualidade ainda que 

invisibilizadas por quaisquer que fossem as formas de embrutecimento e 

insensibilização. 

 Porpino (2018) sustenta que algumas produções humanas  

[...] inquietam, desconstroem, transgridem o construído, mas também 

podem fazer surgir novos pensares, novas atitudes e novas formas de 

ver, ora aproveitando, ora rejeitando ações anteriores (PORPINO, 

2018, p. 95).  

 Mesmo que ela se refira especificamente às produções do dançar, não me parece 

inapropriado admitir que tal reflexão possa se estender à prática do Teatro Ritual, já que 

este também se apresentou como experiência capaz de fazer desaprender para aprender 

novamente, de forma que muitas coisas que já estavam dadas como verdadeiras e 

estabilizadas puderam ser questionadas e desestabilizadas pelos alunos que o 

experimentaram.  

 Ao se permitir experimentar o Teatro Ritual, cada participante trazia para a 

“cena” questões que se fazia e para qual gostaria de obter respostas. Era, portanto, um 

caminho de aprendizagem ao mesmo tempo solitário e compartilhado por um coletivo. 

No meio daquele aparente caos, cada pessoa pode propor e encontrar respostas próprias 

que ao serem coletivizadas certamente adquiriram novos sentidos e ajudaram a romper 

com a compreensão de educação como transmissão linear de conhecimentos, 

instaurando assim um ambiente de aprendizagem instigante. 

 Não se quer aqui negar o conhecimento trazido de outras experiências com o 

Teatro ou mesmo outras linguagens artísticas (ou não), pelo contrário a intenção é 

sempre promover diálogos e com isso amplificar, modificar, transmutar e transgredir os 

sentidos e saberes, possibilitando dar continuidade aos deslocamentos do conhecimento 

que caracterizam o fenômeno educativo. 

 Faço coro à voz de Larossa (2017) que ao discorrer sobre a educação se coloca 

na posição de crítica a uma tradição humanista de formação compreendida como levar o 

homem a uma conformidade através do desenvolvimento de um conjunto de disposições 

preexistentes. 
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Minha aposta seria pensar a formação sem ter uma ideia ”prescrita” de 

seu desenvolvimento, nem um modelo normativo de sua realização. 

Algo assim como um devir plural e criativo, sem padrão nem projeto, 

sem uma ideia prescritiva de seu itinerário e sem uma ideia normativa, 

autoritária e excludente de seu resultado [...] (LAROSSA, 2017, p. 

18). 

 Assim, concretizando essa atitude que busca uma educação como “devir plural e 

criativo” aos alunos foi permitido apresentar quaisquer respostas às problematizações 

surgidas no decorrer das aulas e que poderiam ser assim sintetizadas: Que fogo é esse 

que nascendo da invisibilidade em meu corpo se mostra visível no meu dançar? Dessa 

pergunta derivaram muitas outras que, ainda que não expressas, ajudaram a conduzir a 

experiência e por fim a montar o experimento cênico final. 

 Não se trata de afirmar ausência de uma organização ou mesmo total simetria 

nas relações sociais, isso seria impossível. Trata-se antes de tentar compreender como as 

relações estabelecidas durante a experiência se distinguiam das que normalmente estão 

postas em situações de ensino, sobretudo nos espaços formais, onde é destacada a 

assimetria e distância, medidas pelo grau de conhecimento que separa, por exemplo, 

professor e alunos conforme reflete Jacques Ranciére (RANCIÈRE, 2015). 

 O período dos laboratórios, nos quais ocorreu o jogo ritual foi importantíssimo, 

pois nele houve a compreensão de que somos um corpo capaz de se mover no mundo 

sempre em direção ao outro, sem desconsiderar que esse movimento altera o nosso 

próprio mover, conformando assim o espaço que resulta das múltiplas relações 

estabelecidas. 

 Durante as aulas e mais especificamente nas seções de jogo ritual as relações 

sociais pré-estabelecidas perderam boa parte de seu sentido regulador. Estar junto com 

os alunos nesse momento tão íntimo alterava a relação cambiante de distância e 

proximidade construída pelo par professor-aluno. 

 A função reguladora e disciplinadora atribuída ao professor era, ainda que 

momentaneamente, colocada em suspenso e todos juntos nos permitimos ocupar um 

lugar comum, admitindo como pressuposto a igualdade entre todos, capaz de emancipar, 

na perspectiva defendida por Rancière (2015), alunos e professores de modo que cada 

um “pudesse conceber sua dignidade de homem, medir a dimensão de sua capacidade e 

decidir quanto a seu uso”(RANCIÈRE, 2015, p. 37) tornando então o processo 

educativo uma experiência sensível.  
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 Isso se mostrou essencial, pois iniciou a formação de vínculos bastante 

profundos que se estenderam ao longo de todo o processo e que possibilitaram a 

abertura para o desenvolvimento deste, claro respeitados os limites de cada participante. 

 No momento da experiência vivida o mais relevante não era o acúmulo de 

saberes teóricos sobre a linguagem teatral, sobre os processos de construção de cenas ou 

a capacidade de construir textos dramáticos. Naquela experiência não eram solicitadas 

leituras prévias de compêndios que garantisse algum saber prévio necessário. 

 Pelo contrário, era exigido que deixando de lado – na medida que isso é possível 

– tais abstrações e teorizações cada um se permitisse viver a experiência, participar das 

sessões de jogos rituais, buscar ali, no momento presente, responder ao contato com os 

corpos e com o espaço instaurado pela dinâmica coletiva destes de modo a produzir uma 

poética abastecida e mobilizada pela construção poética de cada corpo. 

 Isso não implica no abandono da aprendizagem específica dos conteúdos 

relacionados à linguagem teatral, mas a submissão da teorização à experiência do fazer. 

O acúmulo de referências e conhecimentos acerca da linguagem teatral e da articulação 

de seus elementos – objetivos propostos para o componente curricular – vem a reboque 

de sua própria experimentação e se configura a partir da busca dos próprios alunos e 

alunas em sanar as lacunas e dúvidas suscitadas para resolução dos problemas 

encontrados nos laboratórios. 

 O mais importante não era saber as respostas, antes criar novas perguntas e 

encontrar novas respostas. Achar as respostas que melhor servissem às inquietações e 

desafios surgidos ali no corpo a corpo da experiência. Não houve recusas, mas qualquer 

resposta, viesse de onde viesse, foi posta à prova, testada, discutida, vivida e somente as 

que se estabilizaram e encontraram sentidos coletivos se sedimentaram e deram origem 

às cenas de “Pro Tempo girar”. 

 Tal postura e prática assumida ao longo da experiência tratada nesta tese 

dialogam também com as leituras de Ranciére (2015) para quem a sabedoria da 

educação proposta por Jacotot, que tem como objetivo último a emancipação dos 

sujeitos que se educam, se assentava sobre quatro valores básicos: 1) Todos tem igual 

inteligência; 2) Cada um pode aprender sozinho; 3) Podemos ensinar o que não sabemos 

e 4) Tudo está em tudo (RANCIÈRE, 2015, p. 30-48). 
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 Ao dizer que todos tem igual inteligência, Jacotot não nega as individualidades, 

antes ata cada individualidade à uma condição comum partilhada pela coletividade a 

que se atribui o nome de Humanidade: 

Ele saberá que pode aprender porque a mesma inteligência está em 

ação em todas as produções humanas, que um homem sempre pode 

compreender a palavra de outro homem (RANCIÈRE, 2015, p. 37. 

Grifo meu). 

 Uma leitura distraída poderia resultar em dois equívocos: o primeiro é supor que 

se trata de dizer que todos tem inteligências iguais. Isso equivaleria a anular não apenas 

as individualidades, mas também as experiências vividas na coletividade. Certamente 

não se trata disso, e a leitura aprofundada das propostas deste pedagogo francês não 

deixa dúvidas sobre o tema, mostrando que o que ele defende é que há uma "mesma 

inteligência", ou seja, uma capacidade comum agindo e ordenando todas 

as ações e produções humanas. 

Isso leva ao segundo equívoco que poderia ser cometido; achar que há uma 

defesa da inteligência como algo transcendente à experiência encarnada e que se assenta 

na capacidade individual absoluta.  

 Ao ler atentamente as palavras do autor francês é possível compreender, isso 

sim, que se trata de uma inteligência que se dirige ao outro, já que este(s) último(s) a 

pode compreender através de sua encarnação na palavra – apesar de Jacotot centrar sua 

atenção nos processos de aquisição da linguagem, não seria equivocado pensar essa 

"palavra" como os diversos meios de expressão que o homem é capaz de produzir para 

compartilhar com o outro, que o visita e complementa, o conhecimento mobilizado por 

suas experiências no mundo. 

 Essa compreensão é importantíssima para se pensar uma educação sensível, pois 

não há polarização entre sensibilidade e inteligência, antes são partes de uma totalidade 

que só adquire sentido à medida que se manifesta nos corpos, possibilitando falar 

também em uma educação encarnada.  

 Nesse sentido afirmo que para que se tenha uma educação sensível é preciso 

pensar o fenômeno educativo sempre a partir da realidade do corpo encarnado e 

compartilhado por todos os corpos que são, na metáfora utilizada por Merleau-Ponty, 

(2005) como verso e anverso de uma mesma folha. 
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 Dito isso é possível aproximar as ideias contidas nas palavras de Rancière 

(2015) e Merleau-Ponty (2005) para ajudar a compreender os modos como a 

experiência vivida com o Teatro Ritual no contexto do Ensino Médio no IFRN Ceará-

Mirim se configurou como educação não apenas sensível, mas encarnada e também 

emancipatória. 

 Encarnada porque se assentou sobre a condição do reconhecimento da estesia do 

corpo como condição de experimentação do mundo e sua consequente mobilização do 

conhecimento; sensível por permitir que os sentires e sentidos fossem partilhados como 

parte inalienável do exercício de reflexão sobre o conhecimento que se mobilizou na 

experiência vivida; e emancipatória porque permitiu que aqueles que viveram o 

fenômeno educativo o experimentassem como "o ato de uma inteligência que não 

obedece senão ela mesma, ainda que a vontade obedeça a uma outra vontade" 

(RANCIÈRE, 2015, p. 32). 

 Isto porque no ato de aprender que implicou a experiência descrita no capítulo 

II, a relação entre sensibilidade/inteligência e a vontade dos envolvidos se estabeleceu 

de tal modo que como professor não busquei dominar a inteligência/sensibilidade dos 

alunos, ditando-lhes o que e como aprender, mas propus sempre que entre nós o que se 

estabelecesse como laço igualitário fosse a experiência com o Teatro Ritual e as 

descobertas que este modo de experimentar o Teatro – e seus códigos –  proporcionou a 

cada participante. 

 Com essa atitude evidencia-se similaridade com o segundo valor proposto pelo 

pedagogo francês. É possível, observando a descrição da experiência e posterior 

reflexão que se segue no capítulo III e continua nestas páginas, compreender que a 

aprendizagem, embora tenha se dado num contexto coletivo permitiu que cada um a 

significasse de modo individual, o que foi facilitado pelo compromisso assumido em 

permitir que a experiência com o Teatro Ritual fosse considerada sempre à luz dos 

processos individuais experimentados e compartilhados. 

 Apesar das exigências formais características de um componente curricular do 

Ensino Médio (Arte-Teatro), observa-se que a máxima Jacotiniana abaixo esteve 

sempre presente: 

Não era, portanto, ciência do Mestre que os alunos aprendiam. Ele 
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havia sido mestre por força de uma ordem que mergulhava os alunos 

no círculo de onde eles podiam sair sozinhos, quando retirava sua 

inteligência para deixar as deles entregue àquela do livro 

(RANCIÈRE, 2015, p. 31). 

 Todas as possibilidades estavam abertas, os alunos e alunas tinham liberdade 

para, experimentando a prática dos procedimentos presentes no Teatro Ritual, fazer suas 

próprias inferências, suas relações e suas composições. O livro
57

 era a própria prática 

teatral possibilitada sem aulas expositivas - explicações no linguajar de Jacotot - sem 

teorizações introdutórias, sem o engessamento das possibilidades expressivas ditadas 

por qualquer codificação prévia. 

 É importante destacar que não se pretendeu reduzir o fenômeno educativo em 

discussão a algum tipo de reducionismo puramente empirista, que enxerga apenas a 

livre expressão como caminho para a aprendizagem em teatro, desconsiderando por 

completo as reflexões e conhecimentos desta área acumulados pela humanidade ao 

longo de sua história. 

 Ao contrário, procurei evitar tais práticas identificadas com o que se 

convencionou chamar de laissez-faire, que segundo Ana Mae Barbosa (BARBOSA, 

1989,) eram tão comuns na arte educação praticada no Brasil nos anos da década de 

1980, principalmente, mas não exclusivamente, sob a influência da ideologia presente 

no Movimento  Escolinhas de Arte  

Apesar de termos a maioria dos arte-educadores das escolas 

secundárias defendendo o laissez-faire e alguns outros que ainda não 

aceitam auto-expressão, o caminho para sobreviver é tornar claro os 

possíveis conteúdos da arte na escola (BARBOSA, 1989, p. 181). 

 Por certo toda prática traz em si uma teoria que a institui e orienta, uma vez que 

“todos os conhecimentos apóiam-se num solo de postulados e, finalmente, em nossa 

comunicação com o mundo como primeiro estabelecimento da racionalidade” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20).  

 Entendo, portanto, que ao possibilitar que os alunos partissem de uma 

                                                           
57

 Entre as páginas 17 e 20, Rancière apresenta uma experiência desenvolvida por Jacotot, na qual ele usa 

um livro, o “Telêmaco”, como meio de mediação entre sua inteligência e a inteligência dos alunos. 

Depois desta experiência o pedagogo francês adota a relação estabelecida com um livro comum a todos 

como centro de sua pedagogia. Sem maiores explicações os alunos eram conduzidos a fazer suas próprias 

comparações, relações e construções de textos a partir de sua leitura solitária do livro. Os resultados eram 

socializados, apreciados coletivamente e reelaborados. Ao mestre caberia organizar estas experiências, 

mas não determiná-las previamente, ainda que fosse com suas explicações. 
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experiência que lhes fez mobilizar o sentir e os sentidos como ato criativo, e num 

segundo momento esses sentidos pudessem ser refletidos em diálogo com o 

conhecimento acumulado através de estudos e reflexões de educadores e artistas, me 

coloquei em consonância com a proposta de educação emancipatória apresentada por 

Rancière (2015) e também respeitei a noção de conhecimento que venho apresentando 

ao longo desta tese, em consonância com o que pondera Merleau-Ponty (2011; 2013; 

2005) sobre o tema. 

 Sendo assim, é salutar atentar para o fato de que no caso da experiência em 

discussão as referências teóricas não foram expostas para os alunos e alunas no primeiro 

momento, mas ela pode ser observada ao longo do processo, uma vez que orienta todos 

os procedimentos e estratégias adotadas por mim enquanto professor. 

 Houve também momentos de reflexão coletiva sobre as premissas que 

sustentaram as práticas e procedimentos realizados, sobretudo quando os alunos, 

movidos pelas renovações de suas percepções, questionavam os porquês de 

determinadas atividades e os motivos de suas escolhas, além, é claro, das relações com 

produções artísticas externas e com sistema de crenças conflitantes, sendo sempre 

consequência da experimentação dos laboratórios. 

 Merlrau-Ponty (2011) pondera ao se deter sobre a relação entre conhecimento e 

experiência perceptiva que há um equívoco em antecipar as explicitações e 

confrontações a serem tomadas pela “percepção analítica” (p. 40), que somente ocorrerá 

em função de uma percepção “efetiva” (p. 40) assentada na relação primeira com o 

mundo e diz mais: “Ao fazer isso, nós subtraímos à percepção a sua função essencial, 

que é a de fundar ou de inaugurar o conhecimento, e a vemos através de seus 

resultados” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 40).  

 Mais adiante afirma que o conhecimento é fundado pela percepção e toda esta é 

sempre: 

uma comunicação ou uma comunhão, a retomada ou o acabamento, 

por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a realização, no 

exterior, de nossas potências perceptivas e como um acasalamento de 

nosso corpo com as coisas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 429). 

 Isto faz com que o conhecimento só possa ser resultante de um sem número de 

percepções alheias que se unem àquelas que cada um experimenta em sua própria 
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existência, resultando na impossibilidade de admitir que o professor seja uma figura 

detentora do saber, possuidor de todas as respostas, proprietário de um conhecimento 

acabado. 

 Esse reconhecimento implica na possibilidade de assunção de uma postura 

semelhante àquela presente na terceira assertiva da pedagogia proposta por Jacotot, e 

assim incorporá-la à reflexão sobre a proposta de uma educação sensível e encarnada 

que discuto neste capítulo. 

Pode-se ensinar o que se ignora, desde que se emancipe o aluno; isto 

é, que se force o aluno a usar a sua própria inteligência. Mestre é 

aquele que encerra uma inteligência em um círculo arbitrário do qual 

não poderá sair se não se tornar útil a si mesma (RANCIÈRE, 2015, p. 

34).  

 Ora, todo professor ignora algo sobre aquilo que se propõe a ensinar, pois sua 

experiência não é capaz de dar conta da totalidade do conhecimento, tampouco o será a 

experiência de um aluno ou aluna que frequente suas aulas, isso porque o conhecimento 

é sempre inacabado e traz sempre aspectos ainda não revelados, mas que nem por isso 

deixam de estar presentes, ainda que como possíveis invisibilizados. 

 Entretanto se ambos estiverem abertos e dispostos para aprenderem juntos, um 

poderá ajudar o outro a mobilizar o conhecimento do outro pelo movimento de alteração 

das significações desencadeadas pela experiência compartilhada. 

 A proposta de educação desenvolvida com os alunos do IFRN Ceará-Mirim foi 

desenvolvida considerando esta postura do professor, o que pode ser exercitado a cada 

encontro, já que os alunos experimentaram situações que os forçava - para usar os 

termos empregados por Rancière - a dar respostas próprias, exercendo assim autonomia 

em relação ao uso de suas potencialidades e manifestação de sua corporeidade para a 

construção de uma poética teatral própria. 

 Coube a mim, enquanto professor, a busca por equiparar-me ao Mestre ignorante 

proposto por Jacotot e possibilitar que cada aluno ou aluna aprendesse aquilo que tanto 

eu quanto ele ou ela ignorávamos. Isso só foi possível graças à convicção de que cada 

aluno poderia atualizar suas capacidades e dar significações novas a cada experiência, 

contribuindo não apenas para a sua própria aprendizagem, mas também para o 

fenômeno educativo partilhado por toda a turma, estando eu incluso. 
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 O espaço liminar, caracterizado como communitas (TURNER, 2013), criado 

pela prática do Teatro Ritual nas aulas de Arte-Teatro no IFRN Ceará-Mirim contribuiu 

para que os alunos rompessem com um modo de educação centrado na racionalidade e 

imposição de modelos que, grosso modo, não os emancipa, pois não considera a 

possibilidade de que o aluno encontre seus próprios caminhos para responder aos 

desafios a que está sendo submetido, antes o treina para a reprodução de respostas 

prévias. 

 Para esta turma de Ensino Médio as aulas de Arte-Teatro acabaram por se 

configurar como a possibilidade de construção de um espaço coletivo no qual podiam se 

revisitar, questionar seus valores, os valores sociais (e as regras que lhes subjazem) aos 

quais estão submetidos, incluída aí a própria organização escolar. 

 Atrelado a esta conquista alunos e alunas puderam experimentar a utilização de 

sua expressividade na construção de um extrato cênico surgido das inquietações 

causadas pela experiência vivida e que possibilitou a aprendizagem dos usos dos 

elementos constituintes da linguagem teatral. 

 Aquele espaço, ao ser habitado pelos corpos em movimento criativo, foi 

instituído como uma communitas espontânea (TURNER, 2013) na qual os alunos e eu 

pudemos resistir ao embrutecimento racionalista da escola e deixamos brotar nossa 

sensibilidade através dos nossos corpos em uma explosão estesiológica. 

 Considero ter se tratado de uma experiência emancipadora já que em nossa 

prática foi possível observar o respeito à igualdade, não como um objetivo a ser 

alcançado no fim da disciplina, onde todos exerceram funções semelhantemente 

importantes, mas sim como ponto de partida, “uma posição a ser mantida em qualquer 

circunstância” (RANCIÈRE, 2015, p. 189), para construção de uma experiência onde 

cada um pode aprender que é preciso ser “homem antes de ser cidadão” (RANCIÈRE, 

2015, p. 188), que é preciso exercitar a sensibilidade, esse solo comum a todos, para que 

possa vir a ser um bom profissional, capaz de usar todas as suas faculdades em sua 

transformação e da do seu entorno. 

 Mesmo respeitando as especificidades das demais áreas que compõe o currículo 

escolar ofertado no Ensino Médio, e entendendo que a atual organização da estrutura 

escolar valoriza certa divisão – e hierarquização – do conhecimento, intentando 
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inclusive facilitar a organização dos processos de aprendizagem ali experimentados, não 

se pode escapar da quarta assertiva proposta por Jacotot, com a qual concordo e que 

encontra lugar na experiência tratada nestas páginas. 

...A potência não se divide. Não há senão um poder, o de ver e de 

dizer, de prestar atenção ao que se diz.  Aprendem-se frases e, ainda 

frases; descobrem-se fatos, isto é, relações entre coisas e, ainda outras 

relações, que são de mesma natureza [...] Eis o que quer dizer Tudo 

está em tudo: a tautologia é a potência (RANCIÈRE, 2015, p. 47). 

 Na experiência com o Teatro Ritual os alunos foram capazes de desvelar fatos 

sobre si, sobre o mundo e sobre o Teatro e seu conhecimento.  O fizeram ao relacionar 

essas descobertas entre si, ou seja, aquilo que descobriram de possibilidades dentro dos 

laboratórios com novas possibilidades a serem investigadas, assim como também as 

relações com o que experimentaram em outras experiências, trazendo conhecimentos 

tanto do próprio campo teatral como de outras áreas para o diálogo com o que 

experimentavam, revelando assim a interdisciplinaridade do conhecimento. 

 Parte da aprendizagem obtida na disciplina foi a de entender que a experiência 

vivida naquele contexto poderia ser relacionada a outros contextos e que o Teatro Ritual 

seria, portanto, capaz de contribuir não apenas com a aquisição de conhecimentos 

relacionados ao fazer teatral, ao exercício de uma linguagem artística específica e da 

construção de uma poética. 

 A experiência com o Teatro Ritual se mostrou capaz de evidenciar para os 

alunos o “poder de ver e de dizer, de prestar atenção ao que se diz” (RANCIÈRE, 2015, 

p. 47). Acessar estados de si que até então não se tinha dado ouvidos e assim ampliar 

suas capacidades expressivas e utilizá-las ao longo da aprendizagem em teatro e 

também em outros contextos foi uma conquista relatada por alguns alunos em seus 

diários sensíveis. 

 O Teatro Ritual se configurou como possibilidade de experimentação e 

aprendizagem do fazer teatral, abordado tanto como modo de expressão e 

experimentação de si, como linguagem passível de ser decodificada e organizada.  

 Os alunos e alunas puderam relacionar a experiência vivida no Teatro Ritual 

com o conhecimento produzido na área, seja através da própria construção do 

experimento cênico “Pro Tempo girar”, seja pela comparação com outras produções a 
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que tiveram acesso ou ainda pela reflexão sobre os elementos que constituem a 

linguagem teatral. 

 A investigação das figuras emersivas e todo o trabalho de construção cênica que 

delas derivou funcionou como meio para possibilitar a aprendizagem acerca dos 

elementos constituintes da encenação, que iam sendo discutidos e desenvolvidos à 

medida que surgiam na experiência.  

 Ao prestar atenção nas necessidades demandadas por cada figura emersiva, por 

aquilo que eles e elas enquanto atuantes necessitavam fazer para que aquelas ganhassem 

visibilidade e significação, os alunos e alunas transfaziam-se e iam construindo a 

própria cena teatral e com isso aprendendo um fazer teatral específico, dotado de uma 

poética muito particular derivada diretamente da própria estesia experimentada. 

 Conforme pode ser observado nos relatos de Victor e Lázaro, o deslocamento na 

percepção permitiu para alguns melhorar inclusive sua participação e desenvoltura em 

outros componentes curriculares, já que puderam conquistar mais segurança e 

autonomia, modificando assim o comportamento em outros contextos fazendo-se ser 

ouvidos, de modo que mais relações pudessem ser estabelecidas e mais conhecimento 

ser mobilizado, contribuindo assim com o fenômeno educativo experimentado por estes 

alunos no contexto do Ensino Médio no IFRN Ceará-Mirim, isso porque ao se sentirem 

emancipados os alunos levam essa compreensão para outros espaços.  

 Ao mobilizar conhecimentos sobre quem são pela experimentação, comparação 

e compreensão das figuras emersivas criadas, os alunos encarnam a máxima do “Tudo 

está em tudo”, pois é impossível desconsiderar a compreensão de quem são das 

experiências que os educam.  

 Na medida em que aprendem sobre o mundo, este também o transforma, dado 

que a afetação é sempre mútua, num movimento infinito de reversibilidade, dado que 

nunca estão apartados do mundo e do conhecimento a que se pode ter acesso através da 

relação deste com o seu corpo. 

 É ainda necessário compreender que o fenômeno educativo vivido pelos alunos 

em conjunto com o professor(a) nunca se dá de maneira única e homogênea e  portanto 

exige a tomada decisões atreladas às circunstâncias apresentadas.  
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 Sendo assim é preciso destacar e enfatizar que cada aluno significou a 

experiência vivida de maneira particular e que os resultados alcançados por cada um dos 

envolvidos foram únicos, embora tenham sido coletivizados e contribuído para a 

construção das atividades desenvolvidas. 

 Tal forma de encarar o fenômeno educativo resultou na construção de um 

ambiente que respeitou a pluralidade dos alunos e alunas e possibilitou que estes 

pudessem explorar caminhos diferentes, e mais especificamente no 4º bimestre – 

conforme pode ser observado no item 2.4 – resultou na necessidade da elaboração e 

escolha de uma estratégia que atendesse às necessidades apresentadas pelos alunos. 

 Conforme os alunos e alunas tomavam consciência de que as figuras emersivas 

que haviam sido gestadas ao longo dos três bimestres anteriores dialogavam com o 

imaginário presente nas manifestações da cultura afro-brasileiras houve um recuo de 

parte daqueles, ainda que também tenham – em sua maioria – construído suas próprias 

figuras emersivas e participado na condição de atuante na maior parte do tempo. 

 Assim ao longo do 4º bimestre as aulas foram organizadas de modo a atender a 

essa demanda e em respeito ao posicionamento de cada participante. Para aqueles que se 

sentiram desconfortáveis com a participação direta na encenação, que já se apresentava 

mais ou menos delineada naquele ponto dos laboratórios com o jogo ritual, foi criada a 

possibilidade de se dedicarem a outros jogos sob a supervisão das alunas Maria e Elisa. 

 O dilema que se punha diante de mim enquanto professor era o de garantir ao 

mesmo tempo o respeito às individualidades, e a continuidade do processo que 

experimentávamos até aquele momento, já que outra parte dos alunos e alunas queria 

finalizar o processo vivido com a apresentação de uma encenação resultante da 

construção realizada nos laboratórios. 

 Ainda que a apresentação de um produto cênico não seja uma obrigatoriedade 

para a configuração da efetividade das práticas pedagógicas em Teatro e que mesmo ali, 

naquele momento, compreendesse que os alunos já haviam mobilizado conhecimentos 

importantes para a compreensão do teatro tanto como possibilidade de expressão como 

dos códigos que o organizam como linguagem, me senti impelido a conduzir os 

laboratórios para a organização final da encenação. 
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 Os alunos também já compreendiam que os processos de aprendizagem em 

Teatro não são necessariamente ligados à participação direta na cena, na posição de 

atuantes, mas que ao participarem como espectadores atentos e ativos também 

mobilizam saberes sobre o próprio teatro e sobre as relações que este tem com o mundo. 

 Tinham em mente que poderiam participar na construção da parte técnica do 

experimento cênico que ia sendo desenvolvido pelos atuantes, o que se daria tanto na 

discussão das rodas de conversa como na confecção de elementos que contribuíssem 

para a encenação. 

 Tendo me certificado que havia esta compreensão por parte dos alunos, pude 

conduzir os laboratórios com os atuantes e solicitar sempre a presença de alguns dos 

alunos e alunas que ficavam numa sala contígua sob a supervisão das “monitoras”. 

Dessa forma a distribuição dos alunos ao longo do 4º bimestre acabava sendo de cerca 

de 50% por cento no laboratório de jogo ritual e 50% na prática dos jogos previamente 

estabelecidos. 

 Como os alunos haviam apontado, tanto nos diários sensíveis como nas 

avaliações realizadas nas rodas de conversa, que o jogo da corda foi uma das práticas 

mais relevantes anteriores à introdução do jogo ritual e demonstraram interesse em 

realizá-lo, propus que se concentrassem apenas nesse jogo e estabelecemos o objetivo 

de que ao final do bimestre os 14 alunos deveriam realizar a sequência completa do 

exercício da corda sem interrupções. 

 Ao adotar esta estratégia ficou garantida a continuidade do bimestre com a 

participação de todos sem abrir mão da realização de práticas relacionadas à 

aprendizagem em teatro, e também mantendo a autonomia e emancipação dos alunos e 

alunas. 

 O primeiro momento da aula, voltado para despertar o corpo e deixá-lo num 

estado de prontidão era sempre realizado com os dois grupos de alunos que se 

subdividiam apenas quando eu indicava o momento oportuno.  

 Os alunos e alunas eram conduzidos então para o espaço reservado e preparado 

para a realização do jogo da corda e lá permaneciam até o fim do horário da aula. 

Durante a semana as “monitoras” me repassavam as informações sobre como a aula 
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havia se desenvolvido e eu podia orientá-las sobre como proceder ao longo da prática do 

exercício e que aspectos priorizar a cada seção. 
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CONSIDERAÇÕES 

 As inquietações que movimentaram esta pesquisa não podem ser completamente 

sanadas, pois se originam da minha própria experiência em existir como professor de 

teatro. A incompletude – como foi apontado ainda quando introduzia o leitor no 

universo que tentei abordar nestas páginas – é característica intrínseca aos seres 

humanos e por isso mesmo (n)os leva ao outro e sua visitação. 

 Muitas e muitos contribuíram para a instauração desta gira que ainda está em 

movimento. Ela vem sendo instaurada muito antes dos primeiros contatos com o Teatro 

Ritual, que tive a oportunidade de experimentar como ator no ninho do grupo 

Arkhétypos, passando pelas aulas no IFRN Ceará-Mirim e até este momento no qual, 

aparentemente solitário, teço estas palavras. 

 É importante destacar que este texto não pode ser tomado como um manual para 

aplicação do Teatro Ritual nas salas de aula do Ensino Médio. O que se lê nesse 

trabalho é um conjunto de reflexões que só foram possíveis pelo acúmulo das 

experiências que desenvolvi ao longo dos anos, em especial na prática sistemática do 

Teatro Ritual, de modo que considero a experimentação e aprofundamento na prática 

desse modo de fazer teatral condição necessária para seu posterior desenvolvimento 

enquanto prática pedagógica em outros contextos e por outros docentes. 

 Sabendo disso faz-se necessário, ainda neste momento, dar continuidade a este 

movimento e ponderar sobre os caminhos trilhados até aqui. É salutar identificar até 

onde se pode avançar na busca pelas respostas, ponderar sobre as escolhas realizadas e 

avaliar cautelosamente as perspectivas apontadas. 

 Importante também reconhecer os limites impostos e as fragilidades presentes, 

pois assim será possível vislumbrar encaminhamentos para a continuidade de futuras 

pesquisas que se detenham sobre a relação e as possibilidades de oferta do Teatro Ritual 

no contexto escolar, sobretudo no Ensino Médio. 

 Realizar esta pesquisa só foi possível através do diálogo com estudiosos e 

pesquisadores dos diversos campos abordados que se debruçaram sobre temas comuns a 

esta pesquisa e que por isso mesmo fazem dela mais um elo na cadeia do conhecimento 

mobilizado sobre o ensino do teatro. 
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 Através deste trabalho espero contribuir para a compreensão da experiência 

como forma de existir no mundo e a percepção como condição inaugurante de todo o 

conhecimento, capaz de nos levar a reflexão, análise e interpretação das experiências 

vividas de modo a atribuir-lhes sentidos e com isso mobilizar o conhecimento. 

 Mais especificamente, procurei contribuir com as reflexões acerca do ensino e 

pedagogias do teatro através da interpretação e análise de minha própria experiência 

como docente que buscou ofertar aos seus alunos uma experiência de educação sensível 

e emancipadora através da prática do Teatro Ritual. 

 Nesta experiência, o jogo ritual, compreendido como técnica de improvisação 

emersiva, foi a maneira encontrada para atingir este objetivo. Compreendendo que a 

intercorporeidade é uma condição da existência e não apenas uma abstração sobre a 

experiência foram encontradas respostas possíveis a partir do entrecruzamento das 

diversas respostas individuais que transformou a todos os envolvidos, de forma que o 

Teatro Ritual se configurou como possibilidade para que cada um experimentasse o 

teatro em uma dimensão tanto expressiva como de linguagem. 

 Nesta experiência apareceu encarnada uma possibilidade da educação 

compatível com a novidade e o imprevisível capaz de brotar do já vivido, que em 

diálogo com o vivo abre-se para a criação do que ainda não sabemos, para a 

reestruturação do que queremos, do que nos foi permitido e mesmo daquilo que 

esperamos. 

 O Teatro Ritual figurou, portanto, como mais que um conteúdo, ou uma estética 

teatral, mais que uma técnica de atuação ou encenação teatral, mais que uma 

metodologia de ensino de Teatro, configurando-se como uma experiência de educação 

sensível.  

 A sua experimentação permitiu que os envolvidos fossem além do domínio de 

técnicas e compreensão de uma linguagem, possibilitando o desarranjo de noções, a 

desconstrução de uma visão tecnicizante do teatro e da escola, e utilitarista dos sujeitos.  

 Sendo assim parece possível reiterar nossa afirmação inicial de que o Teatro 

Ritual pode ser experimentado como educação sensível no contexto do Ensino 

Médio, possibilidade que acredito ter sido demonstrada ao longo destas páginas. As 
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reflexões realizadas até aqui corroboram com outros estudos e pesquisas que ajudam a 

construir o pensamento de que a escola pode (e deve) ser um espaço aberto ao sensível, 

plural, emancipatório e, por conseguinte humano. 

 Apesar desta ainda não ser a realidade da oferta educacional oficial, que mesmo 

em instituições como o IFRN continuam a reservar pouco espaço para a abordagem do 

corpo em uma perspectiva sensível, – como se propõe neste trabalho – mas continuam a 

silenciá-lo em nome de uma ordem social posta como regra, e insistem em reproduzir 

valores que o desumanizam, iniciativas como a descrita neste trabalho podem contribuir 

para a alteração deste quadro. 

 É, portanto, necessário destacar o lugar de resistência que a disciplina Arte 

(Teatro) ocupou na experiência desses jovens que atravessaram o Ensino Médio no 

IFRN Ceará-Mirim. Mesmo atuando sob as condições adversas, tanto do ponto de vista 

material quanto simbólico, o esforço do professor e de seus alunos possibilitou que a 

sensibilidade ganhasse vez e voz – e porque não dizer corpo. 

 Ao criar um espaço onde a força disciplinadora e hierarquizante é substituída 

pela abertura a si e ao outro, a experiência das aulas faz surgir uma possibilidade 

extraestrutural aproximada das communnitas, isso porque a própria disciplina (que aqui 

é representante da ordem estrutural) se converte em uma experiência liminar, já que é 

completamente ocupada pela prática do Teatro Ritual (representando aqui a fratura com 

a ordem social vigente e a inauguração de outra, ainda que temporária). 

 Pensar e defender a existência dessas communitas na oferta escolar, e, sobretudo 

no Ensino Médio, é um meio de proporcionar experiências educativas que contribuam 

para a (trans)formação de jovens capazes de uma compreensão informada dos 

fenômenos dos quais participam; e de tomar decisões fundamentadas e responsáveis, 

exercendo assim uma autonomia crítica.  

 Ao fazê-lo, tal atitude pode ser pensada como atitude ético-estética, e também 

política, capaz de propiciar o acolhimento da diversidade se saberes e de formas de 

existir, assumindo que identificar-se com um ou outro ponto de vista específico não seja 

sinônimo da negação e estigmatização de outros. 

 É importante criar as condições para uma experiência educacional que permita 
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que cada um, ao seu modo, ocupe lugar e se ponha no movimento circular da 

mobilização do conhecimento. Acrescentaria muito à formação dos educandos e 

educandas transformar o Ensino Médio num conjunto de experiências que extrapolam 

os conteúdos programáticos, as ementas, as matrizes curriculares e que ofereçam aos 

alunos algo além do domínio de técnicas e conteúdos, que os ajude a encontrarem-se e 

uns aos outros para que emancipando-se mutuamente ajudem a construir uma sociedade 

mais justa, igualitária e sensível. 

 Sempre em contato com o que já foi produzido nesses campos, mas olhando 

para o futuro que se apresenta sempre adiante, me propus a adentrar uma seara pouco 

explorada e abrir novos caminhos para a reflexão sobre a intersecção entre as práticas 

do Teatro Ritual e da Educação, notadamente aquela que se oferta nas instituições 

formais e mais especificamente no Ensino Médio. 

 Nesse sentido e pensando no momento que atravessamos no cenário nacional, 

marcado por propostas que caminham na contramão do que tem sido apresentado como 

proposição, acredito que este trabalho pode também abrir caminhos para outras frentes, 

outras experiências e outras respostas possíveis. 

 Algumas questões que aparecem sinalizadas, mas que não puderam ser 

satisfatoriamente exploradas, seja por terem sido preteridas ou porque não foi possível 

abordá-las com a profundidade necessária, podem ser retomadas e me parecem dar a 

pensar as possibilidades de construção de uma educação sensível e emancipatória, entre 

elas destaco: 1) A abordagem da cultura afro-brasileira e indígena, que aparecem apenas 

como pano de fundo das incursões dos alunos na construção de suas figuras emersivas; 

2) O enfrentamento ao racismo e intolerância religiosa que aparece de formas mais ou 

menos veladas nos depoimentos dos alunos, mas que acabou por não ser problematizado 

satisfatoriamente nem durante a experiência e nem durante a sua interpretação e análise; 

3) Articulação entre a produção cultural em âmbito local e regional com as experiências 

ofertadas pela escola. 

 O trabalho apresentado pretende contribuir com o campo da Educação, pois 

procura lançar novos olhares sobre a questão do sensível no contexto escolar, propondo 

que haja a sua valorização como forma de contribuir para a oferta de uma experiência 

de (trans)formação que possibilite aos seus atores lidar melhor com as demandas da 
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sociedade na qual  estão inseridos. 

 Pensando especificamente no campo da Educação, tentei contribuir com a 

diversificação das reflexões sobre as práticas artísticas ofertadas como parte do 

componente curricular Arte no Ensino Médio, mais especificamente em Teatro.  

 Acredito que ao ser publicizado este trabalho poderá contribuir para a área do 

ensino do teatro, pois soma-se à produção já existente e passa a fazer parte dessa longa 

cadeia de respostas propostas por pesquisadores de diversos lugares do país interessados 

em pensar as relações entre Teatro e Educação no contexto do Ensino Médio. 

 No que diz respeito à formação de professores, busquei disponibilizar reflexões 

capazes de ajudar aqueles que se dispõem a experimentar o Teatro Ritual em sua prática 

pedagógica. Espero que o trabalho aqui apresentado possa figurar como uma introdução 

pertinente ao tema – que conta com tão poucos estudos específicos – capaz de suscitar 

novas respostas a perguntas semelhantes, assim como de movimentar o pensamento de 

seus leitores em direção a novas perguntas e proposições.  

 Uma vez que, em diálogo constante com autores de diversos campos, me propus 

a abordar a prática do Teatro Ritual através de um ponto de vista que dialoga com os 

trabalhos já existentes, mas que também apresenta suas peculiaridades e especificidades 

resultando numa nova proposição acerca deste tema espero ter também contribuído para 

a ampliação e o desenvolvimento das pesquisas no campo das Artes Cênicas. 

 No que diz respeito ao próprio IFRN, pode ser pertinente e bastante promissor 

dar continuidade às trocas estabelecidas por seus diversos docentes através dos 

encontros dos professores de Arte proporcionados pela instituição ao longo do ano 

letivo, bem como da experimentação dos apontamentos desta tese através de oficinas e 

minicursos ofertados nos diversos eventos culturais e científicos da Instituição. 

 Tendo feito esse esforço espero poder contribuir para o avanço não apenas de 

pesquisas, mas também de ações práticas para a melhoria do panorama educacional 

ofertado pelo Ensino Médio em nossas instituições inspirando outros profissionais a 

adentrar nesta pequena trilha aberta e construir muitas outras possibilidades para as 

diversas práticas de aprendizagem e ensino de Teatro.  



245 
 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Maria da Conceição. Prefácio In: PORPINO, Karenine de Oliveira. Dança 

é Educação: interfaces entre corporeidade e estética. Natal, EDUFRN, 2006.  

ALVES, Rubem. Tempus Fugit. Ilustrações de Anna M. Badaró - São Paulo: Paulus, 

1990. 

ANDRADE, Luiz Fernando Nöthlich de. A Liminaridade na Profissão do Ator: A 

Experiência do LUME-UNICAMP. Tese (Doutorado em Artes). UNICAMP, Campinas, 

SP, 2011. 

ANDREWS, Susan. Curso de Biopsicologia – Módulo 1. Parque Ecológico Visão 

Futuro. São Paulo, 2012. 

ANDRIEU, Bernard. Donner le vertige: les arts immersifs. Liber: Montreal, 2014. 

_____. A nova Filosofia do corpo. Lisboa: Instituto Piaget, 2004. 

_____. No corpo de minha mãe: método emersivo. Edição bilíngue.Natal: IFRN, 2015. 

_____. A emersão do Corpo Vivo através da consciência: Uma ecologização do corpo. 

In: Revista Holos, ano 30, vol. 5, Natal, 2014b. 

_____. Emersion de l‟émersiologie (1979-2019). In: NÓBREGA, T. P. Estesia: corpo e 

fenomenologia em movimento. São Paulo: LiberArs, 2018. 

ANDRIEU, Bernard; NÓBREGA, T.P.. O naturismo como ecologia do corpo: um 

exemplo vivido na praia de Tambaba, Paraíba, Brasil. In: LICERE - Revista do 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer. Belo Horizonte, v.19, 

n.4, dez/2016. 

AQUINO, Maria Elizabete Sobral Paiva; GOMES, Carolina Chaves; SIQUEIRA, 

Thulho Cezar Santos de. Laboratório de Práticas Artísticas e Corporais: Uma proposta 

interdisciplinar para a comunidade do Mato Grande/RN. In: Revista diálogos da 

Extensão, Natal, V. 1, N. 1, p. 63-66, 2015. 

ARAÚJO, José Sávio Oliveira de. A cena ensina: uma proposta pedagógica para 

formação de professores de teatro. 2005. 177 f. Tese (doutorado) Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal. Disponível em: 



246 
 

<HTTP://www.iar.unicamp.br/lab/luz/Id/C%EAnica/Pesquisa/A_Cena_Ensina_ARAUJ

O_S%Elvio.pdf.>  Acesso em 15 jul 2015. 

ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. 

São Paulo, Martins Fontes, 1998.  

 _____. A poética do devaneio. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 

BARBA, Eugênio. A Canoa de Papel. 2ª ed. Brasília: Teatro Caleidoscópio, 2009. 

______. A Terra de Cinzas e Diamantes: Minha Aprendizagem na Polônia: Seguido 

de 26 cartas de Jerzy Grotówski a  Eugênio Barba. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. São 

Paulo: Perspectiva, 2009. 

_____. Abordagem Triangular no ensino das artes e culturas visuais. São Paulo: 

Cortez Editora, 2010. 

_____. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. Estud. Av.,  São 

Paulo ,  v. 3, n. 7, p. 170-182,  Dec.  1989. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v3n7/v3n7a10.pdf Acesso em: Agosto de 2018. 

BARBOSA, Fernanda Julia. Ancestralidade em cena: O candomblé e teatro na 

formação de uma encenadora. 2016. 239 f. Dissertação (Mestrado) em Artes Cênicas. 

Universidade Federal da Bahia. Disponível em:  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/23645/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20arqu

ivo%20completo.pdf Acesso em: 04/10/2016. 

BERTHOLD, Margot. História Mundial do teatro. 4ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

BEZERRA, Adeilza Gomes da Silva. Leitura e letramentos em visualidade como 

experiência estesiológica. 2017. 155 f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. 

BRITO, Suellen Araujo De. Em travessia no Teatro Ritual: uma investigação no 

about:blank
about:blank
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/23645/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20arquivo%20completo.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/23645/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20arquivo%20completo.pdf


247 
 

trabalho do ator sobre si mesmo. 2018. 189 f. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Federal Do Rio Grande Do Sul, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas. Porto Alegre, 2018. 

BUBER, M. Eu e tu (8a. ed.). São Paulo: Centauro, 2001. 

BURNIER, Luís Otávio. A arte de Ator: da técnica à representação. 2ª ed. Campinas: 

Editora da UNICAMP, 2009. 

CAMINHA, Iraquitan de Oliveira. Escritos diversos no universo do corpo, educação, 

psicanálise e filosofia. São Paulo: LiberArs, 2015. 

_____. A carne como Arché segundo Merleau-Ponty. In: CAMINHA, Iraquitan de 

Oliveira e NÓBREGA, Terezinha Petrúcia. (Org.). Compêndio Merleau-Ponty. São 

Paulo: LiberArs, 2016 ( p. 253-261). 

CAMPO, Giuliano. A arte do ator e a possessão: Os estados alterados de consciência 

(ASC) nas suas inter-relações com o teatro. In: BRODANI, Joice Aglae (Org). 

Grotowski: estados alterados de consciência: teatro, máscara, ritual. São Paulo: 

Giostri, 2015. (p. 52-143) 

CANÁRIO, Rui. A escola tem futuro? Das promessas às incertezas. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

CARVALHAES, A. G.. Persona Performática: Alteridade e experiência na obra de 

Renato Cohen. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2012. 

CAVALCANTI, Loreta Melo Bezerra. Dor, sofrimento e educação: a filigrana das 

experiências na ginástica rítmica. 2017. 287f. Tese (Doutorado em Educação) - 

Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

Disponível em: 

<ttps://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/.../1/LoretaMeloBezerraCavalcanti_TESE.pdf>  

CESAR, Constanza Marcondes. Arte e Espaço: Bachelard, Merleau-Ponty e Heidegger. 

In: CAMINHA; NÓBREGA (Org.) Merleau-Ponty – Compêndio. São Paulo: 

LiberArs, 2016. (p. 407-419). 

COHEN, Renato. Performance como linguagem: Criação de um tempo-espaço de 

experimentação. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/.../1/LoretaMeloBezerraCavalcanti_TESE.pdf


248 
 

COURTNEY, Richard. Jogo, Teatro e Pensamento. As Bases Intelectuais do Teatro 

na Educação. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

DANTAS, Ana Catharina da Costa; COSTA, Nadja Maria de Lima. Projeto Político-

Pedagógico do IFRN : uma construção coletiva: documento-base/ Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Natal: IFRN Ed., 2012. 

DAWSEY, John C. Turner, Benjamin e Antropologia da Performance: O lugar olhado 

(e ouvido) das coisas. In: Campos: Revista de antropologia social, Curitiba, Vol.7, nº 2,  

(p. 17-25) 2006. 

_____. Victor Turner e antropologia da experiência. Cadernos de Campo (São Paulo, 

1991), São Paulo, v. 13, n. 13, p. 163-176, mar. 2005. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50264/54377 Acesso em: 12 

de jan. de 2016. 

_____. “O Teatro dos „Bóias-Frias‟: repensando a antropologia da performance”. In: 

Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n. 24, (p. 15-34), jul./dez. 2005. 

_____. De que riem os boias-frias?: diários de antropologia e teatro. São Paulo: 

Terceiro Nome. 2013. 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. In: Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro 

,  n. 24, p. 40-52,  Dec.  2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf Acesso em: Julho de 2018. 

DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do espectador. 2ª ed. São Paulo. Editora 

Hucitec, 2010. 

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 

Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. 

EVANS-PRITCHARD, Edward E. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2005. (Versão condensada por Eva Gillies, traduzida por Eduardo 

Viveiros de Castro). 

FABRINI, Verônica. MacBeth - Sob a luz desse estranho sol Shakespeare e Artaud, 

entre a teatralidade e a performatividade. In: Sala Preta, v. 12, n. 2, 2012. 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50264/54377
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf


249 
 

FERRACINI, Renato. A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator. 

Campinas, SP : Editora da Unicamp, 2003. 

FERREIRA, Agripina E. A. Dicionário de imagens, símbolos, mitos, termos e 

conceitos bachelardianos.  Londrina: EDUEL, 2008.  

FLASZEN, Ludwick. Grotowski & Companhia: Origens e Legado. São Paulo: É 

Realizações, 2015. 

FREITAS, Alexander de. Água, ar, terra e fogo: arquétipos das configurações da 

imaginação poética na metafísica de Gaston Bachelard. In: Revista Educação e 

Filosofia. Uberlândia, v. 20, nº 39 - jan./jun. 2006. p. 39-70. 

GENNEP, A. V. Os ritos de passagem. 2. ed., Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: 

Vozes, 2011. 

GRAZIOLI, Fabiano Tadeu. Teatro de se ler: o texto teatral e a formação do leitor. 

Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2007. 

GROTOWSKI, Jerzy. Para um teatro pobre. 2 ed. Brasília: Caleidoscópio & Editora 

Dulcina, 2011. 

GROTOWSKI; POLASTRELLI; FLASZEN. O Tearto Laboratório de Jerzy 

Grotowski 1959 – 1969. São Paulo: Perspectiva: Edições SESC SP; Pontedera, IT: 

Fondazione Pontedera Teatro, 2010. 

HADERCHPEK, Robson Carlos. Teatro Ritual e Liminaridade: O processo de Criação 

do espetáculo Aboiá. In: Anais do I Colóquio Internacional Interfaces do 

Imaginário: Educação cinema e religião. João Pessoa: 2013. Disponível em: 

<https://docs.google.com/file/d/0Bz-p8vSvtvBDRTFDTWNCODd2QUU/edit> Acesso 

em: 20 jun. de 2015. 

______. O Ator, o Corpo Quântico e o Inconsciente Coletivo. In: Moringa - Artes do 

Espetáculo (UFPB), v. 6, p. 119-135, 2015. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/25009/13673> 

Acesso em: 2 out. de 2015. 

______. The Art of Encounter: The Conference of the Birds in Vienna. Viena :MdW 

https://docs.google.com/file/d/0Bz-p8vSvtvBDRTFDTWNCODd2QUU/edit
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/25009/13673


250 
 

2015. (Relatório de pesquisa). 

______. A poética dos elementos e a imaginação material nos processos de criação do 

ator: Diálogos latino-americanos. In: Memória ABRACE Digital: Anais do IX 

Congresso da ABRACE – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Artes Cênicas, no GT Mito, Imagem e Cena - Hibridismos, Interdisciplinaridades e 

Práticas Interculturais na Cena Expandida, 2017. Disponível em: 

<https://www.even3.com.br/anais/ixcongressoabrace/31825-a-poetica-dos-elementos-e-

a-imaginacao-material-nos-processos-de-criacao-do-ator--dialogos-latino-americanos> 

Acessoe em: 10 Jun de 2017. 

______. O jogo ritual e as pedagogias do sul: práticas pedagógicas para a 

descolonização do ensino do teatro. In: Moringa - Artes do Espetáculo (UFPB), v. 9, 

n.1, jan/jul 2018, p. 55 a 65. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/40648/20301>. 

Acesso em: 08/03/2019. 

HEIDEGGER, Martin. Observações sobre Arte-Cultura-Espaço.  In: Artefilosofia, 

Ouro Preto, n.5, p. 15-22, jul. 2008. 

HEUSI, Alice. O Processo de Transiluminação do Ator. In: Relatório de Iniciação 

Científica. Orientador: Robson Carlos Haderchpek, UFRN. 2014. 

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: O jogo como elemento da cultura. 5ed. São Paulo: 

Perspectiva: 2008. 

IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Proposta de Trabalho das Disciplinas nos cursos técnicos de Nível Médio Integrado 

Regular e na Modalidade EJA. Natal/RN, 2011. Vol. 5. 

_____. Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática na 

forma Integrada, presencial. Natal/RN, IFRN, 2011b. 

ILLICH, Ivan. Sociedade sem escolas. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 

JUDITH, Anodea. A Verdade Sobre Chakras. Tradução de Paulo Augusto Mauad. 

Rio de Janeiro: Mauad, 2004. 

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2000. 

https://www.even3.com.br/anais/ixcongressoabrace/31825-a-poetica-dos-elementos-e-a-imaginacao-material-nos-processos-de-criacao-do-ator--dialogos-latino-americanos
https://www.even3.com.br/anais/ixcongressoabrace/31825-a-poetica-dos-elementos-e-a-imaginacao-material-nos-processos-de-criacao-do-ator--dialogos-latino-americanos
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/40648/20301


251 
 

KOUDELA, Ingrid D. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

KOUDELA; ALMEIDA JUNIOR. Léxico de Pedagogia do Teatro. São Paulo: 

Perspectiva: SP Escola de Teatro, 2015. 

LAROSSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças piruetas e mascaradas. 6ed. rev. Amp. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017 

LECOQ, Jacques. O Corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São Paulo: 

Editora Senac São Paulo: Edições SESC SP, 2010. 

LIGIÉRO, Zeca. Iniciação ao Candomblé. Rio de Janeiro: Nova Era, 1993. 

LIZARASO, Carla Patrícia de Oliveira. Teatralidades Amerindias: Os Bufos 

Mascarados de Paucartambo - Perú. 2018. 147 f. Dissertação (Mestrado em Artes 

Cênicas). UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de 

Janeiro, RJ. 2018. 

LOPES, Joana. Teatro, Educação Tridimensional. In: Revista de Teatro da SBAT: 

Curitiba, edição especial, p. 53-70, ago. 1976. 

LYRA, Luciana de Fatima Rocha Pereira de. Guerreiras e heroínas em performance. 

Da artetnografia à mitodologia em artes cênicas. 2011. 535 p. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000795910>. Acesso em: 

31 mar. 2017. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/edit.php?did=46116>. Acesso em: 

31 mar. 2017. 

_____. O caso Joana: transporte e transformação do ator de fr(i)cção. In: BRODANI, 

Joice Aglae (Org). Grotowski: estados alterados de consciência: teatro, máscara, 

ritual (p. 174 - 190). São Paulo: Giostri, 2015. 

MACHADO, L. R. S. Organização da educação profissional e tecnológica por eixos 

tecnológicos. In: Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 16, n. 30, p. 89-108, jan./jun. 2010. 

MAMEDE, Filipe. OVEROMUNDO. Disponível em: 

<http://www.overmundo.com.br/overblog/o-grande-ponto> Acesso em 11/01/2016. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/edit.php?did=46116
http://www.overmundo.com.br/overblog/o-grande-ponto


252 
 

MARTINS, Joel. Um enfoque fenomenológico do currículo: educação como poíesis. 

São Paulo: Cortez, 1992. 

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. 4ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2011[1945]. 

_____. Signos. Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira São Paulo: Martins 

Fontes, 1991[1960]. 

_____.  A prosa do mundo. Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 

2002[1969]. 

_____.  Conversas – 1948. São Paulo: Martins Fontes, 2004[2002]. 

_____. A Natureza. 2ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000[1995]. 

_____. Psicologia e pedagogia da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2006[2001]. 

_____.  O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2013[1964a]. 

_____.  O Visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2005[1964b]. 

MERLINO, Rodolfo y Mario RABEY. Resistencia y hegemonía: Cultos locales y 

religión centralizada en los Andes del Sur. Sociedad y Religión, 10 (11), (p. 146-166), 

1993. 

MORAIS, M.A. C. Leituras femininas no século XIX: (1850 – 1900). Campinas, SP: 

[s.n.], 1996. 

NÓBREGA, T. P. Para uma teoria da corporeidade: um diálogo com Merleau-Ponty 

e o pensamento complexo. 1999. Tese (Doutorado em Educação). Universidade 

metodista de Piracicaba, Piracicaba, SP, 1999. 

_____, T.P. Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty. In: Estudos de 

psicologia, vol.13, no.2, p.141-148. Natal, Ago 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v13n2/06.pdf> Acesso em: julho de 2018. 

_____, T.P. Corporeidades: Inspirações merleau-pontyanas. Natal: IFRN, 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/epsic/v13n2/06.pdf


253 
 

_____, T.P. Sentir a dança ou quando o corpo se põe a dançar… . Natal: IFRN, 

2015. 

NUNES, Alexandre Silva. O sagrado contemporâneo do teatro. In: Urdimento, v.2, 

n.25, p.7–22, Dezembro 2015. 

NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Ática, 2008.  

OIDA, Yoshi. O ator Invisível. São Paulo: Via Lettera, 2007. 

OLIVEIRA, Herman Hudson de. Dança do Congo: educação, expressão identidade e 

territorialidade. 2011. 150 fl. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Mato 

Grosso, Instituto de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Cuiabá, 

2011. Disponível em: 

http://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/523bbf65560c827d694d71058

36d5297.pdf . Acesso em Maio de 2018. 

PAVIANI, Jayme. Formas do dizer: questões de método, conhecimento e linguagem. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

____. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança-teatro, cinema. São 

Paulo: Perspectiva, 2005. 

PEIRANO, Mariz G. S. A análise antropológica de rituais. Brasília: UNB, 2000. 

Disponível em: http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie270empdf.pdf  Acesso em: 12 

de março de 2016. 

_____. Rituais ontem e Hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

PORPINO, Karenine de Oliveira. Dança é Educação: interfaces entre corporeidade e 

estética. 2 ed. Natal, EDUFRN, 2018. 

_____. Experiência do movimento e a formação do professor de dança. In: Revista 

Holos, ano 30, vol. 5 (44-53), Natal, 2014. Disponível em:  

<www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/2555/pdf_94> Acesso em: 

10 dezembro de 2016. 

 

QUILICI, Cassiano Sydow. Antonin Artaud: Teatro e Ritual. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra e Annablume, 2012. 

RAMOS, Thays Anyelle Macêdo da Silva. Corpos do afeto: ensaio sobre dança, 

http://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/523bbf65560c827d694d7105836d5297.pdf
http://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/523bbf65560c827d694d7105836d5297.pdf
http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie270empdf.pdf


254 
 

estesiologia e educação. 2017. 250f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/.../1/ThaysAnyelleMacedoDaSilvaRamos_TESE.pdf> 

Acesso em: 20 de agosto. de 2017. 

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2012. 

_____. O mestre ignorante - cinco lições sobre a emancipação intelectual. 3 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 

REYES, Rose Helena. Passagens: rito e drama na escola. 2014. 300 f. Tese 

(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2014. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/254140> Acesso em: 10/04/2016. 

RIBEIRO, Juscelino B. A Contribuição do teatro à educação. In MACHADO, Inês et 

al. Teatro: Ensino, teoria e prática. Uberlândia: Edufu, 2004. (Pp. 65 – 75). 

ROCHA, Fernando. O Ritual do Ator em Grupo: Treinamento de Atores como 

Cultura Coletiva. Jundiaí, SP: Paco, 2017. 

ROUBINE, Jean-Jacques. A Linguagem da encenação teatral. Rio de janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1998. 

_____.Introdução às Grandes Teorias do Teatro. Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2003. 

SIQUEIRA, T. C. S. Sujeito e interdiscursividade em diários de bordo de alunos do 

IFRN: Diálogos com a obra “Do Lado de Dentro do Canto da Sereia”. 100f. 

Dissertação (Mestrado Acadêmico em Letras) Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, Pau dos Ferros, 2012. 

SÍS, Peter. A conferência dos Pássaros. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2013 

SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo: Summus ,1978. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

STORI, N. & MENEZES, A. P. Diário de Bordo: Um meio de elaboração da 

sensibilização artística. In: Cadernos de Pós Graduação em Educação, Arte e 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/.../1/ThaysAnyelleMacedoDaSilvaRamos_TESE.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/254140


255 
 

História da Cultura. Vol.2, nº 1 (p. 173- 182), São Paulo: Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, 2002. 

TAMBIAH, Stanley. Culture, Thought, and Social Action. An Anthropological 

Perspective. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 

TASSINARI, Alberto. Posfácio: Quatro esboços de Leitura. In: MERLEAU-PONTY, 

Maurice. O olho e o Espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

TIBÚRCIO, L.K.O.M. A poética do corpo no mito e na Dança Butô: por uma 

educação sensível. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2005. 

TURNER, Victor W. O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 

2013. 

_____. Dewey, Dilthey e Drama: um ensaio em antropologia da experiência. In: 

Cadernos de campo. São Paulo, ano 14, nº 13, 2005(177-185). 

UBERSFELD, Anne.  Para Ler o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

VARGAS, Rocio Del Carmen Tisnado. O sul corpóreo: Práticas teatrais interculturais 

para descolonização do imaginário. 132 f. Dissertação (mestrado) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Programa 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Natal, 2017. 

VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000.  



256 
 

ANEXOS 

ANEXO A - OS IPÊS ESTÃO FLORIDOS 

 Thoureau, que amava muito a natureza, escreveu que se um homem resolver 

viver nas matas para gozar o mistério da vida selvagem será considerado pessoa 

estranha ou talvez louca. Se, ao contrário, se puser a cortar as árvores para transformá-

las em dinheiro (muito embora vá deixando a desolação por onde passe), será tido como 

homem trabalhador e responsável. Lembro-me disso todas as manhãs, pois na minha 

caminhada para o trabalho passo por um ipê rosa florido. A beleza é tão grande que fico 

ali parado, olhando sua copa contra o céu azul. E imagino que os outros, encerrados em 

suas pequenas bolhas metálicas rodantes, em busca de um destino, devem imaginar que 

não funciono bem. 

 Gosto dos ipês de forma especial. Questão de afinidade. Alegram-se em fazer as 

coisas ao contrário. As outras árvores fazem o que é normal – abrem-se para o amor na 

primavera, quando o clima é ameno e o verão está prá chegar, com seu calor e chuvas. 

O ipê faz amor justo quando o inverno chega, e a sua copa florida é uma despudorada e 

triunfante exaltação do cio. 

 Conheci os ipês na minha infância, em Minas, os pastos queimados pela geada, a 

poeira subindo das estradas secas e, no meio dos campos, os ipês solitários, colorindo o 

inverno de alegria. O tempo era diferente, moroso como as vacas que voltam em fim de 

tarde. As coisas andavam ao ritmo da própria vida, nos seus giros naturais. Mas agora, 

de repente, esta árvore de outros espaços irrompe no meio do asfalto, interrompe o 

tempo urbano de semáforos, buzinas e ultrapassagens, e eu tenho de parar ante esta 

aparição do outro mundo. Como aconteceu com Moisés, que pastoreava os rebanhos do 

sogro, e viu um arbusto pegando fogo, sem se consumir. Ao se aproximar para ver 

melhor, ouviu uma voz que dizia: “Tira as sandálias dos teus pés, pois a terra em que 

pisas é santa”. Acho que não foi sarça ardente. Deve ter sido um ipê florido. De fato, 

algo arde, sem queimar, não na árvore, mas na alma. E concluo que o escritor sagrado 

estava certo. Também eu acho sacrilégio chegar perto e pisar as milhares de flores 

caídas, tão lindas, agonizantes, tendo já cumprido sua vocação de amor. 

 Mas sei que o espaço urbano pensa diferente. O que é milagre para alguns é 

canseira para a vassoura de outros. Melhor o cimento limpo que a copa colorida. 
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Lembro-me de um pé de ipê, indefeso, com sua casca cortada a toda volta. Meses 

depois, estava morto, seco. Mas não importa. O ritual de amor no inverno espalhará 

sementes pela terra e a vida triunfará sobre a morte, o verde arrebentará o asfalto. A 

despeito de toda a nossa loucura, os ipês continuam fiéis à sua vocação de beleza, e nos 

esperarão tranquilos. Ainda haverá de vir um tempo em que os homens e a natureza 

conviverão em harmonia. 

 Agora são os ipês rosa. Depois virão os amarelos. Por fim, os brancos. 

Cada um dizendo uma coisa diferente. Três partes de uma brincadeira musical, que 

certamente teria sido composta por Vivaldi ou Mozart, se tivessem vivido aqui. 

Primeiro movimento, “Ipê Rosa”, andante tranquilo, como o coral de Bach que descreve 

as ovelhas pastando. Ouve-se o som rural do órgão. 

Segundo movimento, “Ipê Amarelo”, rondo vivace, em que os metais, cores parecidas 

com as do ipê, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, “Ipê Branco”, 

moderato, em que os violoncelos falam de paz e esperança. Penso que os ipês são uma 

metáfora do que poderíamos ser. Seria bom se pudéssemos nos abrir para o amor no 

inverno…  

 Corra o risco de ser considerado louco: vá visitar os ipês. E diga-lhes que eles 

tornam o seu mundo mais belo. Eles nem o ouvirão e não responderão. Estão muito 

ocupados com o tempo de amar, que é tão curto. Quem sabe acontecerá com você o que 

aconteceu com Moisés, e sentirá que ali resplandece a glória divina… (ALVES, 1990, 

p.12 - 15).  
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ANEXO B - CORPUS CHRISTI 

         Tenho medo de morrer e ir para o céu. Eu me sentiria um estranho lá. Cecília 

Meireles pensava o mesmo. E se perguntava se, "depois que se navega, a algum lugar 

enfim se chega... O que será talvez, até mais triste. Nem barca, nem gaivota: somente 

sobre-humanas companhias..." Também eu preciso de barcas e gaivotas, pois amo o mar 

e o ar. Sou um ser deste mundo e sinto que no meu corpo moram rios, árvores, 

montanhas e nuvens. Nenhum mundo além poderá consolar-me da sua perda. É certo 

que um espírito, por bem-aventurado que seja, não pode sentir o cheiro bom do capim 

gordura (que recém-começa a florescer roxo nos campos). Para isso ele teria de ter um 

nariz. E nem pode sentir o vento frio das tardes de Inverno a lhe golpear o rosto. Ao que 

me parece, espíritos não têm pele. E (pobres) não podem jamais sentir o prazer de 

mergulhar no mar. Esta alegria animal está vedada aos espíritos, seres etéreos que, ao 

que consta, não sofrem os efeitos da gravidade (ou da gravidez). Sua leveza os protege 

de quedas de muros, mas lhes tira a alegria do mergulho. Saltam, e ficam flutuando no 

espaço. 

       Amo este mundo. Por isso não quero ir para o céu. Nietzsche sentia o mesmo. E até 

sonhou com o "retorno eterno" - voltarei sempre a este mesmo lugar, o único que 

conheço, das coisas materiais do cotidiano, que vão desde o café com leite e pão com 

manteiga, pela manhã, até a música de Bach e os céus estrelados, à noite. Isto, para não 

se falar nos prazeres do amor, que não podem subsistir sem o corpo. Pois precisam 

do encanto dos olhos que dizem: "Como é bom que você existe..." E do olfato, que 

percebe desde o "brabo cheiro bom de suor e graxa", a que Adélia Prado se refere, 

até o perfume de pêssego maduro que vem da flor do imperador, tão discreta, e 

que Guimarães Rosa declarou ser a mais querida. E os ouvidos? As serenatas 

(antigas), o "eu te amo" (eterno), os poemas, - são todos seres materiais, que não 

existem sem a física da fala. Não posso imaginar um só espiritual, embora se diga que 

os querubins tocam harpas e cantam. Sons precisam de bumbos, trombones, violinos, 

dedos, sopro, corpo: são coisas físicas, corpóreas. E fico preocupado com o destino de 

Bach e Beethoven, espíritos nos céus, para sempre preparados dos bons instrumentos da 

terra onde tocaram a sua música. 

       Por isso me alegrei com esta festa de nome latino, Corpus Christi, em que a 

cristandade comemora, teimosa e inconsciente, o corpo de Cristo. Fosse a celebração da 

sua alma, confesso que fugiria. Almas do outro mundo, boas ou más, são assombrações 

que causam medo. Sei que há um dia que as celebra, o dia de "todas as almas", também 

chamado de dia de todos os santos, logo antes de finados. O que combina muito bem. A 

alma começa quando o corpo termina. Parece que acreditavam que as almas vagavam, 

penadas, por este mundo (dias das bruxas!), sofrendo e assombrando os vivos - que, 

neste dia, faziam orações por sua eterna salvação nos céus, deixando livre a terra para as 

coisas materiais e boas que nela moram. Mas este dia, Corpus Christi, a se acreditar na 

tradição, diz que Deus, cansado de ser espírito, descobriu que o bom mesmo era ter 

corpo, a despeito de todos os riscos, inclusive o de morrer. Porque as alegrias 
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compensavam. E nasceu, declarando que o corpo está eternamente destinado a uma 

dignidade divina. Curioso que os homens preferiam os céus, quando Deus prefere a 

Terra. Lembro-me do espanto do chefe índio que escrevia ao presidente dos Estados 

Unidos e dizia não poder compreender as razões que levavam os brancos a desejar, 

depois de mortos, ir morar num lugar muito longe da terra. Nós, ele dizia, precisamos 

do perfume dos pinheiros, do barulho da água, dos riachos, do cintilar da luz sobre a 

superfície dos lagos. Corpus Christi: divino é o pão e toda a terra onde cresceu, com 

a água que o fez germinar, e o vento que o acariciou, e o fogo que o cozeu. Divino é 

o vinho, alegria pura que dá asas ao corpo e o faz flutuar. Coisas do corpo: dentro 

dele cabe o universo. Não é à toa que o "Credo" fala não em imortalidade da alma, mas 

em ressurreição do corpo. Afirmação que a vida é bela e o divino se encontra nas coisas 

materiais mais simples. Como dizia Blake: "Ver a eternidade num grão de areia". Ou 

Fernando Pessoa: "Toda matéria é espírito". E assim, como e bebo as coisas deste 

mundo, corpo de Deus…” (ALVES, 1990, p. 94-98, grifos meus).  
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ANEXO C - Diário Sensível [Bárbara] 1 

 

 

 

 



261 
 

Anexo D - Diário Sensível [Bárbara] 2 
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ANEXO E – Diário Sensível [Ana] 1 
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ANEXO F – Diário Sensível [Ana] 2 

 

 

 

 

 


