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resumo
Este trabalho tem como principal objetivo fazer algumas provisórias reflexões acerca da
relação teatro-educação-cultura popular, a partir das memórias de alguns dos envolvidos
com as atividades do Grupo Paiol de Teatro Amador, da cidade de Minduri/MG, durante
seus anos de existência. Inventando maneiras de se fazer, baseado numa perspectiva
cartográfica, num exercício de “trapeiro” e “sucateiro”, procuro priorizar a narrativa dos
processos de construção da pesquisa, de todas as (des)venturas dos movimentos de
aprendiz-cartógrafo. Como acontecem as memórias e os esquecimentos? Como se
constituem as aprendizagens num ambiente não formal de educação? Quais as possíveis
aprendizagens propiciadas pelas artes e, especificamente, pelo fazer teatral? A partir da
leitura e investigação das memórias de dois entrevistados-narradores, pretendo construir
provisórias considerações acerca destas e outras questões que, com o decorrer dos
processos de pesquisa foram se evidenciando. Caminhando tateante por bordas-margens,
interessa-me o não-lugar, o lugar-meio, a terceira margem.
palavras-chaves: educação; teatro; cultura; memória.

abstract
This work has the main objective of making provisional reflections about the relation theatereducation-popular culture, from the memories of some of the involved with the activities of
Grupo Paiol of Teatro Amador, an amateur theater group, in the city of Minduri, state of
Minas Gerais, southeastern Brazil, during its years of existence. Inventing ways to do, based
on a cartographic perspective, in a “trapeiro” (“rag person”) and “sucateiro” (“junk collector”)
activity. I try to prioritize the narrative of the construction processes of the research, of the
(mis)adventures of the movements of learner-cartographer. How the memories and
forgetfulness happen? How the learning process happen on a non formal environment of
education? What are the possible learning skills provided by art, more specifically the
practice of theater? From the readings end investigation of the memories of the two
interviewed narrators, I intend to construct provisional considerations about those questions
and also about other questions that became evident throughout research process. Walking
groping along the border-margins I am interested in the non place, the middle place and the
third margin.
keywords: education. theater. culture. memory.
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prólogo (ou mais um sobrevoo)

...esvaziar certezas...
...ver o não visto para olhar de outras formas o mundo.
(Anna Carolina Barcelos Vasconcelos)

1

Diante de uma folha branca: rodeado de certezas que me atam os pés e as mãos. Qualquer
exercício de tentativa de escrita fora (in)útil. Fosse no “tempo da máquina de escrever”,
algumas árvores eu já teria consumido. Fosse no “tempo das imagens rupestres” já teria
rasurado um sem-número de paredes. Fosse no “tempo do...”
Nas palavras poéticas de Anna Vasconcelos, encontro alento e esperança: é possível ir ao
encontro de algo que eu vi e não olhei. Desespero: como me livrar das certezas, deixar de
ter os pés e as mãos amarradas e permitir que as dúvidas me brotem asas e me permitam
voar?
Essa é a tentativa número “perdi-a-conta”. Esse é o exercício mais recente de (re)visitação
de experiências de tombos, por falta de asas e excessos de certezas. Essa é a história que
dá início à história que desejo contar, vestido e maquiado de “sucateiro”, olhando para os
escombros, para as “bordas”.
Talvez prelúdio. Talvez preâmbulo. Talvez o abrir das cortinas do teatro que por vezes será
o da memória, outras o da narrativa. Outras vezes, ainda, o de uma contação de histórias. O
mais próximo seria, talvez, a contação de histórias a partir das memórias expressadas em
narrativas.
Qualquer cogitar de rótulos me faz ingrato com o que busco trans(es)crever. Qualquer cisma
em adiantar resultados me tira o sono e o sonho de narrar processos. Deixo, por hora – e
assim o pretendo fazer daqui por diante – as possíveis respostas de lado. Lanço-me, por
hora – e assim o pretendo fazer daqui por diante – num abismo de incertezas, buscando
“ver o não visto”, (re)visitando minhas memórias e outras, intentando “olhar de outras
formas” os territórios que, noutros tempos, habitei. Voltar a habitar, se isso é possível,

1

In: VASCONCELOS, A. C. Barcelos. Cartografia de afetos: educação, ambiente e fotografias num baile em
sentidos biodiversos [Dissertação de Mestrado]. São João del-Rei, UFSJ, 2016.
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vasculhando os “guardados”, atualizando lembranças e reminiscências, lugares e imagens
da memória.
Esta pesquisa tem por principal objetivo buscar uma possível entrada para se discutir a
relação teatro-educação-cultura, a partir das memórias de alguns dos envolvidos com o
fazer teatral, numa pequena cidade do sul das Gerais.
Assim, pretendo pensar o teatro como lugar de educação. Olhar para as memórias poderá
ser um movimento de (re)habitação daquele território que, há muito, não frequento, senão
por fotografias, objetos e figurinos empoeirados.
A questão que me move é a possibilidade de encontrar pistas acerca da relação entre
teatro, educação e cultura, com uma atenção a espreita, olhos e ouvidos abertos para as
narrativas construídas, neste processo de visitação às memórias e seus guardados. É,
também, a vontade de rastrear como tal relação pode estar presente na vida dos envolvidos
com as artes e seus possíveis desdobramentos, sobretudo, o teatro.
Desejo olhar estes temas que tanto me afetam, procurando escapar de títulos e
nominações. Escolho o meio-do-caminho, escolho a terceira margem. Procuro dar mais
ênfase aos processos, sem preocupações com possíveis resultados. Interessa-me, portanto,
menos mostrar que conhecer. A cartografia requer essa postura: para o aprendiz-cartógrafo,
o não-lugar é sempre um ponto de partida e de chegada.
Quando pretendi encontrar as possíveis formações proporcionadas pelas atividades do
Paiol, por vezes me distraí com hipóteses e certezas. Mas, no meio do movimento de
pesquisa, percebi que tudo não passava de um enorme equívoco. O que eu desejava,
falando de formação? Como eu olhava para as inúmeras possibilidades próprias da
educação não formal e seus territórios existenciais?
Durante muito tempo, neste exercício de pesquisa, me ocupei de celebrar a existência
daquele Grupo. A memória não passava de uma ferramenta de reconstrução do que não
existia mais e, por isso, passível de relembramentos. Assim, deixei de possibilitar que a
memória fosse lembrança, distante das inclinações tão comuns na produção de memoriais e
monumentos. Me ocupei de fazer celebrações vazias e sentimentalistas. Talvez, acreditando
na possibilidade de não deixar que o esquecimento vigorasse.
Tendo procurado romper com todas essas amarras, busco apresentar nas páginas que
seguem, minhas (des)venturas no exercício cartográfico de pensar a relação educação-
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teatro-cultura. Falo de aprendizagens – e não de formação. Não seriam todas as influências
artísticas e culturais que tínhamos e que tornaram-se nossos dispositivos, durante a
existência do Grupo Paiol, nossas principais aprendizagens? Talvez...
Creio que retomar alguns processos criativos daquele Grupo seja uma tentativa válida. Por
essa razão, selecionei duas peças produzidas em 2003: “Paixão de Cristo” e “Recitais e
Relembramentos”. A memória (como lembrança) foi meu dispositivo mais caro. Assim, falar
de memória é, inevitavelmente, falar de narrativas e de seus narradores.
Num trabalho artesanal, recolhendo sucatas nos escombros, desejo-me narrador das
histórias que seguem. Outras memórias vêm em meu auxílio. Outros narradores
contribuíram para os processos de (des)embaraçamento de linhas tantas. As narrativas
construídas, aqui apresentadas, ajudam a compor o cenário para o qual tenho olhado nos
últimos anos.
Acerca da educação, retomo algumas questões presentes nos estudos de Maria da Glória
Gohn, Paulo Freire e Duarte Jr. Sobre memória e esquecimento, visito Henri Bergson, Paul
Ricoeur, Jerusa Pires Ferreira, Maurice Halbwachs, Frances Yattes e Jeanne Marie
Gagnebin. Sobre cultura popular, recorro a Carlos Rodrigues Brandão, Marilena Chauí e
Osmar Fávero. Para falar da arte de forma geral, a obra “Educação pela arte” de Herbert
Read. No teatro, foram os estudos de Viola Spolim, Constantin Stanislavisky, Augusto Boal
e Jerzy Grotowsky. Outras questões que permeiam todas as discussões foram provocadas
pelas leituras de Roland Barthes e Walter Benjamin. Outros tantos autores estão presentes
neste trabalho e aparecerão à medida que a leitura for prosseguindo.
A fim de organizar estas provisórias reflexões, apresento – além deste “prólogo (ou mais um
sobrevoo)” e algumas breves considerações parciais construídas no “epílogo (ou pausa no
movimento)” – quatro Atos, a saber: “Ato I – todos os territórios de antes” – onde procuro
desenhar minhas memórias de infância e juventude, minhas afecções pelo teatro e um
breve olhar para o Grupo Paiol; “Ato 2 – processualidades: (des)caminhos da pesquisa” –
destinado à apresentação da metodologia do trabalho, além de linhas gerais acerca da
perspectiva cartográfica; “Ato 3 – memórias e outros escritos” – neste ato, a partir de autores
e visadas diversas, são construídos alguns possíveis olhares sobre a memória; e “Ato IV –
teatro e educação e cultura: duas peças do Paiol” – onde são apresentadas algumas
possibilidades de diálogo entre os autores e suas perspectivas, provocadas pelas narrativas
construídas pelos entrevistados-narradores e seus contatos com as artes e o fazer teatral.
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Tudo não passa, é necessário pontuar, de um exercício de aproximação com estes temas
que tanto me afetam e me movem. Estes escritos são apenas uma pausa no movimento.
Por essa razão, muito ainda há de ser visto e olhado, pensado e construído, em constantes
e infindáveis gestos de rastreio, sobrevoo e pousos eventuais, indispensáveis ao trabalho de
aprendiz-cartógrafo que tenho buscado desenvolver. Sou parte do que escrevo: meu nome
é José Ricardo Resende Gonçalves e as histórias que pretendo apresentar são minhas
memórias também.
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Ato I – todos os territórios de antes (memórias)

Contei o que achava que era minha verdade revelada.
(Gabriel Garcia Márquez)

2

Talvez, as linhas que seguem em desalinho temporal – uma espécie de zigue-zague –,
possam ser dispensadas, mas entendo que somente poderei me sentir à vontade, se contar
um pouco, quase nada, de minha vida pessoal e, ainda, desenhar, minimamente, a
configuração dos territórios que ousarei (re)habitar. Sou parte do que escrevo e acredito que
posso contar “minha [memória] (re)velada”.
Após idas, vindas e passagens por Perdões, Andrelândia e Carrancas, grande parte de
minha infância e toda a minha juventude vivi em Minduri, Minas Gerais. Tive uma infância
feliz, sem muitas regalias, mas, sempre protegido no colo de minha mãe. 1987 foi o ano em
que ela se separou de meu pai. Éramos, por enquanto, três: minha mãe, meu irmão mais
novo e eu. Uma troca de um direito de herança nos deu uma casa modesta, mas, nossa.
Recordo-me do cheiro da cera em pasta que minha mãe, com capricho, lustrava o chão de
“vermelhão”; das fitas K7 e das revistas em quadrinhos que minha mãe guardava com
estima. Meu quarto ficava “lá embaixo”, depois de descer três degraus. Era frio. Costumava
dormir com cobertores, todos os dias. Minha mãe sempre se irritou com isso, até o dia em
que ela precisou dormir lá e entendeu meus motivos.
Ganhei uma escrivaninha pequena, com nichos e uma portinha. Tinha uma cor meio
amarelada e a parte da mesa tinha uma inclinação ideal para o apoio dos quadrinhos. Em
seguida, serviu para apoiar os livros de teatro e uma Olivette Lettera 82.
Nos nichos, guardava guache, alguns pincéis, álbuns de fotografias, lápis de escrever e de
desenhar, canetas, um grampeador e alguns clipes de prender papel. Estudos e diversões
aconteceram naquele pequeno móvel que ficava à beira da janela, com uma luminosidade
esplêndida, à tarde. Um dos meus sonhos era ter uma luminária. Sempre achei chique uma
mesa com luminária. Os escritores tinham uma luminária. Sempre pensava na sua falta, à

2

IN: MÁRQUEZ, Gabriel Garcia. Memória de minhas putas tristes. Tradução Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro:
Record, 2005.
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noite, quando a luminosidade do dia desaparecia. O diabo da lâmpada do quarto ficava
atrás de quem estivesse sentado à escrivaninha.
Hoje, incrivelmente, a mesma escrivaninha fica à beira da janela do quarto de minha filha,
sem os nichos que ficaram na casa de minha mãe, em cima de sua mesa de costuras. Não
mais, guache ou álbuns de fotografias. Seus adereços foram modificados: retrozes, linhas,
agulhas e moldes. Ainda sustenta várias canetas, lápis de escrever e de desenhar.
Um guarda-roupa da mesma cor da escrivaninha, com uma gaveta só para o caos de
pequenos objetos e um “maleiro” para as roupas de cama, de um lado, e, de outro, para
outras bugigangas que sempre guardei com estima. Uma cama confortável de solteiro, que
costumava utilizar, vez ou outra, para os estudos e, sempre, para as leituras do teatro.
Depois, comprei um móvel de cor avermelhada – “mogno”, segundo Sr. Gabriel Alves, dono
da única loja de móveis da cidade – e um aparelho de som. Iniciei minha coleção de discos
de rock. As últimas aquisições formaram uma bela e atenciosa companhia para minhas
alegrias e angústias juvenis.
Fazer um curso de datilografia, além de “importante para conseguir um emprego, todo
escritório exige que se saiba datilografia”, me rendeu a Lettera 82. Uma máquina portátil e
útil. Nela, redigi trabalhos para a escola, ensaios de contos e poemas. Com a mesma
máquina, na mesma escrivaninha, esbocei a proposta para o “I Encontro da Música
Popular”. Foi dela que saíram os primeiros textos das primeiras peças que o Grupo Paiol
apresentou.
Ela também me serviu na construção de várias pastas (daquelas com envelopes plásticos)
com inúmeras letras das canções que eu mais gostava, todas com cifras, para que eu
pudesse ensaiar alguns acordes no violão – um Giannini com cordas de aço, que ganhei de
meu pai, quando sequer conseguia carregá-lo sozinho. As pastas todas ainda sobrevivem,
mas numa das prateleiras na garagem de casa, mudas e empoeiradas. Aquele violão e
aquelas pastas sempre tiveram um lugar especial no meu quarto e em toda a minha
juventude. O das cordas de aço meio oxidado, continua emitindo seus sons, agora, guiado
pelas mãos de meu filho Iago, na casa da Vó Dica.
Em 2000, comprei um computador. A máquina ficou aposentada, até o dia em que Sarah a
encontrou. Agora, sempre ouço um “papai, me empresta sua máquina?”. A velha Lettera 82
continua também a emitir os seus sons, agora, guiada pelas pequenas mãos de minha filha,
em minha casa.
- 13 -

Com o computador, uma estante nova. Livros bem acomodados. Todos os discos da Legião
Urbana, também. A velha escrivaninha viajou para São João del-Rei, com a mudança de
minha irmã, foi quando os nichos perderam sua função inicial e ficaram para trás.
Em 1992, meus pais reatam o casamento. Creio que a única razão para a tentativa de
reconciliação foi para que minha irmã pudesse vir ao mundo. Em seguida, eles se separam,
definitivamente. Éramos, enfim, quatro.
As divergências, em razão da idade, eram grandes. Não brincávamos muito, uns com os
outros. Os amigos e vizinhos seriam, para cada um de nós, nossas companhias. Cada um, a
seu modo, construiu redes de amizades e descobriu formas de diversão: bonecas, vídeogames e futebol.
Ficamos três quando, em 2002, meu irmão Fabrício saiu de Minduri, a caminho de São João
del-Rei para estudar. Ficaram dois quando, em 2008, me casei e fui arranjar o meu canto.
Ficou um, em 2009, quando minha irmã Nayara saiu para estudar, também, em São João.
Apesar de ser o mais velho e de ter concluído o antigo 2º Grau, em 1997, não pude
continuar a estudar. Naquela época, a possibilidade de estudar e trabalhar era inexistente,
para nós. Apenas em 2012, conciliando casamento e trabalho, acessei o ensino superior. No
curso de Pedagogia, conheci a possibilidade de pensar a educação. Assim, iniciei minha
saga nos caminhos acadêmicos que, ora, vêm dar na tentativa de escrita dessa dissertação.
Em 2001, já no quarto emprego, aprofundei, tanto quanto era possível e tanto quanto a
biblioteca municipal oferecia, minhas leituras sobre teatro, além de outras que julgava
menos importantes. Em 2006, assisti à primeira peça profissional “O Contra-Baixo”, um
monólogo baseado no livro homônimo de Patrick Süskind. Meus sonhos estavam se
realizando. Conheci o Grande Teatro do Palácio das Artes e assisti “O Inspetor Geral” de
Gógol, encenado pela minha grande paixão, o Grupo Galpão.
Extasiado, experimentei a máxima “nunca é tarde”. O que conhecia pelas leituras se
mostrava, finalmente, ali, em “carne e osso”. É estranho e curioso o fato de ter tido, como
disse, à medida do possível, contato com o teatro desde há muito e já ter, inclusive, fundado
e estar dirigindo o Grupo Paiol e só depois de tanto tempo, ter podido conhecer espaços e
espetáculos profissionais.
O cenário que, ora, compõem os quadros dessas histórias, foi meu berço... três quintos de
minhas memórias.
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Primeiro Quadro – memórias de infância e juventude

Cena I – paixões e afins
Minduri é uma cidade pequena do sul das Minas Gerais. Suas ruas são largas, em sua
maioria. Há muitas e diversas árvores que, a contragosto de nossos pais, escalávamos,
incansavelmente. Entre as temporadas de bolinha de gude e pipa, nossas tardes eram na
Pracinha do Hospital, correndo atrás de uma bola. Dez meninos, talvez mais, ou menos,
passávamos horas, em jogos de futebol que mais pareciam campeonatos mundiais.
As tardes eram quentes no verão e geladas no inverno. Nossos pés tinham as solas
constantemente verdes, por causa da grama da Pracinha. Alguns metros quadrados
formavam o nosso próprio Maracanã. Chinelos de borracha eram as traves para os gols. Um
time sem camisa, para diferenciar os craques. Par ou ímpar decidia de que lado cada time ia
jogar. Numa pracinha um pouco inclinada, “atacar” de cima para baixo sempre foi melhor.
Apesar dos gritos de nossos pais, na “hora do banho!!”, insistíamos em correr atrás da bola,
até ficarmos exaustos. Não foram raras as vezes em que chegávamos a deitar na grama, de
noitinha. Nessa hora de descanso, depois de um dia todo de futebol, ríamos e falávamos de
tudo. Dos álbuns de figurinhas, dos quadrinhos, de filmes e desenhos animados. Foi quando
conheci Alex.
Sempre desenhou muito bem: éramos seus fãs. Sempre com algumas folhas brancas e
quadrinhos, debaixo do braço. Na pracinha, ele sempre foi o artista. Não o da bola, mas, o
dos desenhos. As calçadas largas eram suas telas e a tinta era cacos de tijolo. Naquela
pracinha, vimos surgir do atrito entre o tijolo e o cimento da calçada muitos super-heróis:
Homem-Aranha, Super-Homem, Wolverine, todos os X-Men...
Nossa amizade se solidificou e permanece, há mais de vinte anos. Dele, muitas influências
musicais, literárias, poéticas e artísticas contribuíram para minha formação. Um vazio ficou
quando, em 2003, ele se mudou para Belo Horizonte para estudar. Aconteceu para ele a
possibilidade de estudar na Escola de Belas Artes da UFMG. Sonhos se realizavam...
Em seguida, descobrimos o vôlei. Construí uma rede com aquelas cordinhas de varal, no
que sempre chamamos de garagem, em casa. Íamos para longe, um projeto de estádio de
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futebol da cidade. O chão era de terra vermelha e argilosa. De verdes, nossos pés
passaram a ficar vermelhos.
A febre, como diria minha mãe, do vôlei passou rápido e o futebol continuou presente, até
quando, cada um de nós deixou de se importar com aquelas tardes infinitas, sobre a grama
verde da Pracinha do Hospital. Namoros, passeios noturnos, “até as dez” (éramos
intimados), é claro. Música e literatura começaram a tomar o tempo do futebol, do vôlei e do
resto todo. A “Legião Urbana” passou a ser meu conselheiro e o violão meu desabafo.
Crescemos: novos amigos, novas influências.
Passei a ficar em casa, às tardes. Enquanto ouvia Renato Russo, lia quadrinhos e
literaturas, na sua maioria, por influência de Alex. Descobri a poesia. Ensaiei alguns versos.
Ensaiei algumas letras. “Paixonites agudas”, como também diria minha mãe, aconteceram.
Algumas amizades permaneceram, outras não.
A de Júnior foi uma das que ficaram. Com ele, cresciam o gosto pela música, pela política e
pelos “eventos artísticos”. Reuníamos-nos, na garagem de casa, todas as noites para tocar
violão e ouvir a “Legião Urbana”. Formamos uma banda, com mais três amigos. Sonhos se
realizavam...

Cena II – política
Em 2003, por influências diversas, me candidatei a vereador. Apesar de ter visitado um
número bastante grande de casas de amigos e conhecidos, fui surpreendido com minha
eleição, por um dos partidos políticos de oposição ao governo da época. Aliás, ser oposição
– ou de esquerda, como queiram – foi o que sempre fiz conscientemente. Criticava, desde
sempre, as posturas mesquinhas e ensimesmadas dos que detinham o poder na escola, no
trabalho e, agora, na política.
Um discurso progressista, previamente elaborado, para o dia da posse. Terno feito por
minha mãe. Muitos desejos e inseguranças. Creio que incorporei bem o personagem
“Vereador Ricardo do Posto”, ao menos naquele espetáculo de estreia.
Foram tempos complicados e muito prósperos, no que diz respeito aos aprendizados.
Conheci de perto as engrenagens da grande máquina. Fui, todo o tempo, apegado às
minhas convicções políticas.
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Com as aprendizagens, algumas amizades foram abaladas. Conquistei outras. Fiz inimigos,
especialmente por importunar os conchavos e as politicagens. Fui alvo de críticas que
ultrapassavam os limites políticos. Minha família se envolveu em alguns desentendimentos,
por conta de defenderem minhas convicções.
Em viagem a Belo Horizonte, numa visita “a serviço” à Assembleia Legislativa, presenciei
situações constrangedoras que me fizeram ter certeza de que ser um político não é para
qualquer um. Desgastei-me ao questionar certos posicionamentos. Fiquei sozinho.
Minoria absoluta na Câmara, consegui, ainda assim, aprovar alguns projetos de lei. Desses,
sinto orgulho do que criava “o Conselho Municipal de Cultura do Município de Minduri e”
dava “outras providências”. O desgaste político personificado pelas alcunhas de “chato”,
“inconsequente” e “contrário aos interesses da cidade”, não me deram a oportunidade de ver
o Conselho de Cultura funcionando e, sequer, de continuar na “vida política”.
Um mandato – 2003/2006 – foi o suficiente para eu entender o ditado que outro amigo
sempre dizia: “quem com porcos mexe, farelos come”. Demiti-me da política, ao menos
oficialmente, tendo entendido, a duras penas, que as coisas funcionavam apenas se houver
vontade e interesse político.

Cena III – trabalhos
Meu pai arranjou, em 1996, o meu primeiro emprego, numa fábrica de laticínios, onde ele
trabalhava como técnico. Um trabalho pesado para uma pessoa que não pesava mais que
uma lata de cinquenta litros de leite. Recepção, fabricação, estoque, embalagem, expedição
e limpeza: experimentei todos os setores da fábrica.
Enquanto ainda estudava, trabalhava até às dezessete, às vezes dezoito. Íamos de
caminhão para o laticínio que ficava cerca de cinco quilômetros da cidade. No tempo da
chuva, uma carreta de trator era o meio de transporte. Quando terminei os estudos, em
diversas ocasiões, não tive horário certo para sair do trabalho. Às vezes, vinte horas; outras,
vinte e uma, vinte e duas. Lá se foram minhas tardes e minhas noites de violão, Renato
Russo e quadrinhos.
Após um acidente de trabalho que me deixou de “pé para cima” por quarenta e cinco dias,
procurei outro emprego, desta vez, numa loja de laticínios e afins. Eram atividades mais
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fáceis, apesar das jornadas de trabalho extensas. Nesse período, formamos a Banda ISIS.
Toquei bateria pela primeira vez.
Enquanto ainda estava na loja, consegui um contrato como secretário na Escola Estadual
Fernando Melo Viana, para trabalhar à noite. Começava a trabalhar às dezenove e saía às
vinte e três. Muitos aprendizados e a possibilidade de ter um emprego menos exaustivo, ao
menos para o corpo. A oportunidade durou pouco, apenas um ano de contrato. As leis
mudam e não pude acompanhá-las: perdi minha vaga.
Em 2000, a experiência com o atendimento ao público me rendeu um novo emprego, a
convite de um conhecido, numa loja de materiais de construção. Carregar, descarregar,
limpar, entregar e vender. Portas, caixas de piso, janelas, madeiras e uma infinidade de
vendáveis. Um bom patrão. Uma excelente colega de trabalho que, em poucos meses, seria
minha paixão: Elaine. A paixão se transmutou em amor... e já dura dezessete anos. Tivemos
dois filhos, Iago e Sarah, e não pretendemos um terceiro.
Daquela loja, saíram, também, as primeiras ideias para a fundação do Grupo Paiol de
Teatro Amador. O nome que era uma espécie de homenagem a uns dos nomes que Minduri
teve, antes de sua emancipação política, foi sugerido por meu patrão. Muitas vontades
foram construídas, com o batismo de um futuro movimento teatral.
Recebi uma proposta para mudança de emprego, em 2001, para um posto de combustíveis,
com um salário melhor e condições de melhoria de vida. Os horários não eram lá muito
atraentes: numa semana, das seis às treze; na outra, das treze às vinte horas. Frentistacaixa era minha função. Apesar dos pesares, lá permaneci durante dez anos, dos quais, os
três últimos como gerente, após a saída repentina do antigo patrão.
Ali, em razão de um movimento bastante pequeno, tive tempo suficiente para fazer minhas
leituras e preparar as atividades do Paiol. Foi um período fértil, de certa maneira. Pude ler
tudo que chegava às minhas mãos. Pude estudar tudo o que busquei. O teatro tinha
prioridade. O teatro sempre teve prioridade.
Com o anúncio de venda do posto, me preparei para procurar um novo trabalho. Em 2011,
fui contratado por outra loja de materiais de construção. Acumulando as mesmas funções
que desenvolvia na outra loja. Foram mais quatro anos cansativos, especialmente quando
consegui ingressar no ensino superior, em 2012.
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Foram dois anos trabalhando das oito às dezesseis e trinta, fazendo trinta minutos de
almoço para conseguir sair mais cedo, tomar banho e pegar o “ônibus dos estudantes”,
rumo a São João del-Rei, para onde meus irmãos tinham ido, antes, correr atrás de seus
sonhos. Era a minha vez. Retornava a Minduri, por volta da uma hora da manhã. Quando
havia necessidade, a madrugada era um tempo valioso para as leituras acadêmicas. No dia
seguinte, a rotina era a mesma.
Depois de dois anos, vivendo numa “correria sem fim”, como sempre resumi meu dia a dia,
decidimos nos mudar para São João. Cursava o terceiro ano de Pedagogia. Abandonei, por
assim dizer, após trinta e três anos, minhas origens e minhas estabilidades. Lancei-me no
incerto.
Conheci muitas pessoas, poucos amigos. Aproximei-me de alguns professores. Consegui
meu primeiro emprego, nas terras sanjoanenses, por indicação da Professora que vinha a
ser minha orientadora no Trabalho de Conclusão de Curso e que, ora, me conduz na
empreitada que resulta nas presentes escrituras. A gratidão é infinitamente maior que o
medo das incertezas causadas pelo abandono do ninho.
Há três anos, sou servidor terceirizado da Universidade Federal de São João del-Rei. E meu
dia continua uma verdadeira correria sem fim. Trabalhar e estudar não são tarefas muito
fáceis de serem desenvolvidas no mesmo tempo, posso afirmar com certeza, mais do que
nunca, nas aventuras e desventuras da pós-graduação.

Segundo Quadro – minha afecção pelo teatro

Cena I – encontros e desencontros
Algumas situações podem provocar experiências, podem nos transformar. Para Jorge
Larrosa (2015, p. 10), “a experiência é algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou
gozar, algo que luta pela expressão”. Minha experiência de envolvimento com o teatro e
com o Paiol provocou em mim transformações, afecções.
Olho para o conceito de afetos a partir dos estudos de Benedictus de Spinoza (2009),
sobretudo do livro “Ética”: os afetos são o que nos move, o que nos dá movimento, por se
tratarem de afecções do corpo que podem aumentar ou diminuir nossa potência de ação.
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O teatro é o que sempre me afetou. Mesmo tendo, sempre, a poesia e a música como
companhias, o teatro me causa um sentimento único. Minhas experiências com o Grupo
Paiol – paixão, mais que passividade em oposição à atividade, ou, ainda, mais que
padecimento, no sentido aplicado por Spinoza (2009) – puseram meu corpo a se afetar pelo
teatro; e, minhas leituras construíram bom encontros que, potencializando-se, despertaram
em mim afecções também pela memória. Numa intensidade crescente, a vontade veio por
consequência – não que possamos falar em vontade como algo separado do desejo, mas,
como sua extensão e conexão. Dessa forma, meus encontros com o teatro, a educação, a
memória e a cultura, permitiram que minha vontade fosse ativada, porque meu desejo
operou de maneira intensa em relação a todos esses grandes temas.
Minduri teve cinema, bandas de música e outras expressões culturais, mas, quase nenhuma
vocação para o teatro. Tinha uma ideia do quê era o teatro, quando íamos às celebrações
católicas, especialmente na Semana Santa.
Padre Bittar foi pároco em Minduri, durante cerca de vinte e cinco anos. Dado às artes – ao
menos é essa a impressão que sempre tive – ele promoveu encenações, nalgumas das
datas importantes do calendário da igreja. Exceções à regra da “nenhuma vocação para o
teatro”, que Minduri cultivava.
Diversas foram as vezes que pude assistir às “Paixões de Cristo”, maravilhado com as
cenas pitorescas e emblemáticas das histórias bíblicas, traduzidas para as narrativas
teatrais. Cismado, arrisco dizer que, com Padre Bittar, aprendi a gostar de teatro. Afecção.
Talvez eu deva isso a ele. Nunca havia me atentado para essa possibilidade: o Grupo Paiol
pode ter nascido para os afazeres católicos. Isso não quer dizer que não tenhamos
extrapolado os limites religiosos. Algumas vezes, o fizemos.
Os figurinos e cenários, objetos de cena e luzes, a música e os textos me prendiam. O
espetáculo teatral sempre foi maior, para mim, que a própria celebração religiosa que reunia
um grande número de fiéis na Sexta-feira da Paixão. Importavam-me os detalhes da
expressão artística, apesar de sairmos de casa para “ouvir o sermão do descimento da
cruz”, como sempre dizia minha mãe. Comprávamos velas para seguir o “Senhor-morto”:
uma longa procissão, que sempre acontecia depois da apresentação teatral, formada por
todos os presentes, pelos atores, figurantes e a “Corporação Musical Sagrado Coração de
Jesus”, com suas tristes marchas-fúnebres.
Por vezes, cansado de caminhar seguindo uma fila sem-fim, meu pai me carregava no
ombro. Meus olhos seguiam os atores: seus figurinos os tornavam facilmente identificáveis.
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Meus ouvidos seguiam as canções fúnebres da banda. Enquanto isso, Padre Bittar ficava na
igreja, retirando o sangue-maquiagem e trocando de roupa, depois de ter passado um bom
tempo pendurado numa cruz erguida no alto das escadarias da igreja. Ele sempre era o
“Cristo”, com barbas e cabelos longos e postiços.
Uma “Verônica” ficava ao alto-falante cantando seus lamentos, numa língua esquisita. Não
entendia uma palavra sequer, mas aquela sofreguidão melódica sempre me comovia,
durante a caminhada, em fila dupla, iluminada por velas bentas, feito uma serpente benta,
com luz própria, aromatizada por incenso bento.
Minhas memórias são inconstantes. Por vezes, vem com detalhes absurdos. Noutros
momentos, são fugidias. Mas, um esforço me traz imagens adormecidas... Um vento
cortante de meio de inverno. Atores descalços, exceto Pilatos e os soldados romanos.
Figurinos ricos e impecáveis, exceto pelos capacetes de papel-cartão pintados de cinza.
Uma cruz mais leve para a caminhada. Outra, preta, muito alta, pesada e resistente o
suficiente para sustentar uma pessoa adulta.
Objetos de cena detalhados: vasos e copos de barro, braçadas de trigo, um pão grande e
vinho, ou suco, ou água... não sei. Cenários exuberantes: um palanque da prefeitura era
para a cena do julgamento do Cristo; para a ceia santa, uma mesa enorme com bancos de
madeira, uma toalha muito branca e adereços indefinidos. Não me recordo dos textos.
Apenas algumas passagens: “pai, afasta de mim esse cálice”, “entrego, em tuas mãos, o
meu espírito”... ou, algo próximo disto.
Recordo-me de reproduzir algumas cenas em casa. Minha mãe, duas tias e minha avó
foram as primeiras plateias. Gostava, além disso, de contar piadas e causos, cantar e tocar
instrumentos de brinquedo. Lembro, com saudade, de um pianinho, uma sanfoninha, um
violãozinho e um tamborzinho.
Os anos se passaram, minha paixão pelo teatro cresceu e se fortaleceu. Não sei dizer com
certeza absoluta quando iniciei minhas leituras sobre teatro, sequer qual foi a primeira peça
que li. Mas, como disse anteriormente, na biblioteca municipal tive meus primeiros encontros
com essa apaixonante expressão artística. Conheci Constantin Stanislavski e seus
principais estudos. Augusto Boal e o seu Teatro do Oprimido. Quando o salário dava,
comprava alguns clássicos: William Shakespeare, Bertold Brecht, Jerzy Grotowski, Viola
Spolin, Nikolai Gógol, Nelson Rodrigues, Molière e outros tantos.
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Foram incontáveis horas de entrega, leituras e pesquisas. Um investimento considerável
numa paixão sem muitos adeptos mindurienses. Lia para mim mesmo. Discutia comigo
mesmo.
Computador ainda era “coisa de luxo”, como alguns diziam. O que dizer da internet?!
Recortava qualquer “Caderno Dois” que me caísse nas mãos. Assinei, durante dois anos, a
“Bravo!”.
Entretanto, existia um abismo intransponível, entre as teorias e clássicos que eu lia e a
prática teatral. Não era simples imaginar aquelas coisas todas funcionando, até que
descobri o Grupo Galpão, de Belo Horizonte. Passei a ver, naquela companhia teatral, a
possibilidade de fazer teatro.
Passei a ler tudo a respeito do Galpão. Tive acesso a muitas informações, por meio de
reportagens, críticas, resenhas e livros. Minhas influências são, em grande parte, da arte
daquele Grupo. O que viríamos a construir com o Paiol – textos, músicas, figurinos e
cenários – teria suas raízes naquela forma particular de fazer teatro, especialmente pelas
características mambembes, de rua.
Em 2006, fui a Belo Horizonte para acompanhar um pouco da 32ª Campanha de
Popularização do Teatro e da Dança. Fui a diversas apresentações. Na ocasião, pude
assistir ao espetáculo “O inspetor geral”, baseado na obra homônima de Gógol. Indescritível
foi aquela experiência: ver um clássico do teatro mundial, num espaço profissional (Grande
Teatro do Palácio das Artes), com o Grupo Galpão!
Pernas trêmulas, ouvidos e olhos atentos a tudo. Chegamos com uma hora de
antecedência. Primeira fila, claro! Vinhetas da Campanha, apoios e patrocínios. “Pedimos a
todos que desliguem os celulares”. Toca uma campainha. Em seguida, mais um toque. As
imensas vermelhas cortinas se abrem. Estavam lá, na minha frente, os atores que, há muito,
eu conhecia das revistas, livros e jornais. Estava lá, o Grupo Galpão.
Não é possível dizer que me apaixonei à primeira vista, porque já havia me apaixonado,
muito antes de ver. Com o livro “Grupo Galpão – 15 anos de risco e rito” de Cacá Brandão,
que ganhei de uma amiga, aprendi os nomes de cada um dos atores, cada detalhe da
história do Grupo. Conhecia cada espetáculo, cada viagem, cada prêmio que o Galpão
havia recebido, até então.
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De volta ao “Inspetor Geral”... já havia lido o texto de Gógol e sabia exatamente o que ia
acontecer. Mas, tudo que eu sabia era nada, diante da grandiosidade daquilo que se
passava ali, naquele gigante palco de pouco mais de um metro de altura. Os nomes difíceis
de cidades russas foram “traduzidos” para nomes mais conhecidos: Belo Horizontovski,
Montes Clarusburg... O sotaque mineiro dos atores me garantia: era possível romper com o
abismo entre as teorias e os clássicos mundiais e um fazer teatral vivo e mais próximo do
que eu poderia imaginar.
Naquela ocasião, não pude ver em cena, Chico Pelúcio, um dos fundadores do Galpão,
porque ele estava dirigindo a Fundação Clóvis Salgado, da qual faz parte o Palácio das
Artes. Chico é natural de Baependi, cidade do sul de Minas, distante cerca de cinquenta e
cinco quilômetros de Minduri.
Cito especificamente Chico Pelúcio, em razão de uma feliz coincidência: no dia 22 de janeiro
de 2004, um encontro pessoal, no posto de combustíveis onde eu trabalhava. A princípio,
quis achar que conhecia aquela pessoa que parou na bomba de gasolina, numa Parati.
“Pois não, senhor!”. “Olá! Complete o tanque, por favor!”. “Eu acho que é o Chico Pelúcio!” –
pensei. “Gasolina, não é?!” – pergunta corriqueira, para um frentista de um posto de
combustível. “Sim! Obrigado!”. Quando passei por trás do carro, pude confirmar minha
suspeita: havia um adesivo com uma estrela, num fundo azul. Era o logotipo do Grupo
Galpão. “É o Chico Pelúcio!!”. Era o encontro mais próximo que eu havia conseguido, até
então, com um ator daquele Grupo.
Apresentei-me e fui logo dizendo que era um fã. Contei, rapidamente, sobre o Grupo Paiol, a
falta de apoio dos governos do município etc... Ele me disse algumas palavras de incentivo
e alguma coisa sobre ter ficado grato pela demonstração de carinho.
Precisava de uma recordação daquele encontro. Tomei, rapidamente, uma folha de caderno
e pedi um autógrafo. Suas palavras: “Caro Ricardo, é possível fazer teatro em qualquer
lugar e sem nenhum apoio: basta o ator querer. Abração, Chico.”. Ao final, seu telefone e
um endereço de e-mail, para “quando” eu “precisar de alguma coisa”. Acompanhando o
autógrafo e as palavras de incentivo, um presente: um CD com a prova 132°, da trilha
sonora do espetáculo “Um trem chamado desejo”, dirigido por ele e que ficou em cartaz de
2000 a 2002.

- 23 -

Figura 1: autógrafo de Chico Pelúcio (2017) – arquivos do pesquisador

Aquele foi um ânimo absurdo. Pouco tempo depois, em 2006, eu teria a oportunidade de
assistir o Galpão, ao vivo, com “O Inspetor Geral”.
Em 2007, foi a vez de “Um homem é um homem”, também no Grande Teatro do Palácio das
Artes, em Belo Horizonte. Novamente, a Campanha de Popularização me ajudava a
encontrar o Galpão. Nessa oportunidade, não me fiz de rogado: ao término do espetáculo,
subi no palco e fui invadindo as coxias, até dar nos camarins. Encontrei alguns atores. Inês
Peixoto de sutiã, Eduardo Moreira retirando a maquiagem, Antônio Edson se trocando, Beto
Franco muito gentil fazendo poses para fotos. Foram os primeiros autógrafos e fotos com os
atores do Grupo.
Depois, tive outras oportunidades: em Baependi, “Till, a saga de um herói torto”; em São
João del-Rei, “Um homem é um homem”; e em Caxambu, “Os Gigantes da Montanha”. Em
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todas as ocasiões muitas fotos, mais autógrafos e alguns suvenires – DVDs, camisetas,
livros e cartões postais. Com novas fontes de pesquisa, veio mais paixão e afecção pelo
teatro.

Figura 2: encontros com o Grupo Galpão – arquivos do pesquisador

Voltando um pouco no tempo, me lembro de outro encontro. No mesmo posto de
combustíveis, tive o prazer de conhecer um professor de Artes Cênicas, cujo nome não me
ocorre. Ele se identificou após ver em cima do balcão uma Viola Spolin, que me ensinava
“improvisação para o teatro”. Perguntou-me se eu estava gostando da leitura. Respondi que
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sim, sem me atrever a tentar dizer o nome daquela autora, porque nunca tinha ouvido
alguém o pronunciando.
Ele me indicou outras leituras. Deu-me seus telefones e endereços de e-mail, para que eu
fizesse contato. Receio ter perdido as anotações... Recordo-me apenas de duas indicações
de leitura: Klauss Vianna e Pina Bausch. Para aquele professor – agora, sem nome – o
trabalho com o corpo é a chave do fazer teatral. Disso, nunca duvidei!
Certa ocasião (não me lembro de datas, mas arrisco dizer 2005 ou 2006), contrariando a
“quase nenhuma vocação” de Minduri para o teatro, tive a oportunidade de participar de três
oficinas. Depois destas, nenhuma outra. Estava acontecendo uma semana de artes, no
Colégio Marista, em São Vicente de Minas. A pessoa responsável pelos eventos culturais de
Minduri conseguiu fazer com que algumas oficinas acontecessem também em nossa cidade.
Foram alguns dias de imersão, num universo muito próximo e distante. Próximo, pelas
leituras que eu já fazia, há tempos. Distante, pela corriqueira inexistência de eventos desse
tipo. Conversei bastante com os três oficineiros que eram de São Paulo. Iniciamos boas e
pouco duradouras amizades. Todas se perderam com o tempo e a distância. Aprendi muito.
Descobri muito.
Dessas descobertas, algumas me moveram, ainda mais, em busca do conhecimento teatral.
“O ator invisível” de Yoshi Oida e o teatro de Antonin Artaud. Esse último me tomou muitas
horas de leitura. O “teatro do absurdo” me fez enxergar outras possibilidades de fazer teatro.
Sua profundidade e sua complexidade não me permitiram continuar. Também, muito receio,
de minha parte, e falta de pessoas para discutir e pensar um teatro que não se importa com
as palavras, que produz reflexões acerca do inconsciente. Tudo muito difícil, para alguém
que estava acostumado a procurar sozinho, o quê ninguém se importava. Ao menos, foi o
quê percebi, quando tentava conversar com as pessoas. Desisti de um aprofundamento
maior.
Mas, outras descobertas foram acontecendo. O teatro duro de Zé Celso Martinez Corrêa me
fez conhecer algo que escapava do lírico e espetacular, no sentido de se tratar do onírico
limpo e belo. Temáticas e formas muito peculiares de fazer teatro, faziam – e fazem – do
Teatro Oficina um dos grandes nomes do teatro contemporâneo. Reflexões marginais e
humanísticas, com um tempero ácido, para tratar de coisas do cotidiano.
Experiências e encontros potentes foram dando-me cada vez mais vontade de estudar
teatro. Afecção já era uma coisa indivisível e sem retorno. O zigue-zague temporal que
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tenho utilizado para contar essas histórias pode ser uma boa alegoria para pensar como as
experiências acontecem, como ocorrem os (des)encontros, como são construídas as
afecções. Não há tempo de começo, nem de fim. Não há uma lógica matemática para que
elas sejam narradas ou lembradas.
O que passa em nós é algo sem data marcada. Simplesmente acontece. Afecção. As
memórias são planos sem fim. Elas acontecem. São campos férteis sem vencimento ou
tempo de estiagem.
Mais uma volta aos tempos passados, mais um exercício de rememorar. É hora de revirar
as memórias e trazer à baila as experiências com o Grupo Paiol de Teatro Amador. Minhas
afecções pelo teatro são, ao mesmo tempo, responsáveis por pensar a existência do Grupo
e por me deixar envolver com os processos dele. Algo próximo de causa e consequência,
sem a inflexibilidade dos entraves do “causa e efeito”.
O Paiol nasceu em razão do meu amor pelo teatro. Mas, estou certo que esse amor não foi
suficiente para garantir a existência do Grupo. Sequer fez com que os atores envolvidos nas
suas atividades quisessem dele se lembrar. Minha afecção pelo teatro permanece, mas
emudecida e sem o vigor da prática. Algumas histórias, algumas memórias: a seguir, o
Paiol...

Terceiro Quadro – o Grupo Paiol de Teatro Amador

Em Minduri, na década de 1990, já não havia cinema. Biblioteca, ainda não. Espaços
teatrais, nunca. Éramos jovens. As ausências potencializavam nossa vontade. Sentíamos
necessidade de fazer algo, por nós mesmos. Entre umas juvenis ideias e outras, víamos
algumas possibilidades com a música e alguns eventos artísticos. Posteriormente,
juntaríamos todos esses elementos. O teatro não era prioridade, ao menos até aquele
momento.
No começo dos anos 2000, fizemos o quê acreditávamos ser possível: fundamos o Grupo
Paiol de Teatro Amador. Era julho, de 2001. Incertezas...
Poderia descrever a fundação do Grupo como uma iniciativa pontual, cujo objetivo era
realizar apenas um evento que, genericamente chamamos de “I Noite Cultural”, no ano de
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2001. Algumas foram as razões para a durabilidade do Paiol – especialmente o espaçotempo que nos foi oferecido pela Igreja – que se manteve ativo até 2009, quando algumas
desavenças aconteceram.
Nunca conseguimos realizar oficinas, enquanto Grupo. Nunca pudemos preparar atores.
Apesar de ter tido acesso a um número mínimo de teorias, nunca pude priorizar técnicas
nos ensaios que realizamos, para montagens e espetáculos pontuais.
O Paiol se mantinha, enquanto Grupo, com encontros esporádicos destinados à preparação
de produções periódicas, geralmente, para datas específicas do calendário da igreja católica
e outras ocasiões extraordinárias alheias aos costumes daquela instituição. Noutras
palavras, nos encontrávamos, na maioria das vezes, para montar autos de natal e paixões
de cristo, com datas definidas pela igreja católica. E, eventualmente, para uma
apresentação aqui, outra acolá, fora dos espaços religiosos.
Apesar

dessa

particularidade,

é

possível

considerar

que

muitas

aprendizagens

aconteceram. Creio que qualquer reunião – ou encontro, como prefiro nominar – tende a
permitir que experiências sejam compartilhadas e aprendizados aconteçam.
Sempre acreditei que para o teatro existir era preciso, antes de tudo, a vontade de fazê-lo
acontecer. Aquelas palavras de Chico Pelúcio inflaram minhas convicções. O Paiol surgiu,
em razão de nossa vontade. Mas sua duração se deveu à igreja: não dispúnhamos de
tempo, sequer recursos financeiros; e o apoio e oportunidades oferecidas por aquela
instituição garantiram as atividades e a longevidade do Grupo.
Não contávamos com um grupo definido de pessoas. Assim, para cada espetáculo, pessoas
eram convidadas a participar. Como disse, nenhum de nós tinha formação teatral, apesar do
nosso incontestável amor pela referida expressão.
Feito aqueles times de futebol de várzea, cujo artilheiro anônimo era um pedreiro renomado,
éramos não-atores ganhando a vida por meio das mais diferentes profissões e ocupações.
Tornávamos-nos atores, quando o Paiol acontecia.
Nunca impusemos quaisquer pré-requisitos para a participação dos atores, nos espetáculos
do Grupo. Donas de casa, estudantes, frentistas, secretários, trabalhadores do campo...
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos... letrados, “sem leitura”, semialfabetizados...
Assim eram constituídos os elencos do Paiol. Músicos anônimos tocavam canções as mais
variadas: “se não fosse o Grupo, a gente nunca ia poder mostrar que a gente sabe tocar um
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instrumento”, me dizia Afonso, sempre animado com mais um convite para participar de um
auto ou uma paixão. Semialfabetizados aprendiam textos bíblicos misturados a clássicos da
literatura mundial: “nada mais tenho a dizer! Deixa-te inundar o coração, se quiseres, pela
cólera mais violenta!” – dizia o personagem Jesus, repetindo as palavras do cego adivinho
Tirésias, em Édipo Rei, de Sófocles.
Realizávamos todos os ensaios à noite, por volta das oito horas. Muitas vezes, não vimos o
tempo passando e encerrávamos os trabalhos às vinte e três. O dia era destinado às labutas
diárias... a noite para as atividades teatrais. Em geral, ensaiávamos durante dois meses.
Eram dias prazerosos... Eram dias de teatro... Eram dias de experiência...

Cena I: os panos
Como citei anteriormente, o Grupo Paiol encerrou suas atividades, em 2009. O motivo
principal foi a perda do espaço que tínhamos na igreja. Os embates que nunca haviam
acontecido, entre as celebrações religiosas e a atuação do Paiol, finalmente chegaram.
Um novo padre assumiu a paróquia e, com ele retornaram algumas tradições do catolicismo.
Sem cena de crucificação, nas paixões de Cristo... Sem auto de natal dentro da igreja...
Nem pensar em colocar uma criança para ser o Jesus menino... A política de empréstimo de
figurinos, não sei o que... O acesso às dependências da igreja...
Pronto! Estava rompida a relação que durou cerca de 10 anos. Estavam fechadas as portas
para que o Grupo Paiol pudesse continuar fazendo teatro em espaços não destinados para
tal expressão.
Negociamos, por assim dizer, com três padres, além do Bittar. Dois deles se entusiasmaram
com a ideia de “utilizar” o teatro para angariar público, digo fiéis. Segundo suas estatísticas,
os jovens andavam distantes das celebrações da igreja. O Paiol conseguiu contribuir para
que os números fossem revertidos: muitos jovens atuando, outros tantos assistindo aos
amigos que atuavam.
Lembrei-me de Molière, enterrado numa cova comum como pagão, por ser considerado
herege. Senti-me traído. Apesar de reconhecer certa distância entre as práticas teatrais e os
ritos religiosos, nunca pensei que retirar as oportunidades de se juntar diversão e fé fosse
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uma opção, mesmo se tratando de uma instituição reconhecidamente preconceituosa,
autoritária e tradicional. Enganei-me... Sonhos se desfizeram...
Depois dos episódios desconcertantes, decidimos que o Paiol poderia continuar suas
atividades sem o apoio da igreja. Iniciamos, como sempre sonhei, a preparação de atores
para a adaptação de “O auto da Compadecida” de Ariano Suassuna. Lemos o texto,
trocamos algumas ideias... Um ou dois encontros, talvez...
Mas, no meio da minha euforia, fui surpreendido com o aparecimento de outro grupo de
teatro. Esse sim, apadrinhado pela prefeitura. Com investimentos consideráveis em
equipamentos, figurinos e adereços, apresentaram um espetáculo sobre lendas e histórias
de Minduri.
Apesar de não querer reconhecer, fiquei absolutamente chateado com aquela situação.
Mais ainda, quando um dos atores do Paiol, ou melhor, um dos atores que mais atuaram em
peças produzidas pelo Paiol, foi convidado a integrar o mais recente grupo de teatro amador
da cidade.
Senti-me traído... pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas minhas convicções, pelo teatro.
Enfim, o Grupo Paiol encerrou suas atividades, depois de 10 anos de existência... 8 anos de
autos de natal e paixões de Cristo. Depois de ter se configurado como garantia de
resistência e possibilidade de ação, do meu absoluto amor pelo teatro. Depois do Paiol,
exceto por este movimento de pesquisa, nunca mais encontrei o teatro... suas cortinas
foram fechadas para mim.
Panos.
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Ato II – processualidades: (des)caminhos da pesquisa

Todo
era comienzo
para
aquel hombre
[...] inconcluso,
tambaleante
entre la oscuridad
de los abismos.
(Pablo Neruda)

3

A busca por possíveis caminhos é interminável. O que se faz é, talvez, interromper a
procura, quando acontece a necessidade de se olhar para o caminho-feito e desenhar os
mapas das travessias. É hora de pausar as buscas. É hora de riscar algumas linhas para
tentar narrar os caminhos percorridos, mesmo aqueles da escuridão dos abismos.
Há algum tempo, enfrento o desafio de acreditar na possibilidade de experimentar um
caminho que se faz ao caminhar. Nada da sofisticação de aparelhos GPS, das engenhosas
cartas marítimas ou bússolas. O tateio cego foi o dispositivo acionado.
Nas buscas de possíveis caminhos para o desenvolvimento de minha pesquisa, tenho
experimentado o (des)encontro com perspectivas que fomentam minhas discussões, a partir
das questões que me movem enquanto pesquisador. Experimento sensações e habito
territórios incertos, nos quais, a dúvida é minha constante companhia.
Meu eterno desafio foi/é me livrar de convicções, estando diante da necessidade de
(re)visitar lugares que, antes, me eram tão próximos e comuns. Isso porque neles sempre
estive, faziam parte do meu cotidiano, das minhas experiências pessoais e, por assim dizer,
minhas experimentações artísticas.
Minduri me abrigou – foi meu ninho – durante cerca de trinta anos de minha vida. É desse
lugar que pretendo falar. O Grupo Paiol foi a tentativa primeira de me dedicar também ao
que sinto paixão: o teatro. É com esse Grupo e com alguns de seus sujeitos que pretendo
estabelecer diálogos.

3
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É possível voltar? É necessário voltar? Como voltar? No quê, me apoio para voltar? Essas
são algumas das questões que tanto têm me consumido, numa espécie de tentativa de
romper com as certezas. Tais certezas estão, certa forma, relacionadas às convicções que,
inevitavelmente, tendemos a carregar. “Eu conheço as pessoas que fizeram parte do Grupo
Paiol!”. “Eu estive à frente do Grupo... sei muito bem quais foram as descobertas e
experiências pelas quais passamos!”. Será?
Nesse momento, as únicas coisas que carrego são dúvidas. Entendo que estar armado de
dúvidas – e poder reconhecer tal situação – foi o meu maior progresso, nesse caminhar
cambaleante e repleto de zigue-zagues que optei realizar. Tal escolha tem me permitido dar
crédito às incertezas. Tenho podido experimentar sem receio e medo, não que estes
sentimentos não estejam presentes de alguma maneira. O risco que corro, ao tomar tal
caminho ziguezagueante, é grande. Mas não é perigoso o caminho de qualquer pesquisa?
Optei pelas incertezas.
Neste Ato II – que ouso intitular “Processualidades: (des)caminhos da pesquisa” – procuro
descrever os processos, progressos e retrocessos de minha pesquisa, buscando priorizar,
sempre, a narração dos processos, sem que o caminho “curto” e “reto”, da busca por
resultados, seja o intento que me move.

Primeiro Quadro – antes das nominações metodológicas

A borboleta mais difícil de caçar é o adjetivo.
(Mário Quintana)

4

Cena I – desafios
O primeiro desafio que enfrentei foi a escrita de meu projeto de pesquisa, cujo título
provisório foi “Memórias e narrativas de experiências com a educação em um ambiente não
escolar: o olhar dos participantes do Grupo Paiol de Teatro Amador de Minduri/MG (2001-

4

In: QUINTANA, Mário. Para viver com poesia. Seleção e organização Márcio Vassallo. São Paulo: Globo,
2008.

- 32 -

2009)”. Meu interesse sempre foi pensar as possibilidades educacionais com atividades em
espaços não-formais de educação.
Preso a uma concepção fechada de educação, cria que era necessário encontrar e explicitar
uma ligação que desse, minimamente, um contorno teórico relacionado a questões
educacionais. Precisava encontrar as borboletas dos adjetivos acadêmicos. Às voltas com
essa busca desnecessária, me ocupei, a qualquer custo, de comprovar que apesar de não
se tratar de atividades escolares, minha pesquisa poderia, de alguma maneira, contribuir
para as discussões acerca da educação.
Tendo acessado um número considerável de produções acadêmicas, relacionadas ao
binômio teatro-educação, para a escrita de meu Trabalho de Conclusão de Curso, na
Pedagogia,

busquei

sugerir

uma

pesquisa

que

contivesse

e,

de

certa

forma,

problematizasse um pouco mais, as discussões propostas no referido trabalho. Assim, as
questões que, inicialmente, meu projeto contemplava eram: Existem aspectos educacionais
presentes em atividades desenvolvidas em um espaço não escolar? Se existem, quais são
estes aspectos e quais as suas implicações para a formação política, social e cultural dos
sujeitos participantes desse espaço?
Posteriormente, um novo elemento foi incorporado na relação entre teatro e educação: a
ideia de cultura popular. Com este novo elemento, procuro construir reflexões quanto os
contextos culturais nos quais as atividades do Grupo Paiol foram desenvolvidas. Com este
novo elemento, novas questões são colocadas: quais eram as influências, nas artes em
geral, do Grupo? Como se davam as escolhas dos temas e textos? Qual a relação entre as
atividades do Paiol e as características culturais do seu contexto de inserção?
De certa forma, o segundo desafio foi romper com aquela visão fechada – a necessidade de
afirmar que, em atividades e espaços não-escolares, aspectos educacionais estão
presentes. Seria necessário esquecer a ideia de “formação”. As linhas limítrofes da pesquisa
se romperam: basta habitar o território e deixar que as pistas aconteçam, não sem atenção
e rigorosidade.
O terceiro desafio foi pensar uma pesquisa cujo plano (ou instituição) não mais existe, em
termos físicos, tendo em vista que o Grupo Paiol de Teatro Amador da cidade de Minduri
encerrou suas atividades no ano de 2009; e, ainda, os participantes do referido Grupo não
mais desenvolvem atividades teatrais. Uma possibilidade seria um trabalho com base nas
memórias e narrativas de todos os envolvidos nos processos do Paiol, além de documentos
históricos (anotações e registros audiovisuais).
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Para cada novo desdobramento, novos desafios se colocam. Creio na pesquisa que assim
se faz: fomentando processualidades, potencializando (des)caminhos. Narrar os processos,
por si só, já se configura num enorme desafio. Selecionar o quê contar. Escolher como
contar. De desafio em desafio, busco refletir a partir de questões que possam contribuir para
a construção das discussões que, ora, proponho.

Cena II – o extinto Paiol como território
O Grupo Paiol de Teatro Amador foi fundado no ano de 2001, por mim e alguns amigos.
Entretanto, desde 1998, já desenvolvíamos atividades relacionadas às artes, especialmente,
o teatro e a música. O objetivo do Paiol era, basicamente, exteriorizar e praticar nossos
desejos de envolvimento com atividades artísticas.
Dividíamos, durante nossa juventude, o gosto pelo teatro, alimentados por algumas poucas
leituras possíveis. Faltavam-nos recursos para a compra de livros. A Biblioteca Municipal
não nos oferecia muito, mas, foi lá que conhecemos, entre outros, Boal e Stanislavski, Gógol
e Brecht.
Durante os anos de funcionamento do Grupo Paiol, conforme sintetizei no Ato I, realizamos
ensaios e encontros, idealizamos e apresentamos espetáculos, em sua maioria, ligados às
atividades da igreja católica de Minduri. Esta instituição foi a única que nos apoiou, depois
de algumas tentativas frustradas junto à administração pública, daquele município.
Seus atores eram convidados a atuar nas peças a serem construídas e apresentadas.
Tratava-se de mindurienses comuns, sem quaisquer vínculos com a referida expressão
artística. As idades variavam de dez a mais de setenta anos. Os pertencimentos sociais
também eram diversos. Donas de casa, professores, estudantes, eram algumas das muitas
ocupações dos atores que atuavam nos espetáculos produzidos pelo Grupo Paiol.
Sem que soubessem, os atores recitavam textos clássicos, como “Édipo Rei”, “Prometeu
Acorrentado”, “Electra” e “Medeia”, amalgamados a textos bíblicos. Cantávamos e
tocávamos obras diversas do cancioneiro brasileiro, sem nenhuma formação musical. Entre
nossas maiores influências, destaco o Grupo Galpão, de Belo Horizonte, que, como disse,
sempre foi minha grande paixão, no campo das artes cênicas. O gosto e o interesse pelas
referidas artes sempre nos motivaram e nos fizeram seguir.
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Diversos espetáculos foram construídos, ensaiados, produzidos e apresentados. A
rotatividade de atores era grande. Entretanto, algumas pessoas participaram efetiva e
ativamente das práticas do Paiol. Meu envolvimento naquelas atividades me faz, também,
sujeito de minha pesquisa. Minhas memórias ajudam a (re)construir as memórias do Paiol.
Considerar a possibilidade de (re)visitar a história e as atividades do Paiol é, como citei, um
enorme desafio a ser enfrentado. O lugar onde tanto (com)vivi, onde tanto habitei, se tratava
de um território muito conhecido e próximo a mim. O fato de o grupo não estar mais na ativa,
provocou que o exercício de (re)visitação fosse, ao mesmo tempo, um renovar constante de
sentimentos – acionar memórias – e um enorme movimento de conhecer-olhar o quê eu não
conheci e não olhei – abrir possibilidades.

Cena III – as expectativas

Nunca me dês o céu...
quero é sonhar com ele.
(Mário Quintana)

5

Inicialmente, alimentado pelas convicções que não me abandonavam e contanto com a
possibilidade de fomentar meu exercício inédito de pesquisar, conforme os planos
construídos, previ diversos produtos para a pesquisa, incluindo a escrita de minha
dissertação. Pensei em produzir um documentário com base nas entrevistas que realizaria
com os atores do Grupo Paiol. Quem sabe, poderia, até mesmo, exibir um “trailer”, no dia de
meus exames de qualificação e defesa? Doces expectativas... Sonhos de céu...
Convicto de que seriam muitas entrevistas, tendo em vista o grande número de pessoas que
fizeram parte do Grupo, já havia convidado um amigo para que déssemos conta daquela
empreitada. Pensava nos procedimentos para decupagem e seleção das entrevistas; nas
formas de análise; nos temas que possivelmente fariam parte das falas dos entrevistados;
nas discussões sobre narrativa e memória. Para isso, trabalharia com entrevista-narrativa,
5
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sem estruturas preconcebidas, provocando os entrevistados, contribuindo para o
desenvolvimento dos relatos.
Tendo como premissa as possíveis contribuições educacionais das atividades do Paiol para
os atores envolvidos, pensei também no uso de um questionário, cuja principal função seria
facilitar a identificação de relações entre aquelas atividades e os atuais trabalhos de cada
um. Tal dispositivo aliado às entrevistas, poderia me ajudar a pensar nos tão sonhados
aspectos educacionais que acontecem em espaços não-formais de educação que no caso,
seria um grupo amador de teatro. Porém, fui surpreendido com o não aceite dos atores em
participar da pesquisa. Minhas convicções me traíram. Todos os planos, todas
possibilidades não se sustentavam.

Cena IV – (des)venturas e (des)encontros
Certo de conhecer o Paiol, seus “sujeitos” e os possíveis aprendizados que aconteceram
durante suas atividades, parti para o encontro com as pessoas. Armado de convicções,
estabeleci um primeiro contato, por meio de um grupo da rede social “Facebook”, que
contou com cerca de vinte e cinco participantes. Acreditava que aquela era uma forma
rápida, eficaz e eficiente de acessar os atores que fizeram parte do Grupo. Primeiro grande
engano: nem todos tinham acesso àquela forma de comunicação.
Expliquei o intuito daquele contato, descrevi os objetivos da minha pesquisa e perguntei se
poderia contar com a participação de todos e todas. Para aquela “postagem” – como dizem
na linguagem cibercultural –, não houve comentários, apenas visualizações e algumas
“curtidas”. Em seguida, postei diversas imagens de espetáculos e ensaios do Paiol.
Entendia que elas poderiam ajudar como forma de aproximação das pessoas.
O engano, neste caso, foi acreditar que as imagens provocariam, por si só, comentários e
discussões. Que bastavam as imagens para que as pessoas se manifestassem e, mais que
isso, tivessem suas memórias “reavivadas”.
Percebi, a tempo, eu diria, aquele engano. Comecei, então, a provocar as pessoas, para
que não apenas visualizassem e “curtissem”, mas que se sentissem à vontade para relatar
suas experiências com as atividades do Paiol. Passei a fazer alguns comentários, citando os
atores que estavam em cada uma das imagens, a fim de que pudessem também, voltar a
habitar aquele território, desta vez no âmbito da memória.
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A tentativa foi válida. Diversas pessoas relembraram alguns espetáculos. Outras se
limitaram a achar engraçada essa ou aquela cena. Outras, ainda, também compartilharam
algumas imagens de seus arquivos pessoais.
Fiquei bastante animado com aquela resposta positiva. A convicção que sempre alimentei,
de que seria fácil acessar as pessoas, afinal eu as conhecia, estava sendo confirmada. Em
breve, poderia agendar o primeiro encontro presencial, cuja intenção primeira era me
reaproximar de todos e de todas. Sentia que, apesar dos enganos iniciais, seria possível
desenvolver, sem maiores problemas, a pesquisa, conforme havia planejado. Outro engano:
planejar sem que se cogitem imprevistos. Não há pesquisa que se desenvolva sem
imprevistos e surpresas.
Dei início a uma série de convites para o referido encontro presencial. Sugeri que nos
reuníssemos nas escadarias da igreja, onde o Paiol havia se apresentado tantas vezes.
Também acreditava, ao fazer a sugestão, que voltar a um determinado lugar poderia
favorecer que as lembranças acontecessem, da mesma maneira que o acesso a imagens e
outros objetos.
Em duas postagens, praticamente seguidas, os participantes do grupo apenas visualizaram
o convite. Minhas preocupações retornaram e tinham um por quê: como poderia
desenvolver a pesquisa que havia proposto, sem que os atores do Paiol participassem?
Fiz uma penúltima tentativa. Reelaborei o convite, alterando a data e o horário. Quem sabe,
num feriado prolongado, o aceite seria mais fácil? Pela terceira vez, não houve resposta.
Em dezembro de 2016, alguns dos atores que haviam participado do Paiol foram
convidados a apresentar um auto de natal, durante as festividades de final de ano, na igreja
católica. Impossibilitado de assistir ao espetáculo, vi escapando uma ótima oportunidade de
me encontrar com aquelas pessoas.
Fui traído pelas minhas convicções, ao elaborar o que seria o último convite para o
esperado encontro presencial: mais uma vez, as pessoas não se comprometeram a
colaborar com a pesquisa. Apenas três pessoas se dispuseram a participar do encontro
agendado para às dez horas da manhã de domingo, dia doze de fevereiro de 2017, nas
escadarias da igreja.
Já havia cogitado a possibilidade de que poucas pessoas quisessem participar. Assim,
tendo recebido uma resposta positiva de alguns atores, fui até o lugar combinado, munido
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de câmera e outros apetrechos para registrar nossas conversas. Uma manhã linda,
temperatura amena e muitas expectativas faziam com que meus ânimos de pesquisador
fossem atualizados e potencializados. Aguardei a presença dos atores, até às doze horas.
Nenhum sinal de alguém.
Sozinho, voltei para casa com os inúteis apetrechos. Sozinho, remoí minhas agonias de
pesquisador. Feliz ou infelizmente, os processos de uma pesquisa têm dessas coisas. Era
necessário pensar em estratégias outras.

Segundo Quadro – primeiras nominações metodológicas

[...] porque ainda
não estamos sendo
por tudo aquilo
que nos falta
a incompletude
nos basta
(Clarissa de Figueirêdo)

6

Creio que (re)tomar e (re)visitar os caminhos percorridos seja a melhor maneira de desenhar
os processos de uma pesquisa. Assim, vejo, na possibilidade de narrar tais processos, uma
espécie de regozijo, ainda que seja tão penoso e perigoso revirar as poeiras assentadas do
caminho incompleto-sendo.
Sempre acreditei que o exercício de pesquisar exigia uma espessa fatia de rigorosidade,
outra de receitas infalíveis e testadas, outra ainda de contraprovas e, uma quarta de
extrema preparação do pesquisador (inundado de hipóteses e certezas). Acreditava que
uma maleta com todos estes ingredientes, garantiria o desenvolvimento e o sucesso de
qualquer pesquisa. Afinal, displicentemente, concebia o pesquisar como uma forma de
comprovar o quê já se sabia.
Essa construção tem ensinado a mim que apenas um “ingrediente” daquela lista bizarra, é
absolutamente indispensável: a rigorosidade. Ao estar minimamente consciente da
6

In: FIGUEIRÊDO, Clarissa de. Tempos de Alice. Recife: Linguaraz Editor, 2016.
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impossibilidade de se desenvolver uma pesquisa que não tenha como elemento fundante a
rigorosidade, passo a entender que não se trata de algo fechado. Ao contrário, a abertura às
inúmeras possibilidades é o que exige tal rigorosidade.
Talvez, ainda exista muito a ser discutido, no que tange aos aspectos metodológicos deste
trabalho. Talvez, outras tantas possibilidades de ação e reflexão devam ser exploradas e
incorporadas nessa construção. Considero que qualquer imposição de limites metodológicos
e/ou teóricos para uma pesquisa, tende a torná-la mais técnica e menos criativa. Entretanto,
seguindo os percursos necessários, procuro apresentar algumas possibilidades.
Ainda que não tenha citado tal questão na cena “Desafios”, é necessário que eu reserve
algumas linhas para tratar de minha aproximação com a Cartografia. Perceber que um
trabalho numa perspectiva cartográfica não é, nem de longe, uma forma de tratar com
relativismo suas questões de interesse, tem sido um exercício decisivo para os processos
de investigação aos quais tenho me dedicado. Não se trata de relativizar, mas, de olhar e
poder acessar as possibilidades incontáveis da pesquisa; de estar aberto para as pistas que
surgem no caminhar; de procurar olhar sem (pré)conceitos, até mesmo o que já se tinha
experimentado; de dar crédito às experiências, às vontades, aos afectos e afecções.

Cena I – a cartografia
Tenho procurado desenvolver uma pesquisa que tenha como uma de suas principais
ocupações a discussão e a apresentação dos caminhos trilhados. Tenho procurado
abandonar minhas inquietações quanto aos possíveis resultados. Assim, numa espécie de
combate interno, tenho tentado dar ênfase às processualidades.
Os ânimos de um aprendiz-pesquisador me colocaram alguns limites. Entretanto, os
equívocos e o contato com algumas perspectivas metodológicas têm colaborado para que
eu consiga identificar o quê eu não pretendo procurar. “Conhecer a verdade”, “extrair a
essência”, “representar” e “explicitar certezas” sobre fenômenos, sujeitos e objetos
envolvidos, não me convence mais.
Também, tem sido possível me distanciar de certos vícios, tão defendidos por determinadas
perspectivas. Causa-me desconforto a ideia de uma “irremediável” separação entre
pesquisador e pesquisado; de uma neutralidade “necessária” do pesquisador, diante do
processo; de um “determinante” retorno ao “olhar do pesquisador”; de uma “precisão” na
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representação do campo de pesquisa; e, de uma “aclamada” conservação de certa
distância. Assim, tenho me apoiado no reconhecimento da não neutralidade do pesquisador
e numa construção coletiva dos dados (pesquisador-pesquisado-objeto).
No Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem (GEFI), cujas discussões
propostas transitam pelos estudos de Deleuze, Guattari, Espinoza, Foucault, entre outros, e
seus desdobramentos, conheci a Cartografia. Passei a habitar territórios diversos: ora
“estriados”, ora “lisos”. Esbarrei no “virtual” e no “atualizado”. Conheci a “morte” do “sujeito
humanista naturalizado e essencializado”. E compreendi a indissociabilidade entre
pesquisador-pesquisado-objeto. Fui afetado: experimentei o “bom-encontro”.
A Cartografia é um dos seis princípios do Rizoma7, e tem seu conceito apresentado por
Gilles Deleuze e Felix Guattari, no volume 1 da obra Mil Platôs (1995). Entre suas principais
características, a Cartografia seria um princípio “inteiramente voltado para uma
experimentação ancorada no real” (DELEUZE e GUATTARI – 1995, p. 21). Dessa maneira,
o que se cartografa tende a ser apresentado dinamicamente, sem uma forma única de
acesso.
Compreender como é possível conceber um estrato tão aberto – tendo em vista que é da
realidade mutável e assimétrica que se trata – pode permitir que regras metodológicas não o
definam. Aí está a grande contribuição da Cartografia, enquanto processo: a inversão do
percurso da pesquisa, de metá-hódos, para hódos-metá (PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA,
2015). Sendo hódos, caminho; e, metá, reflexão, tal inversão sugere que as reflexões sejam
construídas no caminho, no percurso. Daí a ideia de processualidades, conforme procurarei
apresentar adiante.
Segundo Passos, Kastrup, e Escóssia (2015, p. 10-11), a Cartografia é, portanto, “um
método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude”.
Dessa maneira, retomando a questão, o rigor e a precisão de uma pesquisa estão
relacionados não com exatidão, mas como “compromisso e interesse” com/pela realidade,
sem prescrições, mas em movimento.
É necessário compreender a Cartografia como uma perspectiva que se desenvolve no plano
de pesquisa. A construção coletiva exige a inseparabilidade entre conhecer e fazer,

7

Ver: Mil Platôs, vol. 1 – Deleuze e Guattari (1995).
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pesquisar e intervir. Por essa razão, a aposta em um “fazer-saber” e em uma “experiência
do saber” é o “caminho” proposto na Cartografia.
Assim, se abre a possibilidade de se desenvolver uma pesquisa onde o acompanhamento
de processos e o trabalho com alguém ou algo (e não mais sobre) permitem afirmar que
“toda pesquisa é intervenção”, como defendem Passos e Barros (2015, p. 17).

Terceiro Quadro – a partir das pistas

Neste Quadro, com base no livro “Pistas do Método da Cartografia – Pesquisa-intervenção e
produção de subjetividade”, organizado por Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da
Escóssia, pretendo fazer algumas aproximações, identificar possíveis conexões entre
algumas das referidas pistas e os movimentos que tenho experimentado.
O termo “pista” está relacionado à provisoriedade dos recursos a serem experimentados
numa pesquisa cartográfica. Receptivo aos acontecimentos, tenho entregado-me às
possibilidades que se abrem múltiplas com o exercício de pesquisar numa perspectiva
cartográfica.
A seguir, com o intuito apenas de encontrar pontos de interseção e possíveis conexões,
destaco as seguintes pistas: a pesquisa intervenção; o funcionamento da atenção do
cartógrafo; o território existencial; a política de narratividade; e, os dispositivos de pesquisa.

Cena I – a pesquisa-intervenção
Escrito por Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros, o texto “A Cartografia como
método de pesquisa-intervenção” é a primeira das oito pistas para uma pesquisa
cartográfica sugeridas no livro “Pistas do Método da Cartografia – Pesquisa-intervenção e
produção de subjetividade”.
Partindo da reversão dos moldes tradicionais, conforme citei, os autores vão defender que
“toda pesquisa é intervenção”. Julgo necessárias algumas breves considerações acerca da
ideia “pesquisa-intervenção”.
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A primeira característica desta possibilidade seria a ausência de um modo prescritivo e,
consequentemente, de objetivos preestabelecidos. Noutras palavras, é necessário que se
tenha sempre em questão os “efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto de pesquisa,
o pesquisado, o pesquisador e seus resultados”. A dinamicidade e a atenção com o
percurso da investigação fazem emergir a necessidade do cuidado do pesquisador com o
“plano de experiência”, no qual estão incluídos todos os envolvidos na pesquisa. Aí, se dá a
construção coletiva do conhecimento.
Conforme procurei narrar no Ato I, estive presente em todas as atividades desenvolvidas
pelo Grupo Paiol, durante seus anos de existência. Compreendo que tal ligação me torna
parte desta pesquisa, antes mesmo de eu pretender ser um pesquisador. Em qualquer
reflexão que venha a propor, já estarei implicado nela, participante dela. Tal “condição”, se é
que seja possível assim nomear, me desafia a ser ao mesmo tempo, pesquisador e
pesquisado.
Assim, considerar uma pesquisa, dita pesquisa-intervenção, é possível, tendo em vista que
estou inserido numa “dinâmica de devir” que, segundo Passos e Barros (2015, p. 20) citando
René Lourau8, “potencializa resistências atuais e atualiza existências potências”. Noutras
palavras, estou implicado em minha pesquisa, primeiro por ter feito parte do Grupo Paiol;
segundo, consequentemente, por lançar mão de minhas memórias para ajudar a construir
estas reflexões; e, terceiro por ser o pesquisador. Ir ao encontro de minhas memórias e de
outros, permite que minhas “existências” sejam atualizadas. Querer (re)visitar tais
existências, neste momento enquanto pesquisador, é potencializar “resistências atuais” ou,
poderia dizer, inquietações atuais.
Diante do exposto e considerando estar implicado de diversas maneiras, é possível
considerar como segunda característica de uma pesquisa-intervenção, sua atenção a um
movimento de análise que vai do “uno ao coletivo”. Entretanto, segundo Passos e Barros
(2015, p. 26), esse “coletivo” não está relacionado a um agrupamento de indivíduos, mas ao
“coletivo como dinâmica de contágio”, num plano “de máxima comunicação” e conexão.
Poderia pensar, portanto, num movimento de implicação, conexão e comunicação entre
pesquisador, pesquisados e objeto. Ainda, num exercício de construção coletiva do
conhecimento, no qual, as descobertas e conclusões provisórias serão apenas uma
pequena parte do percurso percorrido, que contará com a participa-ação de todos os
8

“René Lourau, analista em tempo integral” – S. Altoé (2004).
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envolvidos nas processualidades da pesquisa, por meio de um acompanhamento dinâmico
e constante dos traçados que se desenvolvem, numa espécie de “cartografia do
intermediário”, como bem definem Passos e Barros (2015, p. 28).

Cena II – atenção
Pensar a atenção do pesquisador, numa perspectiva cartográfica, é compreender que não
se trata de se estar pronto para ver o que há, mas de criar o que há. Não basta ver, é
necessário olhar.
Mais que associar a atenção do pesquisador a um exercício de seleção, é necessário
concebê-la como um movimento de “voo e pouso” ou de “foque e desfoque”, conforme
aponta Virgínia Kastrup (2015, p. 34-35). Assim, a cartografia exige que o pesquisador
esteja atento e pronto para ver-criar o que nem sempre está disponível de imediato. Seja em
possíveis observações, ou no ato de entrevistar, ou, ainda, na ação de ler e (re)visitar
teorias e literaturas, o exercício de se atentar para algo está relacionado menos ao interesse
(intelecto) que à vontade (volição).
Em geral, o desafio do ato de pesquisar vem recoberto de olhares tendenciosos que
acabam por “cegar” o pesquisador. No meu caso, iniciei minhas empreitadas carregando
certas ideias pré-concebidas, conforme destaquei anteriormente. Estava inflexível e focado
apenas no que me interessava: ver-ouvir quais foram as contribuições do Grupo Paiol para a
formação dos sujeitos envolvidos em suas atividades.
Certo “amadurecimento” do aprendiz-pesquisador tem me feito buscar abandonar o
interesse e me deixar surpreender pelo quê não olhava. Obviamente, tais aprendizados são
processuais, mas, posso afirmar que a vontade tem tido lugar privilegiado nessa abertura
que tenho me permitido, no que tange a um exercício de pesquisa livre de amarras e
preconceitos.
Ocupado em ver o que me interessava, não pude, por um tempo, pensar tantas outras
questões que poderiam tornar meu trabalho mais produtivo – no sentido de se ocupar mais
em conhecer e menos em mostrar. Tenho podido procurar ouvir o não dito, nos entreespaços, nas entre-linhas.
A atenção está relacionada à percepção do pesquisador-cartógrafo, aos seus sentidos. Por
essa razão, é necessário compreender a atenção como um movimento que privilegia o
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acolhimento ao que acomete o pesquisador, em detrimento à simples ação de buscar
informações sobre algo. Assim, uma das características principais da atenção do cartógrafo
é a abertura ao encontro, conforme aponta Kastrup (2015, p. 38).
Tal questão está ligada às conexões iniciais, especialmente no que se refere à ação de
“deixar vir” (Idem, p. 38), sem que a intenção de mostrar-provar tenha lugar no operar do
cartógrafo. Nesse sentido, encontro outro ponto de interseção: deixar que as narrativas e
memórias, minhas e de outros, apresentem questões outras. Tenho procurado escapar das
iniciais tendências que me atavam os movimentos, cujos objetivos se limitavam a comprovar
minhas hipóteses. A ação de desfocar minha atenção tem me permitido propor diálogos com
diversas concepções de memória, narrativa e esquecimento, conforme procurarei
apresentar no Ato III.
Entretanto, adverte Kastrup (2015, p. 39), “a abertura da atenção do cartógrafo [...] não
significa que ele deva prestar atenção a tudo o que lhe acontece”. Para a referida autora, a
atenção deve se constituir de uma “concentração sem focalização”, com o prejuízo de o
pesquisador se perder no emaranhado de questões que vão surgindo em seu plano de
pesquisa, se acaso houver persistência numa dedicação ao que atende apenas ao seu
interesse.
A produção dos dados depende da atenção do cartógrafo. Muitas vezes, os múltiplos
acontecimentos – na ausência de melhor palavra – que se passam no plano de pesquisa e
que, de alguma maneira afetam a atenção do pesquisador, podem não produzir
“compreensão ou ação imediata”. Entretanto, alguns gestos acontecem para o acolhimento
do inesperado, conforme define Kastrup (2015, p. 40): o rastreio, o toque, o pouso e o
reconhecimento atento.

Cena III – território
A exemplo das exposições anteriores, em que o pesquisador está implicado em seu
movimento de pesquisa, com pousos, rastreios etc., é necessário compreender o que seria
um “território existencial”. Para tanto, volto às pistas do método da cartografia, mais
especificamente à “Pista 7 – Cartografar é habitar um território existencial” de Johnny
Alvarez e Eduardo Passos, presente no já citado “Pistas do Método da Cartografia”.

- 44 -

Antes de tudo, não se trata de um espaço geográfico, físico, com existência prévia, mas, um
“lugar de passagem”, onde a disposição e disponibilidade do pesquisador para experienciar,
deve ser fundamental. Neste trabalho, tenho descoberto e considerado como território
existencial o Grupo Paiol de Teatro Amador, suas atividades, sua história. Tal possibilidade
não se impôs assim, mas tem sido descoberta, processualmente.
Entendo que um território se constrói a partir de conexões, com “personagens rítmicos”.
Dessa maneira, poder (re)visitar o Paiol e, consequentemente, procurar habitar este
território é, antes de tudo, me sentir parte dos processos desenvolvidos neste/por este
Grupo.
Durante todo o seu período de funcionamento, cerca de dez anos, fui o responsável pelo
Grupo Paiol. Com outras pessoas, em geral amigos bastante próximos, fundei o Paiol,
escrevi seus textos, dirigi e ensaiei os atores, produzi seus espetáculos. Meu contato com o
teatro se iniciou com as leituras constantes de teorias e peças, nos livros aos quais tive
acesso, conforme procurei detalhar no Ato I.
A partir do desejo e da vontade de fazer teatro, desenvolvemos fortes laços.
Comungávamos das mesmas intenções. Habitávamos o mesmo território existencial.
Entretanto, hoje, tenho procurado (re)habitá-lo, ao considerar a memória como uma das
diversas e complexas formas possíveis. Fazer parte da história e das memórias do Paiol é
constituir-me neste referido território existencial.
Voltando às possíveis conceituações teóricas, amplio as possibilidades de “classificação” do
território em questão, citando Luciano Bedin (2014, p. 68):

[...] Podemos falar em territórios subjetivos, territórios afetivos, territórios
estéticos, territórios políticos, territórios existenciais, territórios desejantes,
territórios morais, territórios sociais, territórios históricos, territórios éticos e
assim por diante.

Considerando tais possíveis territórios, posso arriscar dizer que este exercício de (re)visitar
o Grupo Paiol é habitar um território afetivo, desejante, histórico e existencial. Afetivo, em
razão de minha implicação nas atividades do Grupo; desejante, porque se trata de (re)ativar
minhas experiências com o Grupo; histórico, por se tratar de um Grupo que já não mais
continua suas atividades e somente poderá ser acessado por meio de memórias minhas e
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outras; e, existencial, porque é nele que tenho existido durante as processualidades desta
pesquisa.
Minhas implicações, experiências e memórias com o Paiol, a existência e persistência com a
possibilidade de habitar aquele território permitem, a mim, pensar-me dobrado pela minha
pesquisa. E – quem sabe? – até arriscar multiplicar, de alguma maneira.
A provisoriedade (passagem) desse “habitar um território afetivo, desejante, histórico e
existencial”, tem me dado a possibilidade de potencializar “coisas aparentemente
insignificantes e imprevisíveis”, conforme ressalta Bedin (2014, p. 72). Tenho podido
selecionar o que narrar, a partir da “força dos encontros” com as pessoas, com as
memórias, com os objetos da pesquisa, com as próprias circunstâncias do exercício de
pesquisar. Tenho podido encontrar o que não procurava, ser encontrado pelos
acontecimentos (ALVAREZ e PASSOS, 2015, p. 137).
Por essa razão, tenho procurado livrar-me de minhas convicções, de hipóteses e metas, da
busca por comprovar o que eu queria encontrar. Nesse sentido, poder me surpreender com
os encontros entre uma paixão anterior e uma “paixão [da] aventura” de pesquisar, que
tenho acessado no percurso da pesquisa, é sem dúvida, um lançar-me “a perder tempo com
o cultivo de uma experiência” vívida, única e movente (Idem, 2015, p. 138).
Como parte do exercício de narrar os processos, retomo, desta vez para criticá-los, meus
engajamentos forçosos e forçados do início da pesquisa. Não podia habitar o território
pretendido, em razão das ingenuidades de um aprendiz-pesquisador. Como bem definem
Alvarez e Passos (2015, p. 141), o que eu estava carregando era uma dicotomia sistemática
com vistas a responder “apenas aos anseios de uma ordem racional, abstrata e
desencarnada”.
Talvez, “desencarnada” não tenha sido possível desde o início, tendo em vista que minhas
experiências com o Paiol sempre estiveram manifestas em mim, em meu corpo. A grande
questão era, portanto, a obseção por cumprir etapas preestabelecidas, a tal ordem racional
e abstrata.
Dessa maneira, “no processo de se avizinhar e habitar o campo [ou plano], depara-se com
um universo mais plural e rico” (ALVAREZ e PASSOS, 2015, p. 141). Ao dar-me aos
movimentos receptivos da pesquisa, tenho buscado o que os autores chamam de
“lateralidade”, estar ao lado da experiência, conhecendo mais e explicando menos. O
agenciamento tende a ser inevitável: implicação e composição.
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Cena IV – narratividade
Ao buscar um “amadurecimento” no exercício de pesquisar, passei a me importar menos
com representações e prescrições. Mas, como apresentar-expressar os percursos(des)caminhos

de

minha

pesquisa,

de

forma

a

potencializar

a

narração

de

processualidades?
Este também tem sido um grande desafio para mim. Para quem se importava mais em
comprovar hipóteses que conhecer receptivamente, este é um aprendizado penoso. Mas,
Walter Benjamin me deu boas pistas sobre a ação de narrar. Com ele, tenho aprendido a
conceber o narrador como alguém que “retira da experiência o que ele conta: sua própria
experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos
seus ouvintes” (1987, p. 201).
O ato de contar é, portanto, um ato dinâmico. Isso implica no entendimento de que a
memória tende a ser ativada a cada expressão (narrativa) de experiências vividas e,
consequentemente, que a cada tentativa de (re)visitar as lembranças, novos relatos serão
construídos. O evento de atualizar as memórias inclui o corpo também, porque este sentiu e
vivenciou as experiências.
Assim, Benjamin (1985, p. 219-220) afirma que “a narração, em seu aspecto sensível, não é
de modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém
decisivamente, com seus gestos [...] que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito”.
O que narrar, como narrar tem sido para mim um grande desafio, também. Encontrar
possíveis maneiras de selecionar e expressar tem sido parte dos meus esforços enquanto
aprendiz-pesquisador. Por essa razão, faço questão de apontar tal desafio como sendo um
dos processos de construção desta pesquisa.
A imagem desenhada por Benjamin, do “narrador sucateiro” entregue ao exercício de olhar
para os escombros, para as margens/bordas, é o quê tenho procurado seguir. O trabalho de
recolher, feito um colecionador, se configura como um fazer artesanal e, por isso mesmo,
orgânico: “a narrativa [...], é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de
comunicação” (BENJAMIN, 1987, p. 205).
Quanto às pistas do método da cartografia, a “Pista 8 – Por uma política de narratividade” de
Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros, tem muito a contribuir, no que diz respeito
às possibilidades de narração. Inicialmente, é necessário compreender que todo o processo
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de seleção do que se vai contar-narrar “implica tomada de posição [...] narrativa” e uma
definição de “uma forma de expressão do que se passa” (PASSOS e BARROS, 2015, p.
150-151).
Para os autores, a cartografia permite o afastamento do pesquisador “das exigências de
purificação, de rigor asséptico que distingue e separa o fazer e o dizer” (Idem, 2015, p. 158).
O afastamento desse “rigor asséptico” está relacionado, de alguma forma, à ideia de “prática
de pesquisa suja”, apontada por Bedin (2014, p. 71), na qual o pesquisador está implicado
em seu fazer-pesquisar “errante”, ziguezagueante e, por isso, sujo.
Entendo que narrar é dizer algo, a partir da sua experiência individual, a partir do seu próprio
fazer. A ação de dizer é fruto das experiências de quem narra algo. Narrar é dizer, inclusive
os “processos de mudança de si e do mundo” (PASSOS e BARROS, 2015, p. 150-151).
A cartografia abre espaço para a narrativa, tendo em vista que está relacionada a
movimentos constantes de constituição e transformação, de processos contínuos em planos
moventes. Aqui, a narrativa se trata de uma forma discursiva dos processos de pesquisa,
buscando selecionar e distribuir numa certa sequência os acontecimentos, (des)caminhos,
processualidades.
Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer (2003, p. 93) apontam que as narrativas,

[...] se prolongam além das sentenças e dos acontecimentos que as
constituem; [...] partilham das características da sentença sem nunca
poderem ser reduzidas a simples soma de suas sentenças ou
acontecimentos que as constituem. Nesta mesma perspectiva, o sentido
não está no “fim” da narrativa; ele permeia toda a história. [...] compreender
uma narrativa não é apenas seguir a sequência cronológica dos
acontecimentos que são apresentados [...] é também reconhecer sua
dimensão não cronológica, expressa pelas funções e sentidos [...].

Diante do exposto, o exercício de narrar foge aos limites do que é dito. É necessário
compreendê-la como algo que se constitui dinâmica e constantemente. Que possui, nas
suas entrelinhas, algo de vivo e em movimento, cujo sentido se faz na “tentativa” de ligar, de
alguma maneira, os acontecimentos narrados, tanto em sua expressão oral, quanto em sua
transcri(a)ção para a linguagem escrita.
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Cena V – dispositivos
Numa perspectiva cartográfica, não cabe falar em coleta de dados, mas, em produção de
dados. Ao realizar o exercício de pesquisa, o pesquisador não conta com informações
dadas. Nada está posto, à espera de perguntas predefinidas, para que, como num passe de
mágica, tudo surja à sua frente. Nessa perspectiva, não cabem instrumentos de coleta de
dados, mas, dispositivos que possam contribuir com a construção dos dados da pesquisa.
Kastrup e Barros (2015, p. 77-78) caracterizam os dispositivos como “procedimentos
concretos encarnados” que têm como principal função atuar no acompanhamento dos
processos de pesquisa, respondendo “sempre a uma urgência”. Assim, é possível pensar
com as autoras, que os dispositivos são “máquinas que fazem ver e falar”.
Lançar mão de um dispositivo não é tão simples quanto a aplicação de um questionário ou
um formulário. Não basta aplicá-lo, é necessário acompanhar seus efeitos no plano de
pesquisa, no território que se está habitando.
Sendo a cartografia um constante exercício de acompanhamento de processos, em planos
moventes, um dispositivo não poderia ser algo estanque, com formatos e funções inflexíveis
e preestabelecidos. Ao contrário, os dispositivos possuem pontas inúmeras e múltiplas,
contribuindo para os processos de criação do pesquisador. É necessário, portanto, buscar
acessar tais pontas, a fim de que os dispositivos possam atuar, no “desembaraçamento” de
suas linhas, nas processualidades da pesquisa (KASTRUP e BARROS, 2015, p. 79).
Procurando compreender como se constituem os dispositivos, ativo novamente as pistas do
método da cartografia, especificamente a “Pista 4 – Movimentos-funções do dispositivo na
prática da cartografia” de Virgínia Kastrup e Regina Benevides de Barros.
As autoras se referem ao dispositivo, com base nos estudos de Deleuze, como sendo algo
que “cria condições concretas para a prática da cartografia”, constituído num emaranhado
de linhas. Além disso, compreendem que os dispositivos têm sua função ativada por meio
de três movimentos-funções: movimento-função de referência – criação dos contornos de
um território existencial; movimento-função de explicitação – fazer aparecer o dito e o não
dito; e, movimento-função de transformação-produção – dar a conhecer algo que se
ignorava, a partir do dito e do não dito num território existencial.
É possível considerar a possibilidade de que dispositivos gerem outros dispositivos. Numa
espécie de progressão, num sentido transversal, o dispositivo possui a “capacidade de
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irrupção naquilo que se encontra bloqueado para a criação” (KASTRUP e BARROS, 2015,
p. 90). Suas linhas emaranhadas tendem a produzir conexões múltiplas, cabendo ao
pesquisador acompanhá-las, a fim de traçar possíveis relações e ligações, (re)construindo,
dessa maneira, os percursos da pesquisa.
No caso deste trabalho, lancei mão de alguns dispositivos que pudessem contribuir com
minhas práticas de aprendiz-cartógrafo. Outros ainda podem ser acionados, noutro
momento, afinal, a cada novo (des)dobramento, novos dispositivos poderão acontecer, a
depender dos agenciamentos que se vão construindo.
Entendo que o próprio exercício de escrita, de narração dos processos, já se configura como
um dispositivo, numa perspectiva cartográfica. Dessa maneira, destaco alguns a seguir.
Primeiramente, foi escolhido dois grandes temas: a memória e a relação teatro-educaçãocultura. Ao escolher tais temas, foi acionado o movimento-função de referência, cuja
primeira implicação foi potencializar os contornos do território existencial a ser habitado. É
necessário ressaltar que o próprio território foi constituído a partir de tais escolhas. Assim,
uma nova dimensão de um dispositivo fica aparente: sua constituição pode se dar por
medidas e estratégias, não apenas em formato de “ferramentas” ou “utensílios”.
O primeiro dispositivo do qual lancei mão foi a entrevista-narrativa. Sua principal
característica é a (re)construção de algo, “a partir da perspectiva dos informantes, tão
diretamente quanto possível” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2003, p. 93). Numa entrevistanarrativa é necessário que o entrevistado sinta-se a vontade para narrar, com pena de se
comprometer a construção dos dados e de se cair nas mesmas armadilhas de uma
entrevista dita “estruturada” (perguntas e respostas), se acaso o pesquisador-entrevistador
se fizer inflexível e obsecado pelo o quê deseja ouvir.
A noção equivocada de estabilidade, produzida ao se utilizar os modelos de uma entrevista
formatada com perguntas e respostas, não tem lugar numa pesquisa cartográfica. A
construção do conhecimento não se dá na desestabilidade? Assim, a entrevista-narrativa
tende a favorecer um encontro potente entre entrevistado e entrevistador. Escapar às
amarras promovidas por ideias preconcebidas e determinismos desastrados é o primeiro
grande passo para o acionamento deste dispositivo de pesquisa. O segundo é o cuidado em
“traduzir questões exmanentes em questões imanentes”, conforme defendem Jovchelovitch
e Bauer (2003, p. 97). As ações de “encorajamento” do pesquisador em relação à narração
com suas durações, velocidades e intensidades, devem favorecer a entrada do entrevistado
nos temas em questão.
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Por “encorajamento”, entendo a necessidade de dar ao entrevistado, além de tempo,
liberdade para construção de sua narrativa. Não emitir opiniões, evitar interrupções e se
entregar a uma “escuta ativa” pode efetivamente contribuir para que a construção se
potencialize.
Os referidos autores, Jovchelovitch e Bauer, sugerem, basicamente, quatro fases para o
desenvolvimento de uma pesquisa-narrativa, a saber: iniciação, narração central,
questionamento e fala conclusiva (2003, p. 98-100). Para cada uma delas, ressaltam pontos
relevantes e “regras tácitas” que podem permitir a liberdade que se espera numa entrevistanarrativa.
Sobre a fase de iniciação, os autores apontam para a importância de que sejam explicados
ao entrevistado todos os procedimentos relacionados à entrevista-narrativa, tendo em vista
que esta fase é destinada às informações sobre a pesquisa. Quanto à “narração central”, é
necessário que se tenha o cuidado de não interromper o entrevistado. Para tanto, os autores
sugerem que o pesquisador se restrinja “à escuta ativa, ao encorajamento explícito e ao
apoio não verbal [...] mostrando interesse” à narração, às histórias contadas. A interrupção
poderá ocorrer somente após uma “clara indicação [...] de que a história terminou”
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2003, p. 99).
Durante a fase de narração central, o entrevistador fará anotações que poderão ser
necessárias à próxima fase da entrevista. Perguntas, como: “É tudo o que você gostaria de
me contar?”, ou “Haveria ainda alguma coisa que você gostaria de dizer?”, são maneiras
interessantes de aprofundar as primeiras narrações do entrevistado.
A fase de questionamento terá como principal dispositivo o produto das anotações e da
escuta ativa. A partir de questões exmanentes (considerações do pesquisador acumuladas
durante a narração central), serão “traduzidas” em questões imanentes, empregando-se a
linguagem e as expressões próprias do entrevistado. Provocação de “justificações e
racionalizações” devem ser evitadas, importando acompanhar como elas aparecem
“espontaneamente” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2003, p. 99). Construir, ainda que
implicitamente, relações entre as questões da pesquisa e as histórias narradas, é uma boa
forma de construir questões imanentes. É necessário compreender que a “fase de
questionamento tem como finalidade eliciar material novo e adicional” (Idem, 2003, p. 100).
Na fase da fala conclusiva, para o caso de existirem, os registros audiovisuais devem ser
interrompidos. Nesse momento, é possível que ocorra o que os autores chamam de
“comentários informais” importantes para a interpretação dos dados construídos na
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entrevista. Para que as questões tratadas “informalmente” sejam registradas, os autores
sugerem que sejam realizadas anotações imediatamente após o fim dos processos da
entrevista.
Como todo dispositivo de pesquisa, a entrevista-narrativa tem sua validade provisória e
mutável. Portanto, é necessário considerar que a experiência do narrador é uma das
conexões que mais potencializam as histórias contadas. Tais narrativas “não estão abertas
à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas”, afinal
tratam-se de expressões de um determinado ponto de vista (narrador) (JOVCHELOVITCH e
BAUER, 2003, p. 110).
Outros dois dispositivos são: o registro audiovisual e a decupagem dos dados construídos,
ambos relacionados diretamente à entrevista-narrativa. O primeiro é comumente utilizado
em pesquisas com seres humanos, para registro de entrevistas, rodas de conversa e outros.
O outro dispositivo é a decupagem. A transcrição de entrevistas é bastante comum em
pesquisas qualitativas. Entretanto, o emprego da decupagem pressupõe outros processos
anteriores à análise dos dados de uma pesquisa, além da mera transcrição. O cuidado com
a descrição de detalhes – entre outros, gestos e expressões faciais – pode oferecer ainda
mais pistas para análise dos dados construídos numa entrevista-narrativa.
Introduzidos alguns dos dispositivos acionados nesta pesquisa, veremos a seguir, o
detalhamento das processualidades diretamente relacionadas ao percurso realizado neste
meu exercício de aprendiz-cartógrafo.
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Quarto Quadro – as nominações metodológicas

O rio não sabe que se chama rio.
(Pablo Neruda)

9

Enfrentando o “caos” de uma pesquisa, permitindo que as metodologias, dispositivos e afins,
fossem construídos no decorrer das processualidades, optei pela perspectiva cartográfica. O
encontro com a cartografia tem me possibilitado experimentar e, especialmente,
compreender a dinamicidade e a provisoriedade de um exercício de pesquisa que se
reconhece incompleto e em constante construção.
Considerando que objeto, sujeito e conhecimento coemergem na ação de pesquisar, o que
tem me movido é a ausência de garantias ou “pontos de referência” que, em outros
métodos, orientam o trabalho pelo que se suporia saber, antes mesmo de se iniciar a
pesquisa. Tal ausência torna, em um plano (ou campo), o “saber na experiência em
experiência no saber”, conforme assinalam Passos e Barros. Ainda nas palavras dos
autores, “o trabalho vai modulando o plano de intervenção onde todos estão incluídos”
(2015, p. 18-19).
Num exercício difícil e necessário, arrisco contornar minha pesquisa como sendo uma
abordagem qualitativa, tratada por uma inspiração cartográfica. Talvez, esse “rio não sabe
que se chama rio”: acredito no não-lugar sem-nome. Mas, a seguir, procuro descrever todos
os procedimentos utilizados neste trabalho, com vistas a tentar esclarecer, os
(des)caminhos percorridos, após acertados os referidos contornos metodológicos.
Processualidades...

Cena I – do incômodo de pesquisar
No Primeiro Quadro deste Ato II, procurei explicitar todos os desafios, (des)caminhos e
(des)encontros, enfrentados-experienciados, desde as primeiras ideias para o projeto de
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pesquisa, até minha afecção pela cartografia. Gostaria de evitar a expressão “estratégias”.
Prefiro “linhas de fuga criadoras”, no sentido desenvolvido por Gilles Deleuze e Felix
Guattari, no livro “Kafka: por uma literatura menor” (1977, p. 41).
O que tenho procurado, ao deparar-me com (des)encontros, é olhar o que eu não havia
olhado, encontrar novas maneiras de fazer, seguindo linhas de fuga. A ideia de criação tem
contribuído para pensar (trans)formações, nos percursos dessa pesquisa.
Certo de que poderia contar com a participação de grande parte dos atores que estiveram
envolvidos nos processos do Grupo Paiol, limitei-me a pensar em ações que atendessem as
necessidades do trabalho proposto. Não pensei em imprevistos. Sequer cogitei a
possibilidade de haver mais desencontros que encontros no exercício de pesquisar.
A princípio, tive uma reação esperada para um aprendiz-pesquisador: aquelas malditas
convicções fizeram-me perder um precioso tempo. Mas, não fariam parte da construção dos
movimentos e das processualidades de uma pesquisa, as surpresas, os imprevistos, os
(des)caminhos, durante os percursos seguidos?
Sim! As escolhas e tomadas de decisões fazem isso. Mais ainda, o fazem a ingenuidade e
as certezas com que o aprendiz-pesquisador pensa se armar. Com o contato que tenho feito
– ainda muito aquém do possível e necessário – com a cartografia, posso arriscar: não foi
perda de tempo... definitivamente, não foi!
Neste momento, em que entendo o exercício de pesquisa como um movimento constante e
incerto, provisório e desestabilizante – senão, qual seria sua função? – sinto-me
incomodado. O incômodo me produz dúvidas. As dúvidas me fazem devir-cartógrafo.
Acompanhar os processos é com o que me ocupo. Os acertos são como pontas soltas do
emaranhado todo. Na mesma medida, os desacertos também o são. Assim, acredito que
nada pode ser mais produtivo para uma pesquisa, que procurar narrar seus processos.
Ao (re)visitar o (des)caminhos percorridos, estarei aberto para pensar novas linhas de fuga
criadoras, para deixar-me ser afectado por novas trilhas e incertezas. Noutras palavras,
poderia dizer que os (des)encontros acontecem para promover movimentos de
desterritorialização e reterritorialização, permitindo que novos agenciamentos, que novos
caminhos se façam.
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Cena II – por outras veredas

Um lugar só é bom
quando a gente pode fugir
para outro lugar.
(Mário Quintana)

10

Antes de tudo, gostaria de ressaltar que a proposta inicial desta pesquisa era pensar as
relações teatro-educação e suas implicações para a formação política, social e cultural dos
envolvidos nas atividades do Grupo Paiol de Teatro Amador, da cidade de Minduri/MG.
Acreditava que a maneira mais óbvia seria entrevistar todos os atores que fizeram parte dos
processos de criação, produção e execução dos espetáculos daquele Grupo.
Entretanto, as surpresas que procurei descrever, até aqui, me fizeram desacreditar na
possibilidade de entrevistar aquelas pessoas. Uma das condições primeiras para que haja
entrevista numa pesquisa, é o aceite dos potenciais entrevistados. Assim, não podendo
contar com a participação dos atores do Paiol, como continuar aqueles questionamentos
acerca dos aprendizados que possivelmente ocorreram, neste espaço de educação nãoformal?
Com aquela proposta de pesquisa, iniciei um grande interesse pelas discussões acerca da
memória e das narrativas, entendendo estas últimas como condições indispensáveis para a
expressão da primeira. Dessa maneira, outra questão se colocou: sem entrevistas, como ter
narrativas que me permitissem acessar as memórias dos atores do Paiol? Como (re)visitar
as memórias daquele Grupo?
Estando, antes de tudo, implicado nas atividades do Paiol e, posteriormente, nos próprios
movimentos de minha pesquisa, passei a olhar a possibilidade de me reconhecer também
como um dos “pesquisados” de minhas “investigações”, como sendo uma potente linha de
fuga criadora. Precisava “fugir para outro lugar”, como sugere Quintana. Assim, poderia dar
continuidade a, ao menos, dois dos processos propostos: teatro-educação-cultura (popular)
e memórias. Mas, desta vez, as minhas próprias percepções acerca dos questionamentos
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que me moviam a pesquisar. Uma nova questão: seria possível propor discussões potentes
apenas com as minhas memórias?

Cena III – com outras memórias
A princípio, a resposta inicial para aquela questão foi “sim!”, afinal, uma pesquisa na
perspectiva cartográfica não exige um número determinado de pesquisados, por não se
tratar de quantificar; não exige comparações, por não pretender verificar a veracidade de
algo; não exige, ainda, a averiguação da incidência de respostas “a” ou “b”; não privilegia
“este” ou “aquele” sujeito de pesquisa.
Ao

contrário,

a

cartografia

preza

pelo

acompanhamento

de

processos,

pelo

comprometimento do pesquisador com as escolhas e pela potência dos encontros e
agenciamentos que uma pesquisa pode suscitar. Não via, portanto, impedimentos, do ponto
de vista metodológico, para que eu pudesse continuar.
Entretanto, acabei esbarrando noutras possibilidades, encontrando outras veredas. O
exercício de escrita do Ato I deste trabalho me fez notar duas questões importantes, para as
quais, nunca havia olhado.
A primeira foi perceber que minha afecção pelo teatro pode ter acontecido com o contato
que tive com esta expressão artística desde menino, quando participava das celebrações
religiosas da igreja católica. Todos os anos, durante a “Semana Santa”, Padre Bittar –
pároco durante muitos anos em Minduri – preparava espetáculos teatrais, especialmente a
serem apresentados na “Quinta” e “Sexta-feira Santa”.
A segunda questão foi ter observado que um amigo, Alex, havia participado de um grande
número de atividades do Grupo Paiol, principalmente nos espetáculos realizados fora dos
espaços religiosos. De certa forma, ele pode ter sido responsável por potencializar novos
territórios físicos e existenciais para o Paiol.
Assim, olhei para outras possibilidades de ação-intervenção, sem perder de vista o desejo
de pensar a relação teatro-educação-cultura e a vontade de falar de memórias. Outras duas
narrativas poderiam produzir novos agenciamentos, movimentos que põem uma pesquisa a
caminhar.
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Naquele exercício, descobri que minha afecção pelo teatro se deu, a partir dos contatos que
tive com as peças das celebrações religiosas da semana santa, em Minduri. Os espetáculos
da “Paixão de Cristo”, tão comuns na sexta-feira da paixão foram as primeiras e, durante
muito tempo, as únicas oportunidades que tive de olhar para o teatro. Creio que narrei tal
questão, à exaustão, nos Atos anteriores. Entretanto, essa pode ter sido uma das grandes
descobertas que fiz, durante esse movimento de pesquisa.
Assim, o problema causado pela ausência de pessoas para as entrevistas poderia estar
sendo amenizado: poderia procurar o padre que era responsável por aquelas peças.
Deveria fazer contato, então, com Pe. José Bittar – ou Pe. Bittar, como é conhecido por
todos nós mindurienses. Coincidentemente, ele dirige a Paróquia do Matosinhos, aqui em
São João del-Rei. Isso facilitaria muito o contato e o convite. Após uma ligação telefônica,
agendamos a conversa.

Figura 3: Pe. Bittar (2017) – arquivos do pesquisador
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Pe. Bittar foi pároco, em Minduri, durante muitos anos e foi o responsável por abrir as portas
da igreja para o Grupo Paiol. Homem de muitos “dons artísticos” e afeito às artes, como fica
evidente em suas narrativas, ele foi extremamente receptivo ao convite. Sua afecção por
diversas expressões artísticas permitiu que seus relatos fluíssem e, consequentemente,
muito pudesse ser conhecido de sua relação muito própria com o teatro, com as artes.
A segunda descoberta foi a presença de um amigo, desde os primeiros passos do Paiol.
Alex Lindolfo foi um dos responsáveis por todas as apresentações do Grupo fora da igreja.
Não sei qual o motivo de eu nunca ter observado isso, anteriormente. Nosso contato é
constante e intenso, desde o início de nossa juventude. O convite era inevitável e o aceite
certo. Foi o que aconteceu.

Figura 4: Alex (2017) – arquivos do pesquisador

Alex sempre esteve envolvido com as artes, sobretudo, o desenho, os quadrinhos, a
literatura e a música. Mestre pela Escola de Belas Artes da UFMG, sua formação acadêmica
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é em processos audiovisuais. Como ele mesmo define suas ocupações criadoras, trabalha
com “arte em geral”.
Esses dois narradores estão, de maneiras diferentes, ligados a mim e ao meu amor pelo
teatro e pelas artes. Por essa razão, ambos fazem parte desta pesquisa, cujo principal
objetivo é pensar a relação teatro-educação-cultura e levantar algumas questões acerca da
memória.
A ideia inicial era que todas as entrevistas acontecessem em Minduri, mais precisamente
nas escadarias da igreja, onde, tantas vezes, o Grupo Paiol realizou seus espetáculos.
Entretanto, alguns planos acabam sendo desfeitos, durante o movimento de uma pesquisa.
Estratégias outras devem ser adotadas. Linhas de fuga...
Nas duas entrevistas, utilizei um gravador de voz e duas câmeras digitais para os registros
completos que aconteceram em São João del-Rei, no ano de 2017. Com Alex, que me fazia
uma visita, no mês de maio, os registros foram feitos em minha própria casa, das 19h10min
às 20h40, do dia 26 (sexta-feira). Com Pe. Bittar, a entrevista aconteceu no dia 20 de julho
(quinta-feira), na casa paroquial do Matosinhos, onde reside. Teve início às 20h20min e
duração de cerca de 1h40min.
Devo ressaltar que aquelas foram minhas primeiras entrevistas, especialmente, entrevistasnarrativas. Por essa razão, maiores que o meu interesse e minha vontade de realizá-las,
eram meus medos, dúvidas e incertezas.
Seguindo os procedimentos propostos para a realização deste tipo de entrevista, em ambas
as ocasiões, havia feito, previamente, algumas anotações com tópicos que pudessem me
auxiliar. Após apresentar os objetivos da pesquisa, deixei que cada entrevistado ficasse à
vontade para tratar dos temas em questão. A segunda parte das entrevistas foi reservada
para que os narradores pudessem comentar e tratar, mais detidamente, das questões que
fui tomando notas durante o primeiro momento dos relatos.

Cena IV – dispositivos acionados
Talvez, ainda seja precipitado falar de memória, tendo em vista que procurarei desenvolver
reflexões acerca do seu conceito, também o de narrativa, entre outras, no Ato III deste
trabalho. Entretanto, creio que este é o momento natural para tratar dos possíveis
dispositivos de acesso às memórias.
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Conforme citei, o intento inicial era realizar entrevistas com os envolvidos nas atividades do
Grupo Paiol. Com as novas veredas que se abriram, foi possível reconfigurar aquele intuito:
produzir com as narrativas das minhas memórias e as de Alex, cartografias da relação
teatro-educação-cultura, nas práticas do Paiol; e, com as memórias de Padre Bittar
cartografar a mesma relação, além dos limites daquele Grupo. É importante ressaltar que
todas as discussões serão, de alguma maneira, permeadas pelo conceito de memória e
seus possíveis (des)dobramentos.
Para tanto, foi necessário pensar em uma entrevista que privilegiasse a fala dos
entrevistados, sem os vícios de um mero jogo de perguntas e respostas. O encontro com a
ideia de pesquisa-intervenção, aliado ao meu desejo de olhar também para a narrativa como
território de pesquisa, me fez escolher uma maneira com menores perspectivas de
inflexibilidades e de estruturas predeterminadas, que viesse a comprometer, por assim dizer,
os possíveis agenciamentos que aquelas outras memórias poderiam produzir.
Os contornos observados na prática de uma entrevista-narrativa, conforme procurei
apresentar na Cena V, do Segundo Quadro deste Ato, contribuíram para a minha escolha.
Suas indicações de possíveis “roteiros-procedimentos”, ou regras tácitas, como preferem os
autores Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer (2003, p. 94), tornaram mais amenas minhas
ignorâncias e ingenuidades de aprendiz-pesquisador.
Para Benjamin, a narrativa não se entrega ao momento. Ao contrário, “ela conserva suas
forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (1987, p. 204). Nessa
perspectiva, pensar a narrativa é compreender sua intensidade, suas conexões, seus fluxos,
que não se encerram no próprio ato de narrar, mas, que reverberam nas entrelinhas
discursivas.
A preocupação de Benjamin quanto ao desaparecimento processual da narrativa, oferece,
de certa forma, pistas para pensar a potência envolvida no ato de narrar, que vem sendo,
cada dia mais, substituída pela informação. A ação de informar é uma atividade inflexível,
fechada em si, cuja única e indispensável função é explicar algo a alguém.
Dessa maneira, é possível, seguindo as considerações daquele autor, distinguir
“informação” e “narrativa”. A primeira não deixa rastros, não flui ou cria movimentos, sequer
é feita de movimentos. As garantias da informação – num sentido de estabilidade – são
cômodas, afinal, não exigem, nem permitem interpretações. Nas palavras de Benjamin,
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[...] o extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas
o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para
interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma
amplitude que não existe na informação (1987, p. 203).

Aí, digamos, reside a grande disparidade entre informação e narração: não há narração que
não permita interpretações. Tal questão está intimamente relacionada com a perspectiva
cartográfica, no sentido que não existe uma única forma de olhar para algo. Ao contrário, as
inúmeras conexões – talvez, contextos – que permeiam o exercício de narrar fazem com
que seja necessário menos se sentir informado e mais se deixar afetar pelo o que é narrado.
Benjamin é bastante claro, quanto ao lugar de quem ouve-olha uma narração:

[...] contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte
se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é
ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias
de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se
teceu a rede em que está guardado o dom narrativo (BENJAMIN, 1987, p.
205).

As imagens propostas por Benjamin – fiar e tecer, rede e ritmo de trabalho – dão pistas
ainda mais potentes sobre os agenciamentos que se podem produzir com o ato de contar
histórias. Reconhecendo a dinamicidade e a provisoriedade de um dispositivo, neste caso, a
entrevista-narrativa, poderia pensar que seu movimento-função de explicitação é evidente,
tendo em vista que o movimento de inseparabilidade entre conhecer e fazer, proposto pelo
método de pesquisa-intervenção, se dá de maneira prática, no plano movente do encontro
entre aquele que narra e aquele que ouve receptivamente.
Assim, o exercício de contar histórias é potente ao implicar “estados intencionais que
aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos”, ao se construir com
“palavras e sentidos que são específicos” à experiência de quem narra, conforme apontam
Jovchelovitch e Bauer (2003, p. 91). A cartografia exige agenciamentos.
Optei, portanto, pela entrevista-narrativa, buscando, antes de tudo, privilegiar a voz de quem
vai contar as histórias, de quem vai narrar. A disponibilidade de uma atenção ativa,
constituída de rastreios, pousos e reconhecimentos, poderá dar condições para que o dito e
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o não dito – que se operam em linhas de visibilidade e enunciação – sejam olhados, causem
estranhamentos e, consequentemente, produzam agenciamentos, conhecimentos.
Continuando a respeito dos possíveis dispositivos de acesso às memórias, aplicados com a
entrevista-narrativa, utilizei registros visuais (fotografias), além de objetos e anotações,
produzidos durante os processos desenvolvidos nas atividades do Grupo Paiol. Guardo,
com carinho, uma quantidade bastante grande de fotografias, poucos vídeos, listas de
presença e diversos objetos do Paiol.
A ideia foi que tudo isso fosse lançado como pequenos dispositivos, que pudessem produzir
ligações que favorecessem o disparar as memórias dos entrevistados-narradores. Pensando
nas regras tácitas da entrevista-narrativa, acionei tal dispositivo em dois momentos (ou
fases) do processo: na iniciação e na fase de questionamentos, conforme destacado na
Cena V, do Terceiro Quadro deste Ato.
Já na “Cena V – dispositivos”, do Terceiro Quadro, cito o uso de outro dispositivo: a
decupagem. Nesta pesquisa, a decupagem dos dados construídos terá a função de
contribuir para uma leitura mais detalhada das entrevistas-narrativas.
Procurarei, além das transcrições das falas dos entrevistados-narradores, fazer a descrição
de gestos, expressões faciais e outros desenhos que tenham surgido durante os exercícios
narrativos, afinal, o corpo também diz. Considero a necessidade de pensar o corpo como
algo sensível e senciente, onde a expressão física é um dizer o que se sente. Dar ao corpo
que sente, percebe e é presença, o seu lugar de direito, é compreender a corporeidade: o
corpo transporta a existência.
Diante do exposto, pretendo, com o exercício de decupagem, poder olhar para a presença
do corpo na ação de narrar, escutar o que o corpo tem a dizer quando (co)habita o plano de
uma entrevista-narrativa. O corpo também habita o entre-meio, os entre-espaços.
As transcrições das falas serão apresentadas durante todo esse exercício de escrita. A
escolha dessa forma de organização poderá ser útil do ponto de vista da análise das
narrativas e das memórias dos entrevistados-narradores.
Quanto aos dispositivos para registro das entrevistas, utilizei câmeras e gravadores.
Seguindo procedimentos éticos, os entrevistados foram instruídos a ler o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e convidados a assinar o termo, por
concordarem com a sua participação na pesquisa e autorizarem o uso de suas imagens.
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Todos os materiais produzidos nas entrevistas – registros audiovisuais e decupagens –
foram devolvidos aos entrevistados-narradores, a fim de que apreciassem e autorizassem
sua utilização.

algumas palavras provisórias
Neste “Ato II – processualidades: (des)caminhos da pesquisa”, pretendi descrever os
percursos trilhados em minhas experimentações de aprendiz-cartógrafo. Conforme procurei
desenhar, a cartografia tem dado os contornos de minha pesquisa.
Em busca de privilegiar o acompanhamento dos processos, não entendo findados os
caminhos. Ao contrário, a provisoriedade é certa. As incertezas continuam me movendo.
A opção por caminhos ziguezagueantes tem me feito acreditar num fazer-saber
absolutamente produtivo. Aberto às possibilidades de, a qualquer momento, incorporar
novos olhares, novos problemas inventados e criados, tenho procurado seguir passo a
passo. Sabendo que a criação de um território se dá por meio de agenciamentos, num
movimento mútuo de desterritorialização e reterritorialização, creio que a construção coletiva
do conhecimento pode acontecer.
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Ato III – memórias e outros escritos

Será sempre incompleto
um discurso sobre a memória,
do mesmo jeito
que a memória abarca e despreza
fatos e coisas
e a outras faz renascer
vivificadas e perenes.
(Jerusa Pires Ferreira)

11

Chego, neste momento, ao mais intenso encontro de todos os que aconteceram, durante
estas minhas empreitadas de aprendiz-cartógrafo. Entregar-me ao exercício de pensar a
memória foi-é um (des)caminho que me colocou diante de um entroncamento com, no
mínimo, cem novos caminhos e descaminhos.
“Memória é invasora”, como diria Augusto Boal (2014, p. 15). Com essa invasão, que não
tem medida, que não segue roteiro, talvez ouvir-olhar narrativas outras seja um exercício
potente para habitar memórias outras, nas quais, experiências, afecções e afectos coexistem, num plano movente.
A primeira grande questão que se coloca é a tentativa de compreender as entrevistasnarrativas como possibilidades de acesso à memória. E, se isso for possível, o que interessa
olhar? De que forma olhar?
Noutro momento, procurarei acionar as memórias dos entrevistados-narradores, a fim de
que seus encontros com as artes – especialmente o teatro – pudessem ser ditos e olhados.
Suas narrativas ajudaram a compor o cenário do Grupo Paiol e, consequentemente,
possibilitaram que algumas questões pudessem ser tratadas, sobretudo, acerca da relação
teatro-educação-cultura. Agora, creio que seja o momento para tratar especificamente sobre
memória.
Em termos teóricos, com que “memória” são construídas as reflexões que compõem esta
pesquisa? Seria possível falar em apenas uma “memória”? Colocar a complexidade e
amplitude da “memória” encerradas num conceito, talvez seja um pouco arriscado,
impossível e descabido.
11

In: FERREIRA, Jerusa Pires. Armadilhas da memória e outros ensaios. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2003.
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Dessa maneira, procuro olhar para algumas concepções que podem ajudar a compor,
minimamente, a grande ideia de “memória”. Inventando pistas, percorrendo novamente as
diversas visadas que tenho selecionado, parto no intento de desenhar algumas linhas que
possam iluminar os caminhos ziguezagueantes, pelos quais tenho desejado trilhar.
Este é um exercício de visitação a algumas formas de olhar para a memória. É certo que, ao
procurar estabelecer diálogos com tais formas diversas, corro o risco de perder de vista os
caminhos de terra batida. Nos entroncamentos, pretendo escolher o meio, o não-lugar.
Afinal, concordo com Jerusa Pires Ferreira: um discurso nunca será suficiente para dar
conta de tratar sobre a memória. Ao esbarrar com alguns olhares acerca da memória,
desejo que as linhas que se vão desenhando me sirvam menos de possibilidade de retorno
que de (des)caminhos a serem inventados.
O que pretendo é, como aprendiz-cartógrafo, compromissado com abertura e receptividade,
com uma atenção a espreita, livre de aprisionamentos e certezas – criadas pelos
maneirismos próprios das ditas ciências modernas – propor encontros entre diversas
concepções acerca da memória.

Primeiro Quadro – memórias: multiplicidades e agenciamentos

Memória e imaginação são inseparáveis siamesas,
não univitelinas.
[...] linhas entortadas.
(Augusto Boal)

12

Ao iniciar minhas primeiras incursões com os movimentos de minha pesquisa, conforme
procurei descrever no “Ato II – processualidades: (des)caminhos da pesquisa”, propus
possíveis contatos com os conceitos de memória e narrativa. Seria necessário pensar e
compreender a memória e imaginação “siamesas”. Em relação à narrativa, o “Pistas do
método da cartografia” foi de enorme importância, além de uma potente aproximação com
alguns escritos de Benjamin, abrindo preciosos caminhos a serem trilhados ou não.

12

In: BOAL, Augusto. Hamlet e o filho do padeiro – Memórias imaginadas. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
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Quanto à memória, escolhi “Matéria e Memória” de Henry Bergson como meu inseparável
companheiro e conselheiro. Apesar de reconhecer a complexidade do pensamento daquele
filósofo, me dispus a enfrentá-lo.
Foi um encontro difícil, sem progressos aparentes. Poderia descrever tudo o que se passou
como uma enorme provação, cheia de percalços, incertezas e desgastes. Aprendizados.
Não sem muitos embates, entendendo que aquela tentativa de centralização de leituras e
reflexões, numa só perspectiva, poderia condicionar os percursos de minha pesquisa,
permitir-me ir ao encontro de outras concepções de memória. Foi o que fiz: momentos de
fuga.
Encontrei Maurice Halbwachs, Jacques LeGoff, Walter Benjamin, Frances Amelia Yattes,
Jeanne Marie Gagnebin, Maria do Céu Diel Oliveira, Paul Ricoeur e Jerusa Pires Ferreira.
Não existe ordem, sequer classificação de importância e aparecimento. Ao contrário, a
proposta é rastrear concepções de memória, arriscando pousos eventuais em conexões
diversas,

experimentando

reconhecimentos

atentos,

diante

da

multiplicidade

e

heterogeneidade deste conceito, tão caro aos meus exercícios de aprendiz-cartógrafo.
Pensar a memória como dispositivo, conceito e território, é o que pretendo. Primeiro, porque
memórias, aliadas às narrativas, ajudarão a construir reflexões acerca da relação teatroeducação-cultura. Segundo, porque a memória é o membro primitivo de minhas andanças
de aprendiz-cartógrafo. Não posso afirmar com clareza, mas o trabalho com memória pode
render bons encontros. Incertezas... Nas cenas, a seguir, procuro acompanhar algumas
primeiras aproximações com a memória, passando por algumas concepções, propondo a
existência de agenciamentos e criando territórios.

Cena I – um encostar na memória: primeiros contatos
Minhas primeiras aproximações com o conceito de memória aconteceram com o esbarrão
desajeitado entre mim e Henry Bergson e o seu “Matéria e Memória”. Pretendo detalhar,
adiante, tal encontro. Por hora, gostaria de narrar um pouco meu interesse pela memória e
suas possíveis implicações para os meus primeiros intentos de pesquisador.
Como ressaltei, parti de casa com muitos sonhos, muitas convicções e hipóteses, levando,
debaixo do braço, algumas folhas A4 que continham meu projeto de pesquisa. Coragem e
compromisso me fizeram chegar até o Mestrado em Educação.
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Cito a coragem, por: não conhecer de maneira clara metodologias de pesquisa que dessem,
por assim dizer, “embasamento científico” suficiente às minhas propostas; e, ignorar a
presença de conceitos potentes, complexos e múltiplos, sem os quais não seria possível
sequer iniciar algum movimento de pesquisa. Cito o compromisso, porque não abandonei,
em momento algum, aquilo que me movia: a relação teatro-educação e, posteriormente,
também a “cultura (popular)”.
Mesmo tendo sido alertado sobre a possibilidade de que eventuais arrumações poderiam
acontecer no projeto inicial, somente compreendi o que elas seriam, quando encontrei
efetiva e afetivamente a Cartografia. Conforme apontei, no Ato II deste trabalho, o primeiro
desafio foi deixar de lado aquelas minhas convicções e hipóteses, (re)descobrir quais são os
elementos que fazem, ou não, de uma ideia, um possível exercício de pesquisa.
Entretanto, devo reconhecer: meu desejo e minha vontade têm me mantido até aqui. Meu
desejo de pesquisar espaços de educação não-formal, minha vontade de pensar a relação
teatro-educação-cultura

me

movem,

enquanto

estou

aprendiz-pesquisador.

Tenho

compreendido aquelas arrumações: precisei encontrar e me ocupar dos conceitos principais
de minha pesquisa. Neste momento, aparece a memória como possibilidade de conexão
com aquele desejo, com aquela vontade.
Assim, me vejo diante de algo incerto e obscuro, do ponto de vista da ignorância de um
pesquisador de primeira viagem. Seria somente o conceito de memória? Descobri que não.
Era preciso pensar “experiência”, porque é com esta que a memória se constitui. Era preciso
pensar “afecção”, porque esta pode ser uma das conexões de entrada para as memórias.
Vontade, desejo, experiência, afecção e memória: emaranhado de linhas de fuga criadoras
e de movimentos de invenção, que (re)configuram os territórios que, ora, tenho habitado.
Território é passagem...
Um sem-número de leituras dos dois elementos textuais – prefácio e Capítulo I – resultavam
sempre na mesma constatação: “Não é possível... eu perdi alguma coisa no meio da
leitura!”. Lá, estava eu, diante da necessidade de recomeçar todo o processo. Por puro
apego à certeza de que aquelas leituras me fariam PhD em Henry Bergson, por puro
orgulho e vaidade, interrompi a empreitada. Depois de alguns remorsos e exames de
consciência, retomei o contato, desta vez, não por uma “via convencional” – Prefácio,
Capítulo I, Capítulo II... – fui direto ao “Resumo e Conclusão” do livro.
Minhas dúvidas iniciais, despontadas com aquelas primeiras tentativas, pareceram
confusões de uma criança que não sabe com qual brinquedo brincar. As coisas pioraram,
- 68 -

consideravelmente. Interrompi, indeterminadamente, as leituras: Bergson não seria uma
entrada que me motivaria a aventurar pelo conceito de memória. Seriam necessárias outras
aproximações. Quem sabe, noutro momento, aquele filósofo não seria tão rude comigo.
Linhas de fuga.

Cena II – depois da tempestade...
Depois dos incômodos produzidos naquele primeiro embate, eu precisava de encontros
menos escaldantes com a memória. “Arte da Memória” de Frances Yattes, veio como um
passatempo, numa espécie de contramão – na ausência de uma expressão melhor –, em
relação às doídas discussões de Bergson.
Mas, não se tratava de algo menos denso, intenso e complexo. As reflexões propostas por
aquela historiadora inglesa se ocupam, em síntese, da “memória artificial”; da memória e
suas funções mnemônicas que, certa forma, se afastam das proposições de Bergson.
Como um exercício de descontração e abertura para outras visadas sobre a memória, “A
arte da memória” foi de enorme importância para os movimentos de minha pesquisa.
Somente em contato com outros olhares, poderia dizer como eu gostaria – ou não – de olhar
para a memória.
Entretanto, no meio de passagens que remontam à história da arte da memória – entendida
como algo além de “mnemotécnica”, segundo Yattes (2007, p. 20) –, encontrei possíveis
conexões com a memória para a qual eu gostaria de olhar. Entre as principais contribuições,
poderia destacar, provisoriamente: as possibilidades de acesso à memória; as possíveis
condições de permanência da memória; o(s) lugar(es) da experiência e da imaginação na
formação da memória; os “movimentos da lembrança”; imagens e lugares.
Creio que para estas e outras tantas questões sejam necessários aprofundamentos,
contudo, gostaria de, nesta Cena II, apenas citar os encontros que (re)abriram caminhos
para minha pesquisa, depois de toda a tempestade causada pelo meu primeiro contato com
o conceito de memória.
Acompanhando aquela “Arte da memória”, veio Jeanne Marie Gagnebin e seu “Lembrar
Escrever Esquecer”, na mesma ocasião, salvo engano meu. Novas questões foram
incorporadas, novas maneiras de olhar se implicaram.
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Amplificaram-se as reflexões acerca da narrativa, como uma das condições de expressão
da memória. Surgem novas maneiras de se pensar a rememoração, a experiência em
relação ao ato de rememorar, o próprio lugar da história e da invenção-ficção na construção
da memória. Firmavam-se, enfim, bons e produtivos encontros. Linhas de fuga surgiram e
foram inventadas. Desdobram-se questões acerca da memória e sua “tensão entre
presença e ausência” (GAGNEBIN, 2006, p. 44). Mas, não parava por aí, a busca por outros
encontros.
Mais adiante, vejo Maria do Céu Diel Oliveira revirando os achados de Frances Yattes.
Persigo Maurice Halbwachs e suas discussões sobre “memória coletiva”. Passando por Paul
Ricoeur e seu “Memória, história e esquecimento”, encontro o “esquecimento” de Jerusa
Pires Ferreira, em “Armadilhas da memória e outros ensaios”, “salvando” a cultura oral.
Reviso Elizeu Clementino de Souza, cujos estudos acerca da importância das pesquisas
com memória e narrativa, eu já havia encontrado noutro momento de minha vida acadêmica.
Olho, novamente, para as questões colocadas por Walter Benjamin. Descubro, em Jacques
LeGoff, uma “nova história” e, outra vez, a relação entre memória e narrativa; também,
memória coletiva. Retomo “Matéria e memória”.
Diversos foram os encontros construídos, constituídos e reconfigurados, durante minhas
pesquisas com a memória, conforme apontei. Mas, apenas citá-los seria pouco. Por essa
razão, nas cenas, a seguir, procuro ir além da mera reprodução.
A partir destes exercícios de rastreio e pouso, busco, observando as afecções que me
acontecem, conexões e rupturas, num movimento de reconhecimento atento, entre aqueles
diversos olhares que tanto privilegiam a memória, sua arte, sua história, suas configurações
e operações.

Cena III – memória como arte
Extraviar um pouco o caminho, depois daquele início desgastante, conforme citei, foi uma
acertada linha de fuga inventada para responder à urgência que se punha. Era preciso
procurar outras maneiras de olhar para a memória, antes que o desespero tomasse todo o
lugar das afecções que sempre me moveram. Porém, compromissado e teimoso – não
necessariamente nesta mesma ordem –, eu insistia na presença da memória, para a
construção de minha pesquisa. Era tarde para desistir.
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O livro “Arte da memória” de Frances Yattes foi o responsável pela primeira ruptura do meu
olhar para a memória. Nas primeiras partes do livro, a autora faz considerações de enorme
importância acerca da relação entre memória e percepção, especialmente, a visão. Para
Yattes (2007, p. 20), “o sentido da visão é o mais forte de todos os sentidos”, na arte da
memória. Tal constatação está relacionada ao uso de imagens e lugares como elementos
fundamentais para uma “boa” memória. Assim, uma percepção recebida poderá ser “mais
bem retida”, se chegar à mente “por meio dos olhos” (Idem, p. 20). Uma das falas de Pe.
Bittar ilustra bem isso: “Eu tenho uma cena... que ela não me sai da memória: a cena do
paralítico. [...] Que estava no meio do povo... uma coisa tão real”.
No encontro que tivemos, optei por mostrar alguns registros fotográficos das atividades do
Paiol aos entrevistados-narradores, pensando na possibilidade de que tais registros
pudessem ajudar, de alguma forma, que as lembranças ocorressem. Com exemplo, cito
algumas reações de quando eles tiveram acesso às fotografias:

Alex: Eu achei que lembrava mais... Recordo... agora, eu estou
recordando das crianças... que hoje não são mais crianças... tem
gente de cara pintada... [...] eu tinha os projetos de quadrinhos...
hoje, nem existem mais, esses aqui...

Pe. Bittar: Gente, o Marcelo aqui! [...] Olha, aquela menina... como é
que ela chama? [...] Essa exposição aqui, foi de quem? [...] esse aqui
é do Alex. Olha eu, aqui!

Creio que é possível pensar nessa relação entre imagem e memória, sem que o apego a
preocupação exacerbada com uma forma de técnica mnemônica. Yattes faz questão de
frisar que a presença indispensável do sentido da visão, tira a “etiqueta de mnemotécnica”
daquela arte. Entretanto, não se trata de considerar técnica os sentidos acionados para o
assentamento da memória, mas, as maneiras como serão preparados os “cenários” e os
exercícios para fixação da memória; e, posteriormente, um acesso programado àquelas
memórias fixadas.
Conforme a leitura seguia, maiores se tornavam minhas dúvidas acerca dos “métodos”
propostos para/pela arte da memória. Maior era a minha convicção de que não era aquela
forma de olhar que me importava. Os “métodos” – por assim dizer – eram outros que não os

- 71 -

que eu pensava em construir. Não me interessava executar exercícios de retomada de
lembranças, mas, sobretudo, perceber como as memórias (co)existem e se (trans)formam.
Entretanto, aquela foi uma grande provocação. Seria possível, então, começar a
compreender de que maneira(s) as memórias se tornam memórias, material constituído de
sensações e experiências. Como elas surgem e são trazidas à tona. A “arte da memória”
traria bons indícios, por meio de artifícios planejados e determinados, é verdade, mas, de
maneira bastante eficiente, do ponto de vista do exercício de (re)memorar, (re)construir e
(re)ver imagens.
Neste ponto, algumas questões se colocam: seria a memória algo manipulável? A ação de
rememorar pode ser treinada? Onde fica a ideia de experiência, nessa história? E o corpo
que sente, se limita à visão?
Para cada uma dessas questões, outras tantas se impõem. Mas, não seriam infrutíferas as
buscas desenfreadas por descobrir respostas, tendo em vista que muitos são os elementos
que afluem para a constituição da memória? Talvez, continuar olhando para esta “arte” da
memória, aliada a todas as outras perspectivas que eu ousava revisitar pudesse dar pistas
potentes sobre aquelas questões. Foi por esse caminho que arrisquei continuar: permanecer
habitando aquele território estranho, à espreita, esperando indícios que poderiam fervilhar a
qualquer momento.
A leitura continua e encontro uma pista forte o suficiente para compreender o caminho que
segue Yattes: “[...] há dois tipos de memória [...] uma natural e outra artificial.”. Aí, nossos
olhares e ocupações se separam. A mim, bastava me entregar às discussões acerca da
chamada “natural”: “aquela inserida em nossas mentes, que nasce ao mesmo tempo que o
pensamento”, nas próprias palavras da autora (2007, p. 21-22).
Entretanto, ainda permaneceram aproximações. Com elas, penso a memória como arte.
Primeiro, as imagens como estímulos para “chamar” uma “memória a aparecer”. É possível
considerar a potência de uma imagem para fazer aparecer no emaranhado de registros
“guardados” em algum canto da mente. Também, reconhecer que o retorno a um
determinado lugar pode acordar alguma imagem adormecida. Acordar... Talvez seja essa a
grande questão envolvida na memória como arte: tornar a despertar.
A experiência pode ser determinante para que haja lembrança. Essa é a segunda
aproximação: somente é possível que me recorde de algo que se passou em mim. Larrosa
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(2002, p. 21) traz uma interessante apresentação (e não definição) de experiência: “é o que
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.
Assim, somente é possível que eu fale – no sentido de relatar, narrar – a partir daquilo que
eu vivi, experienciei. O mesmo se dá com a memória: o corpo sente o que aconteceu e,
esse mesmo corpo, vai permitir o “acesso”, o acordar de lembranças. Só é possível recordar
de algo que o corpo sentiu.
Para Yattes, é evidente que “a arte [da memória] nasce da experiência”, afinal, é pela
experiência que “sabemos que um lugar traz associações à memória” (2007, p. 40-42).
Sobre a relação entre experiência (pensada inclusive na sua interação com o corpo) e
memória, encontro algumas pistas nas falas dos entrevistados-narradores, sempre
acompanhadas de gestos e expressões corporais e faciais:

Alex: [...] não sei porque... Eu sinto que vai ser agora... que o povo
está esperando a gente lá fora e... “está tudo pronto” e “vamos
embora” e... sabe? Um certo frisson, assim... uma ansiedade positiva
de...
Pe. Bittar: [...] Mal sabia ele, que me deu uma câimbra desgraçada...
[...] Eu não conseguia me levantar e todo mundo me deixou lá,
sozinho... e eu me arrastando, sem... E eu tinha que ir para a
procissão. Eu não levantava...

Aquelas sensações provocadas pelas lembranças, de alguma maneira, constituem as
memórias contadas. Gestos atualizados em sensações atualizadas, presentes.
Passando à terceira aproximação, destaco a circunvizinhança entre memória e imaginação.
Lembro-me de Augusto Boal que, em seu livro “Hamlet e o filho do padeiro – memórias
imaginadas”, esbarra nessa proximidade, quando defende que “memória e imaginação são
inseparáveis siamesas, não univitelinas [...]” (2014, p. 15). Creio que seja bem isso: não é
possível determinar o bairro onde reside cada uma delas. Não é possível definir onde uma
começa e outra termina. Sua proximidade é inevitável.
Yattes apresenta a imaginação como algo intermediário entre percepção e pensamento.
Nesse “lugar”, ou na “mesma parte da alma”, onde reside a memória, mora a imaginação.
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Assim, apesar de todo o conhecimento derivar, em última instância, de
impressões sensoriais, não é a partir delas em estado bruto que o
pensamento funciona, mas após tais impressões terem sido tratadas pela
faculdade da imaginação ou absorvidas por ela. É a parte da alma que
produz as imagens que torna possível o trabalho dos processos mais
elevados do pensamento (2007, p. 52-53).

Compreendo que aí está o limiar imperceptível das “siamesas”: sinto, vivo, experiencio,
imagino e recordo. São processos indefinidos e não seguem um fluxo tão simples quanto
parece. Tudo se dá numa ordem, mas, nunca é possível afirmar quando se dá cada um dos
movimentos. Nem sempre, estamos à procura de uma lembrança, de algo a se remorar.
Muitas vezes, nos vêm lembranças, sem que entendamos o por quê. O esquecimento se dá,
da mesma forma. Mas, este é um assunto que será tratado mais adiante.
A grande questão talvez seja o “elemento tempo” que se insere nesse movimento. Para
Yattes, as “imagens mentais da memória não provêm da percepção das coisas presentes,
mas das coisas passadas” (2007, p. 53). Assim, estamos diante de lembranças que nos
acometem e que passaram por todos aqueles processos – viver, experienciar e recordar –
empapadas por nossa imaginação. Não sabemos até onde aquilo de que lembramos se
trata de alguma coisa que nos aconteceu ou se apenas acreditamos ter acontecido, sejam
construídas por versões da história contadas por outros, ou constituídas a partir de nossas
experiências atuais.
Tal “confusão” pode se dar em maior ou menor intensidade, mas, somente é possível olhar
para uma lembrança com as lentes-do-hoje. Aí, está a potência do “elemento tempo”:
podemos estar vendo/sentindo (memória) algo do passado, lendo com os óculos que a
vivência nos dá. Noutras palavras, olhamos o passado – e isso se dá, também, com as
lembranças – a partir de nossa experiência. Quanto a esta questão, Maria Helena Menna
Barreto Abrahão parafraseia Paul Ricoeur13 para dizer que a narrativa “rememora o passado
com olhos do presente” (2011, p. 1).
Outra questão se dá na medida em que concebemos as múltiplas conexões que se formam
ao procurarmos algo “na memória”. Yattes recorre a Aristóteles para defender a ideia de que
a “lembrança é a recuperação [...] da sensação ocorrida” (2007, p. 54). Nessa perspectiva, é
possível que se encontre o quê se quer lembrar, a partir de “algo interligado”. A referida
autora chega, portanto, ao ponto que nos separa: a preparação de mecanismos para facilitar
a rememoração.
13

“Tempo e narrativa” (São Paulo: Papirus, 1995).
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Como citei anteriormente, não pretendo, neste exercício de pesquisa, pensar como “treinar”
o corpo para que se lembre, facilmente, de algo. Não pretendo adentrar nos tratados da arte
mnemotécnica. Menos, ainda, pensar a memória artificial. Ao contrário, me interessa pensar
os movimentos indefinidos da memória. Não desejo saber como as memórias se formam,
mas, olhar para suas possibilidades de surgimento e manifestação.

Cena IV – narrativas potencializando memórias
Desde as discussões que procurei propor em meu Trabalho de Conclusão do Curso de
Pedagogia14, me ocupei de pensar as possibilidades de se considerar o trabalho com
memórias e narrativas como potentes dispositivos de pesquisa. Naquela oportunidade,
busquei uma leitura mais detalhada dos estudos de Eliseu Clementino de Souza, acerca de
tais questões.
Deste autor, neste momento, tocarei em alguns aspectos relacionados aos desdobramentos
metodológicos e conceituais, no que tange ao trabalho com memória e narrativa, procurando
ressaltar as principais aproximações daqueles estudos, com este meu exercício de
pesquisa. Como a memória pode ser entendida como uma arte, narrar, talvez o seja ainda
em maior intensidade.
Diversas são as maneiras de se olhar para a relação entre memória e narrativa. No caso
específico do referido autor, uma delas seria pensar o “sentido e a pertinência da escrita
[poderia ser fala] narrativa como prática de investigação” (SOUZA, 2006, p. 135). Seria
pouco, entretanto, restringir as propostas de Eliseu de Souza, apenas ao seu caráter de
defesa da seriedade e autenticidade do trabalho com narrativas no campo das ciências
humanas e, especificamente, da educação. Além desta questão, esquadrinho, adiante,
pistas para pensar a relação memória e narrativa, dentro da perspectiva que tenho
procurado seguir – ainda que o referido autor se atenha ao mote “práticas e formação
docente” – acreditando na potência do dito binômio.
Compreender as relações entre memória e narrativa é, antes de tudo, permitir o movimento
de complementação e encaixe próprio destas duas ideias. Não é possível se falar de uma,
sem que a outra esteja implicada de alguma maneira. As narrativas dão expressão às
memórias; e, estas são, geralmente, o tema – na falta de melhor palavra – daquelas.
14

GONÇALVES, José Ricardo Resende. Teatro e Educação: uma cartografia das produções acadêmicas de
2000 a 2015 [Trabalho de Conclusão de Curso]. São João del-Rei; 2015.
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As narrativas são construídas com as memórias e com a experiência de cada ser. Por essa
razão, Souza vai denominá-las de “narrativas (auto)biográficas”. Falo do meu lugar, a partir
do meu contato com o mundo, com as coisas, com as pessoas... Isso é o que fortalece tal
forma de expressão, porque permite “apreender de um outro lugar as aprendizagens que
foram construídas ao longo da vida e potencializá-las no percurso de formação.” (SOUZA,
2006, p. 136).
O autor está se referindo diretamente aos aprendizados construídos durante a vida e às
suas implicações para a formação do ser-professor. Gostaria de (trans)portar tal reflexão
para um dos temas que tenho me debruçado: as possíveis aprendizagens ocorridas durante
as atividades do Grupo Paiol de Teatro Amador. É, pensando tal questão, que me permito
estar aberto para quaisquer conexões que possam ajudar a construir este exercício
cartográfico.
Com a insegurança de tal abertura, chego à possibilidade desenhada por Souza de poder
esbarrar nas “experiências formadoras” e na “aprendizagem experiencial”, dos envolvidos
com as práticas do Paiol. Continuando as aproximações, encontro uma apresentação
bastante curiosa da abordagem empregada por esse autor (SOUZA, 2006, p. 137):

Nas pesquisas na área da educação, adota-se a história de vida, mais
especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de formação como
movimento de investigação-formação [...] em pesquisas centradas nas
memórias e autobiografias de professores. [...] O entendimento construído
sobre a história de vida como um relato oral ou escrito, recolhido através de
entrevista ou diários pessoais, objetiva compreender uma vida, ou parte
dela, como possível para desvelar e/ou reconstruir processos históricos e
socioculturais [...] em diferentes contextos.

Afetam-me as pistas menos estanques desta “definição”: investigação-formação, pesquisas
sobre memórias, relato oral e entrevista. Longe de me ocupar apenas dos pontos de
interseção entre as questões colocadas e as que tenho procurado apontar, meu desejo é
pensar tais pistas dentro do território que tenho habitado, dentro dos processos do Grupo
Paiol.
Assim, poderia arriscar (re)significar, ou melhor, (trans)criar: uma pesquisa com memórias
poderá surtir uma investigação-formação, uma vez que o pesquisador-cartógrafo estará
implicado em seu fazer. É necessário, portanto, pensar numa pesquisa que recorra à
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entrevista-narrativa como dispositivo que possibilite acessar direta e ininterruptamente um
relato oral.
Retomo as reflexões, com o entendimento da validade de um trabalho com memórias e
narrativas, inclusive para o campo da educação. Com esse olhar, pouso mais uma vez,
sobre a memória construída a partir da experiência, que ganha voz no exercício narrativo.
Além de considerar, como Souza, que o ser “toma consciência de si e de suas
aprendizagens experienciais quando vive, simultaneamente, os papéis de ator e
investigador da sua própria história” (2006, p. 139).
Viver o “papel de investigador” é recorrer à memória, inevitavelmente. Assim, ao me implicar
no meu movimento de pesquisa, pondo à baila também minhas memórias, me reconheço
sujeito dos processos investigativos que eu mesmo tenho provocado. Nesse momento – e
durante todo esse exercício de escrita – não faço outra coisa senão narrar. Narro minhas
experiências de pesquisador, narro as processualidades das quais sou parte, narro minha
implicação com o Paiol.
Quanto às entrevistas-narrativas, conforme procurei destacar no Ato II, suas potencialidades
são construídas com a possibilidade de olhar “de um outro lugar” as questões das quais
tenho me ocupado. Ouvir-ver a voz do outro é permitir que as histórias sejam contadas de
outras maneiras, com a “tomada da palavra como estatuto da singularidade, da
subjetividade e dos contextos” de quem fala (SOUZA, 2006, p. 139). Abrahão contribui para
esse entendimento, quando defende que as narrativas proporcionam “melhor entendimento
do significado que tem o fato narrado para o sujeito da narração” (2011, p. 1).
Problematizando, é possível pensar – seguindo os apontamentos da mesma autora, no que
diz respeito a uma busca descabida pela verdade – que não se trata de garantir a
veracidade do que é narrado, “mas de procurar uma verticalizada compreensão desses
fatos que permita o estabelecimento de relações significativas entre eles e os contextos
vivenciais do sujeito da narração” (ABRAHÃO, 2011, p. 1).
Somente é possível considerar “verdade” o que é “‘verdadeiro’ para o narrador”. Jeanne
Marie Gagnebin recorre a Benjamin, para tratar de tal questão, noutras palavras: “Articular
historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘tal como ele propriamente foi’. Significa
apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila num instante de perigo” (2006, p. 40).
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Tocando na memória, Abrahão vai ressaltar a sua “natureza reconstrutiva e seletiva” (2011,
p. 1). Mais uma vez, portanto, é necessário frisar o elemento temporal envolvido nos
processos de rememoração.
Se eu pudesse resumir, teríamos: a narrativa é feita no presente, utilizando os “moduladores
de voz” do presente, sobre memórias do passado constituídas de experiências pessoais e
intransferíveis. Por essa razão, o que é inventado-imaginado e o que de fato aconteceu são
inseparáveis e inidentificáveis, até mesmo para o narrador. Daí o caráter subjetivo da
memória.
Para pensarmos a memória como “terra que ninguém anda”, como diria um amigo – eu
substituiria “ninguém” por “o outro” –, a alegoria relembrada por Benjamin no breve texto
“Experiência e Pobreza”, sobre um velho produtor de uvas e seu ensinamento aos filhos,
cabe bem. A existência, ou não, de um tesouro enterrado nos vinhedos, pouco importa. O
que importa é o que se pode produzir quando se acredita em tal existência.
A memória é, portanto, como algo que é muito além dela própria – seja na sua concepção,
ou no seu conteúdo – guardando em segredo uma mistura homogênea do que aconteceu e
do que sequer chegou a existir. Ao narrador é reservado o direito de dizer a “verdade”, a sua
verdade. Ao ouvinte cabe não duvidar daquelas memórias ditas. “Quem encontra ainda
pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas?” (BENJAMIN, 1985, p.
114).
Narrar experiências é potencializar memórias? Creio que sim. É possível pensar no poder
potencializador das narrativas e no que elas podem produzir. Sobretudo, é possível
considerar que as memórias são (re)construídas, tomam novas formas a cada vez que são
contadas, compartilhadas. Souza (2004, p. 173) nos ajuda a pensar estas questões, quando
aponta que:

A arte de contar remete o sujeito a observar-se numa dimensão
genealógica, como um processo de recuperação do eu, e a memória
narrativa marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços, os quais
articulam-se com as lembranças e as possibilidades de narrar experiências.
O tempo é memória, o tempo instala-se nas vivências circunscritas em
momentos, o tempo é o situar-se no passado e no presente. [...] A memória
é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento sobre as
experiências.
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Compreender, portanto, a narrativa como oportunidade de olhar para a memória é dar-lhe o
poder de visitar o passado, viajar a tempos idos, (re)virar os guardados construídos pelas
experiências. Porque a “arte de narrar” constitui-se num “processo metanarrativo”, no qual
se expressa o que ficou na memória de quem narra. Ouvir uma história narrada requer,
destarte, que estejamos prontos para subir numa jangada que veleja para trás e que apenas
o seu condutor-narrador pode dizer “onde estamos”, por ser um remanso (re)conhecido e
(re)conhecível, deste que tem o remo e o leme.
Em “Lembrar escrever esquecer” de Jeanne Marie Gagnebin, encontro uma poesia deliciosa
e intensa. Ali, a relação entre memória e narrativa ganha contornos belíssimos ao ser
discutida, inicialmente, a partir da “Odisséia” de Homero. Sua poesia, entre outros
movimentos, vai visitar Benjamin; plantar, numa escrita rizomática, algumas “metáforas da
memória”; e, experimentar alguns “prelúdios” de Paul Ricoeur.
A imagem de Ulisses “outrora estrangeiro” que nada tem, a não ser a “narração comovente
de suas histórias”, que lança mão de suas “palavras preciosas” como moeda de troca,
concede à autora a liberdade de dizer que “quanto mais se narra, mais se presenteia o
hóspede”, de dar àquele personagem o potente título de “herói e narrador mestre”
(GAGNEBIN, 2006, p. 22-25). Ulisses pode narrar não apenas porque viveu, mas porque
pode rememorar suas aventuras. Está aí, o reforço da ideia de imbricação entre memória e
narração: narro minhas memórias, a partir de minhas memórias constituídas.
A potência da narrativa é evidente nas histórias contadas do/pelo herói. A fidúcia em tal
potência permite que Gagnebin afirme (2006, p. 37):

[...] pode haver, por meio da narração e da autonarração em particular, uma
auto-constituição do sujeito que não se confunde necessariamente com a
renúncia ao próprio desejo e com a rigidez que resulta dessa renúncia; e
que a fruição narrativa pode se distinguir do gozo extático que dissolve os
limites da identidade e faz regredir o sujeito aos prazeres do amorfo e do
mágico.

Não estaríamos, portanto, diante de um movimento de desconstrução do sujeito (identidade)
e da (con)firmação da imaginação-invenção presente na constituição narrativa e – arrisco –
da memória? Creio que sim. A narrativa cria e recria a memória. O movimento de relembrar
– pela narrativa, inclusive – pode ser parte da constituição do ser.
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Não pretendo aprofundar discussões acerca das questões sobre memória tratadas por Paul
Ricoeur, neste momento. Entretanto, é impossível passar por “Lembrar Escrever Esquecer”,
sem esbarrar com a “imagem”, ou o “conceito” de “rastro”. Para Gagnebin, a frequência de
utilização dessa imagem se dá porque

[...] a memória vive essa tensão entre a presença e a ausência, presença do
presente que se lembra do passado desaparecido, mas também presença
do passado desaparecido que faz sua irrupção num presente evanescente.
Riqueza da memória, certamente, mas também fragilidade da memória e do
rastro (GAGNEBIN, 2006, p. 44).

Essas fragilidades, esse limiar do passado que se faz presente, desse presente que (re)quer
o passado, são tratados por Ricoeur como conexões entre as urgências atuais e a
possibilidade de se olhar para trás, por meio da incidência das experiências que constituem
o ser. Nesse sentido, o referido autor fala da animação da própria história, como sendo
“simultaneamente, narrativa [...] e processo real”, ligando, “indissociavelmente, [...] a
criatividade narrativa e a inventividade prática” (GAGNEBIN, 2006, p. 43).
Daí surge a ideia de “refiguração” que, segundo Ricoeur, seria “a ficção remodelando a
experiência [...], a história o fazendo em favor de uma reconstrução do passado sobre a
base dos rastros deixados por ele” (RICOEUR apud GAGNEBIN, 2006, p. 43). Gagnebin
traduz tal questão, especificando a ideia de “rastro” como algo que “inscreve a lembrança de
uma presença que não existe mais e que sempre corre o risco de se apagar definitivamente”
(2006, p. 44).
Nessa perspectiva, a narrativa seria uma das formas de se escapar – no que acredito com
toda força – do apagamento, como a “esteira funerária” que nada pretende a não ser
lembrar o morto. Para a referida autora, “túmulo e palavra se revezam nesse trabalho de
memória [...] na luta contra o esquecimento” (2006, p. 45). A gravidade do processo de
esquecimento – não no sentido dado por Jerusa Pires Ferreira em “Armadilhas da Memória”
que veremos mais adiante – revela a inseparabilidade entre “memória, escrita [narrativa] e
morte”.
Contra aquela ação de esquecer, está o narrador que se ocupa de contar o que viu, o que
experienciou, o que viveu. Com a mesma intensidade, está o ouvinte que contribui,
sobremaneira, para o processo de escape do apagamento das memórias que se narram. O
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movimento de revirar memórias não é tão somente o de não deixar se perder o passado,
mas também de, com as “insurgências do passado”, alguma maneira, transformar o
presente, a partir de uma atenção especial a ele, como bem alerta Gagnebin (2006, p. 55).

Cena V – aproximações pontuais entre memória e história
Tendo tocado brevemente, na relação-imbricação entre memória e narrativa, creio que seja
importante também tocar, detida e cautelosamente, nas cumplicidades entre memória e
história. Para tanto, me abro às propostas de Jacques Le Goff e o seu “História e Memória”.
Neste ponto, gostaria de destacar as principais questões que envolvem a relação entre
memória e história, sempre tendo em mente que se trata de um a visada história. Com
vistas a romper com possíveis limites metodológicos impostos, procuro ressaltar algumas
possíveis aproximações entre essa forma de olhar para tal relação e a perspectiva
cartográfica. Com esta última, meus olhos e ouvidos estão um pouco mais acostumados.
Com a primeira, cheio de dedos, vou tateando cautelosamente, num movimento de rastreio,
a fim de construir possíveis conexões.
Antes de tudo, é necessário pontuar que Jacques Le Goff trabalha com um olhar e uma
escrita de cunho histórico, numa perspectiva mais aberta e livre das obrigatoriedades
impostas pelo historicismo tradicional, seguindo as inaugurações de Marc Bloch e Lucien
Febvre, nos “Annales”15. Digo isso, em razão das possibilidades que se colocam ao se
pensar numa história dos esquecidos, numa história do não dito e evidenciado,
especialmente nos livros didáticos. Essa é uma potente entrada para a chamada “Nova
História”.
A primeira questão que se coloca é a própria ideia de que não existe uma história imóvel,
mas, uma história dinâmica, em constante movimento. Não é desta mesma noção de
dinamicidade que se ocupa a cartografia? Pois bem. Eis a primeira e – quem sabe? – mais
forte conexão destas duas perspectivas de pesquisa. Trata-se, portanto, de uma história dos
homens em sociedade. Viva e autêntica. Livre, como disse, das obrigatoriedades do culto
aos heróis e aos grandes feitos.

15

Ver: BURKE, Peter. A Escola dos Annales, (1929 – 1989) A Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo:
Editora UNESP, 1997.
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Uma segunda questão é a desconfiança numa neutralidade do historiador, na qual podemos
incluir o papel do pesquisador, de maneira geral. “O historiador não tem o direito de
prosseguir uma demonstração, de defender uma causa, seja ela qual for, a despeito dos
testemunhos”, alerta Le Goff, ao citar Leopold Génicot16. Lembremos do papel do
pesquisador e seu ofício de investigar, embebido de sua própria forma de ler o mundo.
A transformação da forma de se compreender os documentos históricos – que não mais se
limitam aos ofícios, aos papéis timbrados – provoca a necessidade de se entender a
validade de outras formas de registros históricos. Um móvel, um fotografia, um bilhete, um
testamento do “Sr. João da Silva” que ninguém conhecia e que deixou aos herdeiros apenas
as obrigações religiosas e nada de ouro ou fortuna, passam a contar como verdadeiras
“fontes” históricas. Aos objetos empoeirados e as fotografias do Paiol, podemos dar o
“status” de documentos históricos. De certa maneira, eles ajudam a (re)construir a história e
as memórias daquele Grupo.
Nesse sentido, a memória também passa a fazer parte desse novo rol de “documentos
históricos de pleno direito” (LE GOFF, 1990, p. 12). Os relatos orais e as narrativas ganham
seu lugar de confiáveis registros históricos, não sem embates, é claro.
Para começar a pontuar as relações entre memória e história, é necessário compreender a
ideia de tempo histórico, tempo vivido, duração e tempo simbólico. Não pretendo me ater a
cada um desses elementos – ou conceitos – mas, apenas em entender que não se trata
mais de se desenhar uma linha de tempo e, nela, ir pendurando os principais
“acontecimentos” e feitos prodigiosos dos grandes heróis. O oposto seria pensar nas
descontinuidades e rupturas que constituem a história dos homens.
Seria pensar, portanto, no tempo histórico que “encontra, num nível muito sofisticado, o
velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta”, tendo em vista que “o
passado é atingido a partir do presente” (Idem, 1990, p. 13). Assim, é possível retomar a
ideia de que uma urgência do presente pode ser um elemento disparador e desencadeador
de memórias e lembranças. No caso desta pesquisa, a “urgência” do presente é o meu
desejo de pensar a relação teatro-educação-cultura.
Mas, vejamos como Le Goff apresenta o “crucial”, como ele mesmo diria, conceito de
memória (Idem, p. 423):

16

“Simples observations sur la façon décrire l'histoire” (1980).
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A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele
representa como passadas.

Ao apresentar a memória desta maneira, Le Goff vai explicar diversos olhares sobre tal
conceito que têm acontecido em sua maioria, a partir dos seus aspectos biológicos e/ou
psicológicos. Assim, segundo o autor, os cientistas “foram levados a aproximar a memória
de fenômenos diretamente ligados à esfera das ciências humanas e sociais” (1990, p. 424).
Le Goff desemboca suas reflexões nas noções de memória individual, memória coletiva,
memória social e memória histórica, passando por discussões acerca da oralidade e do
surgimento da escrita. Para este trabalho, gostaria de destacar os aspectos mais amplos da
memória. Por essa razão, persigo em “História e Memória" questões tangentes à memória
de maneira geral, tendo em vista que a visada história impõem algumas direções um pouco
diversas das que pretendo.
Não saberia limitar até onde podem acontecer aproximações entre as discussões propostas
por Le Goff e os movimentos de pesquisa que, ora, tenho procurado experimentar. Mas,
tomar a perspectiva histórica sobre a memória como opção, seria construir outros
processos, talvez, bastante diversos da proposta inicial. Entretanto, como tenho buscado
ressaltar, preferi continuar aberto às pistas que podem acontecer inesperadamente, a partir
de encontros, os mais distintos.
Continuando o rastreio... encontro uma importante questão relacionada às sociedades sem
escrita: não se trata de uma memorização mecânica e automática, “palavra por palavra”,
mas de uma atividade em movimento, cujos “homens-memória” são narradores que ao
fazerem parte da vida em comum, sabem, como poucos, contar a história de seu povo. A
importância da questão está na dinamicidade da construção narrativa, cuja principal
operação seria dar expressão às memórias construídas coletivamente.
Recordo-me de, no início desta pesquisa, ser relutante em querer fazer um encontro coletivo
com as pessoas envolvidas nas atividades do Grupo Paiol. Minha preocupação se dava em
razão de eu acreditar numa possível “pureza” de um relato individual. Assim, eu cria que
“retomar”, de maneira coletiva, coisas acontecidas – no caso, as experiências de
aprendizado no Paiol – poderia “macular” as narrativas individuais. Noutras palavras, eu
estava convicto de que ao ouvir o relato de uma pessoa, as memórias das outras poderiam
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ser afetadas de tal forma que não seriam mais as suas próprias memórias, mas uma criação
sugerida a partir daquele primeiro relato.
A desconstrução desta forma de pensar a memória – sempre procurando apartar as
individuais das coletivas – aconteceu, primeiramente, com a leitura de Le Goff (1990) acerca
da memória coletiva. E, posteriormente, com as reflexões de Maurice Halbwachs (1990),
sobre o mesmo tema, conforme apresentarei, mais adiante.
Le Goff (1990) vai apresentar a ideia de memória coletiva, a partir do reconhecimento da
existência de uma memória que se difere das práticas dos “mestres-escolas”, cujo
aparecimento se dará com a introdução da escrita. Tal aspecto é extremamente pertinente
para este trabalho, tendo em vista que as aprendizagens daqueles homens-memória, não
ocorrem de maneira técnica, mas, livre, dinâmica e em contato com o cotidiano da
sociedade em que viviam. Vislumbro, com clareza, a ideia de educação não formal.
Citando Jack Goody, Le Goff afirma que “o suporte da rememorização não se situa ao nível
superficial em que opera a memória da palavra por palavra”, mas, que “cabe à dimensão
narrativa e a outras estruturas da histórica cronológica dos acontecimentos” (GOODY apud
LE GOFF, 1990, p. 430). Tal afirmação dá à memória “mais liberdade e mais possibilidades
criativas” (Idem, p. 431).
É disso que estou me ocupando neste trabalho: considerar que não é possível apontar para
o limiar entre o que “realmente” aconteceu e o que não passa de invenção-criação da
memória do narrador. Nesse sentido, Le Goff questiona se não seria a “vontade de manter
em boa forma uma memória mais criadora que repetitiva”, uma das “razões da vitalidade da
memória coletiva” (1990, p. 430).
Eis a memória coletiva, irrompendo com minhas convicções nas “purezas” da memória
individual! Não estaria, toda memória individual, encharcada de vivências – e de memórias –
coletivas? Longe de procurar responder tal questão, passei, então, a reconhecer a
possibilidade de um trabalho coletivo de (re)construção das memórias do Paiol. Entretanto,
como procurei explanar no Ato II, o fato de as pessoas não terem aceitado participar desta
pesquisa, tolheu a oportunidade de experimentar o que poderia surgir numa roda de
conversa com os atores do Grupo.
Uma “decadência” na confiabilidade das memórias coletivas orais ocorre com o surgimento
da escrita. A substituição da palavra oral pelos símbolos e signos é posta em prática, de
maneira crescente, para “conservar através de imagens e de inscrições” uma lembrança (LE
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GOFF, 1990, p. 431). Seguem-se as estatuetas, monumentos e túmulos como meios
concretos – tanto quanto a escrita – de se escapar ao esquecimento.
“A pedra e o mármore” como “suporte a uma sobrecarga da memória” ostentável e
durável/duradoura. Para tudo o que não pode mais ser “fixável” na memória criavam-se
instituições-memória: eis a “fronteira onde a memória se torna ‘história’” (LE GOFF, 1990, p.
434).
Apesar da dita “decadência” das memórias-narrativas orais, outra forma se desenvolve a
partir do uso da escrita: a “memória artificial”, a memória da “palavra por palavra”, num
“método educacional” de memorização. Apresentei, de maneira breve, as principais pistas
da “arte da memória”, na Cena II deste Ato, no que tange ao treinamento da memória
artificial, cuja principal função estava na “organização das ideias” a serem apresentadas nos
discursos retóricos e nas práticas discursivas institucionais, numa espécie de “laços
fundamentais entre escola e memória”, como aponta Le Goff (1990, p. 436).
É importante ressaltar que não se trata do encerramento de uma memória em detrimento de
outra, mas de transformações. Le Goff chama a atenção para a “função social da memória”,
que ocorre com a expansão da utilização da memória artificial. Os “mnemons” são
instituídos como os responsáveis por “guardar” a lembrança do passado, para fins judiciais,
como “funcionários da memória” (Idem, p. 437). Tal movimento implica na transformação
das “memórias vivas” em memórias “arquivistas”.
Não pretendo me demorar muito nos caminhos históricos, mas, uma imagem belíssima
lembrada por Le Goff é a “personificação” da memória, pelos gregos antigos que a fizeram
uma deusa: Mnemosine. Segundo a mitologia, Mnemosine “preside a poesia lírica. [...] O
poeta [aedo] é, pois, um homem possuído pela memória, [...] é um adivinho do passado”.
Estando entre os “mestres da verdade”, o poeta tem os “segredos do passado” revelados
pela deusa, possuem a memória como “antídoto do Esquecimento”, nutridos pela “fonte da
imortalidade” (1990, p. 438).
A imagem maravilhosa se esvai com o que Le Goff chama de “laicização da memória”.
Grosso modo, a memória mítica – relacionada ao fazer do aedo – não guarda relações
como o intelecto. Por essa razão, ela perde sua relação com a história a ser lembrada – a
dos grandes feitos – por seu viés sacralizado. O movimento de laicização abre as portas
para a “mnemotécnica”, cujo principal objetivo seria estar a serviço da memorização
ordenada, profissional e – sem me preocupar com possíveis anacronismos – escolarizada,
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por meio da fixação de “imagens e lugares da memória” para uma rememorização posterior,
conforme apresentado no Ato II.
Outras transformações continuam a ocorrer, com a ligação entre memória e religião, com a
introdução de comemorações cívicas, da fotografia, das tecnologias eletrônicas. Nesse
movimento contínuo, as múltiplas visadas sobre a memória vão se desdobrando, retraindo e
expandindo, de maneira que, qualquer tentativa de nomear o ponto em que estamos do
entendimento da memória, seria um mero alarde sem ecos.

Cena VI – da coletiva memória
Agora, numa perspectiva sociológica, continuo esmiuçando outros escritos sobre a memória.
Repito: faço esses movimentos de sobrevoo e pouso, a partir de uma abertura aos rastreios
e a possíveis encontros, sem datas, hipóteses ou determinismos. Sempre com uma atenção
a espreita, à espera de algo que possa surgir com estes movimentos.
Movido pela possibilidade de pensar os sem-número de relembramentos que poderíamos –
eu e os demais envolvidos com o Grupo Paiol – construir coletivamente; e, assim, tendo sido
afetado pelas discussões acerca da ideia de memória coletiva, encontro Maurice Halbwachs
e o seu “A memória coletiva”. Alguns aspectos dessa forma de olhar já foram, de alguma
maneira, apontados na Cena anterior, a partir das considerações de Le Goff. Entretanto,
outras questões poderão surgir, outras formas de olhar para a memória poderão acontecer.
Inicio os (des)caminhos retomando as possibilidades de (inter)ligações da perspectiva
cartográfica com outras mais próximas ou não. Neste momento – não é demais ressaltar –
olho para “A memória coletiva”, menos interessado em seus vícios classificativos e mais
atento ao que Jean Duvignaud aponta no prefácio da referida obra, acerca da sociologia
trabalhada por Halbwachs. Segundo Duvignaud, o livro “A memória coletiva”

[...] traz consigo um acento que ultrapassa a sociologia “clássica”, porque
nele encontramos elementos de uma sociologia da vida quotidiana ou, mais
precisamente, as pressuposições que permitiriam à análise sociológica
examinar as situações concretas nas quais se acha implicado o homem de
cada dia na trama da vida coletiva (1990, p. 08).
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Com essa forma de olhar para as discussões de Halbwachs (1990), confio na proximidade
das propostas de “A memória coletiva” com os intentos da cartografia. Pensar a
multiplicidade e a dinamicidade da vida cotidiana, nos movimentos constantes de trocas de
intensidades e na construção de agenciamentos é, talvez, a mais potente conexão entre as
perspectivas em questão.
O primeiro ponto que se coloca é a relação movente entre situações presentes (atuais) e as
lembranças evocadas por aquelas. Não é a primeira vez que destaco este mote: sempre
(re)olharemos o passado (memória), a partir das urgências do agora. Entretanto, é
necessário, sempre que convier, retomar tal relação, a fim de marcar que a memória opera
no tempo. Halbwachs nos ajuda a pensar aquela relação, já nas primeiras linhas de “A
memória coletiva”, quando afirma que “se o que vemos hoje tivesse que tomar lugar dentro
do quadro de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptariam ao
conjunto de nossas percepções atuais” (1990, p. 16).
Sobre as experiências construídas coletivamente no Paiol, sempre carreguei a impressão de
que todos nós envolvidos em suas atividades, guardamos partes individuais de memórias. A
ideia deste movimento de pesquisa era contribuir para que tais lembranças ganhassem
expressão por meio de narrativas. De certa maneira, continuo trabalhando sob o mesmo
intento, mas, sem poder contar com um encontro coletivo para provocar nossas memórias.
Seja como for, não posso deixar de considerar que o tempo e suas vertiginosas acelerações
e descontinuidades tenha nos afastado. Halbwachs cita o movimento de afastamento a que
estamos sujeitos, promovido pelo dia a dia, dos grupos nos quais passamos e fizemos parte:

Pouco a pouco nos distanciamos e nos isolamos de certos meios que não
nos esquecem, mas de que conservamos apenas uma lembrança vaga.
Podemos definir ainda em termos gerais os grupos com os quais nos
relacionamos. Mas não nos interessam mais, porque no presente tudo nos
afasta deles (1990, p. 21).

Isso me causa um incômodo enorme, especialmente por se tratar de algo a que me
entreguei plena e completamente, durante seu funcionamento. Gostaria de fazer, como em
outros momentos, uma adaptação livre das palavras do autor: por razões, muitas vezes
alheias ao nosso querer, nos afastamos de algo que nos é caro. Maior que o não
esquecimento por parte desse “algo” (ou grupo), é a obrigatoriedade do afastamento
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imposta pelo tempo e pelas urgências da vida que segue. Ou, como diria Alex: “[...] A gente
só não continuou por conta das circunstâncias da vida... As pessoas crescem. Tem que
pagar as contas, né?!”
Tenho dúvidas sobre a inexistência da vontade – minha e de todos – de voltar, de (re)viver,
(re)lembrar, sentir novamente (um sentir re-significado) o que sentimos, enquanto nada
tínhamos a não ser o Grupo Paiol, que encerra suas atividades por razões alheias à nossa
vontade. Dessa maneira, posso acreditar no afastamento (temporal e existencial), mas, não
na falta de interesse, no apagamento das memórias que, com este trabalho, as pretendo
vivas e pulsantes.
Venho defendendo a ideia de que uma memória é “reconhecida e reconstruída”, como
aponta Halbwachs. Mas as reflexões deste autor me permitem encostar numa possível
compreensão de tal movimento.

Não é suficiente reconstruir peça por peça a imagem de um acontecimento
do passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta
reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se
encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam
incessantemente
desses
para
aquele
e
reciprocamente
[...]
(HALBWACHS, 1990, p. 22).

Nesta perspectiva, chegamos, efetivamente, à chamada “memória coletiva”. Aí, chego a
uma possível aclaração acerca do desinteresse das pessoas, quando as convidei a
participarem desta pesquisa. Nas palavras de Halbwachs (1990, p. 22),

Que me importa que os outros ainda estejam dominados por um sentimento
que eu experimentava com eles outrora, e que não experimento hoje mais?
Não posso despertá-lo em mim, porque, há muito tempo, não há mais nada
em comum entre meus antigos companheiros e eu.

E acrescenta, como quisesse não apontar vítimas e algozes:

Não é culpa nem da minha memória nem da deles. Porém uma memória
coletiva mais ampla, que compreendia ao mesmo tempo a minha e a deles,
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desapareceu. Da mesma maneira, às vezes, homens que se aproximaram
pelas necessidades de uma obra comum, [...] uma preocupação artística
etc., separam-se em seguida [...]: cada um destes é muito limitado para
guardar tudo o que ocupou o pensamento do grupo, [...] que outrora
envolvia a todos. Por isso apegam-se a um aspecto desse pensamento e
não guardam a lembrança senão de uma parte dessa atividade, de onde
vários quadros do passado comum não coincidem e dos quais nenhum é
verdadeiramente correto. Com efeito, desde que mantiveram-se afastados,
nenhum deles pode reproduzir todo o conteúdo do antigo pensamento
(1990, p. 22-23).

Não seria demais, portanto, nomear como desleixe ou descuido, o fato de as pessoas não
mais se sentirem “interessadas” em (re)viver as lembranças do Grupo Paiol? Certamente.
Entretanto, foi esse o sentimento que carreguei durante grande parte das minhas
(des)aventuranças de aprendiz-pesquisador. Poderia, sem profundos receios, afirmar que “A
memória coletiva” finalmente me fez olhar de outra maneira para essa questão
extremamente delicada.
Certa ocasião, num dos encontros com minha orientadora, foi-me colocada a seguinte
questão: “por que você acha que as pessoas não quiseram participar da pesquisa?”. Pusme a escrever minhas memórias pessoais – vide Ato I – a fim de que pudesse encontrar
possíveis pistas que me ajudassem a pensar aquela questão. Poderia dizer, em resumo,
que, naquela tentativa, não encontrei nenhum rastro ou vestígio de “explicação”. Ao
contrário, somente observei uma confirmação de que todas as experiências que
compartilhamos foram positivas, em todos os sentidos.
Entretanto, ao encontrar as aconselhadoras palavras de Halbwachs, as pistas começaram a
aparecer e pude perceber duas possíveis, e complementares, respostas: primeiro, o
sentimento que me movia, e ainda move, acerca do Paiol, poderia não ser o mesmo das
outras pessoas! Segundo, quando me dediquei ao exercício de (re)memoração, não me
atentei para a possibilidade de que apenas eu entendia que as relações que tínhamos e
construímos durante a existência do Grupo foram boas, positivas e inesquecíveis. Aquele
era o meu olhar, apenas! “Se pensarmos, mais tarde, nessa viagem, não se pode dizer que
nos colocaremos do ponto de vista daqueles que fizeram conosco” (HALBWACHS, 1990, p.
23).
Continuando a busca de pistas, esbarro noutras questões bastante instigantes, no que tange
à participação dos atores do Paiol, na pesquisa – ou nos processos – que eu estava
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sugerindo: seria possível/provável uma (re)aproximação? Eu poderia fazê-los se sentirem
entusiasmados por aquela ideia de rememorar e reencontrar o Grupo?
Poderia dizer, de antemão, que sim. Mas, não seria incorrer no erro de não considerar a
intensidade e o grau de relação – e de motivação-interesse-vontade-desejo – que eles
tinham de revirar lembranças do Paiol? Poderia, após refletir muito a respeito, dizer que sim.
Acode-me, novamente, Halbwachs (1990), ao utilizar uma imagem belíssima de paisagens,
viajantes e caminhos:

Há grupos que se associam, ou que se reencontram freqüentemente, ainda
que possamos passar de um ao outro, ou estar ao mesmo tempo em um e
outro; entre outros, as relações são tão reduzidas, tão pouco visíveis, que
não temos nem a ocasião nem a idéia de seguir os apagados caminhos
pelos quais se comunicam. Ora, é sobre tais caminhos, sobre tais sendas
ocultas, que reencontraríamos as lembranças que nos dizem respeito, da
mesma maneira como um viajante pode considerar como sua propriedade
um manancial, um grupo de rochedos, uma paisagem que não atingiríamos
senão com a condição de sairmos do caminho, de alcançarmos uma outra
por um caminho mal traçado e não freqüentado. Os atrativos destes atalhos
pertencem aos dois caminhos e os conhecemos: mas é preciso alguma
atenção, e talvez algum acaso, para que tornemos a encontrá-los; e
podemos percorrer um grande número de vezes um e outro sem ter a idéia
de procurá-los, sobretudo quando não podemos contar, para nos
sinalizar, com os passantes que seguem algum desses caminhos,
porque eles não se preocupam em ir a onde conduziriam os outros (p.
33 – grifos meus).

Outra vez, me vejo num misto de alívio e descontentamento. Descontentamento por não ter
podido caminhar pelas “sendas ocultas” e (re)encontrar a possibilidade de pensar e
(re)lembrar o Paiol com os outros. Alívio por poder compreender que não se trata apenas do
meu desejo de olhar novamente, de revirar as memórias do Grupo. Quando tomei estes
caminhos “mal traçados” e “não frequentados”, não cogitei a possibilidade de eu ter que
percorrê-los sozinho.
O descontentamento que me provoca o “sumiço” dos atores do Paiol tem relação direta com
as certezas, como citei há algumas páginas, de que eu os conhecia e de que, em todos, as
atividades deste Grupo provocaram os mesmos afetos, as mesmas marcas. Mas, as
“lembranças comuns [...] não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para
cada um” (1990, p. 34). Foi preciso, portanto, rever minhas convicções. Foi preciso cogitar e
aceitar que não havia nada mais certo que as dúvidas.
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Apesar de me causar incômodos, não vejo problemas em considerar minhas andanças e
empreitadas como (des)caminhos, porque ao entregar-me às potências dos movimentos da
pesquisa, sempre estive, ainda que não percebesse, sujeito às intempéries do percurso.
Mas, tenho tentado caminhar...
Continuando a tocar em questões relacionadas à memória coletiva, ou melhor, colocando
em cotejo esta e a individual, é necessário compreender ou, ao menos, procurar apontar
para suas noções. Halbwachs (1990, p. 36) sopesa que “individual” e “coletiva” são as duas
“espécies” de memória das quais os sujeitos participam.
A princípio não seria possível definir, bem marcadamente, os limites de uma e de outra,
tendo em vista que elas “se penetram frequentemente”. Entretanto, algumas considerações
são necessárias, no que tange a (re)conhecer o lugar de onde estou falando.
A primeira consideração é que sempre haverá duas atitudes bastante diversas e “mesmo
contrárias”, quando se participa de uma (individual) ou de outra (coletiva). Para Halbwachs
(1990, p. 36),

[...] de um lado, é no quadro de sua personalidade [indivíduo], ou de sua
vida pessoal, que viriam tomar suas lembranças: aquelas que lhe são
comuns com outras não seriam consideradas por ele a não ser sob o
aspecto que lhe interessa, na medida em que ele se distingue delas. De
outra parte, ele seria capaz, em alguns momentos, de se comportar como
membro de um grupo que contribui para evocar e manter as lembranças
impessoais, na medida em que essas interessam ao grupo. [...] a memória
individual pode [...] apoiar-se sobre a memória coletiva, confundir-se
momentaneamente com ela. [...] A memória coletiva, por outro, envolve as
memórias individuais, mas não se confunde com elas.

Portanto, seria a possibilidade de “fundição” entre uma e outra que difere a memória coletiva
da individual. Ao entrar em contato com a coletiva, a memória individual estará
indistintamente imbricada naquela, a ponto de não mais ser possível distingui-la.
Entretanto, é necessário considerar que a memória individual se constrói com “o que vimos,
fizemos, sentimos”, “limitada muito estritamente no espaço e no tempo” (HALBWACHS,
1990, p. 36). Tal questão se coloca para ressaltar que uma memória individual não se
confunde com outras memórias individuais.
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A memória coletiva seria, nesse sentido, a possibilidade de entendimento do que se passa
num determinado grupo. Por essa razão, qualquer tentativa de se reconstruir uma
lembrança, buscando certa “integridade”, “seria necessário que eu juntasse todas as
reproduções deformadas e parciais de que é o objeto entre todos os membros do grupo”
(Idem, p. 37). Talvez, essa tenha sido a minha grande preocupação quando optei por ouvir
as narrativas de todos os atores do Paiol, contudo, sem aventar sua impossibilidade.
Halbwachs (1990) arrisca uma segunda “classificação”: memória pessoal (autobiográfica) e
memória social (histórica). Para a primeira, o apoio na segunda seria indispensável, mas, a
segunda, seria “bem mais ampla” que a primeira. Aí, chegamos numa questão fundamental:
a intensidade com que a memória pessoal se apresenta a nós. Seria necessário, portanto,
considerar que a memória social “não nos representaria o passado senão sob uma forma
resumida e esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos apresentaria um
quadro bem mais contínuo e mais denso” (1990, p. 37).
Apesar das liquidantes implicações entre memória individual e memória coletiva, é
necessário compreender, como defende Halbwachs, que “não é na história aprendida, é na
história vivida que se apoia nossa memória” (1990, p. 41). Noutras palavras, nossa memória
não se constrói a partir do que lemos e discutimos acerca dos acontecimentos históricos,
mas do nosso contato direto com eles.
Quaisquer “memórias externas” – para usar um termo do mesmo autor – poderiam ser
consideradas apenas como complementares (contextuais) à nossa própria vivência, às
nossas próprias memórias pessoais. Assim, uma “noção histórica” (data e lugar) somente
poderá subexistir como um “quadro vazio”, “se eu não guardei, interiormente, uma
lembrança pessoal deste” (HALBWACHS, 1990, p. 42). Mas, seria um engano pensar numa
memória que se constrói por si mesma.
Pensar a memória é, conforme aponta Le Goff, considerá-la envolvida e constituída na
história (vide Cena V). Halbwachs contribui para esse entendimento quando defende que

[...] a história não é todo o passado, mas também não é tudo aquilo que
resta do passado. Ou, se o quisermos, ao lado de uma história escrita, há
uma história viva que se perpetua ou se renova através do tempo [...]. Se
não fosse assim, teríamos nós o direito de falar em memória, e que serviço
poderiam nos prestar quadros que subsistiriam apenas em estados de
informações históricas, impessoais e despojadas? (HALBWACHS, 1990, p.
45).
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Ao pensar tal questão, me parece bastante viva a ideia de que, sendo constituída no/com o
tempo, a memória estará sujeita a toda sorte de “influências” – na ausência de uma
expressão melhor –, relacionadas, sempre, ao que podemos chamar de “memórias
externas”. Primeiro, porque a história social estará atuando na constituição da memória
individual. Segundo, porque, nessa atuação, a construção da memória estará alagada de
“impressões” – alheias ao nosso envolvimento direto com os acontecimentos históricos –
que temos sobre o passado.
Halbwachs nos ajuda com a questão posta, ao citar seu “primeiro dia no liceu”:

Por exemplo, eu sei, porque me disseram e porque refletindo, aquilo me
pareceu certo, que houve um dia em que fui pela primeira vez ao ginásio.
Entretanto, eu não tenho nenhuma lembrança pessoal e direta desse
evento. [...] Não posso dizer então que me lembro desta chegada, mas não
posso dizer que não me lembro. [Mas,] a noção histórica de minha chegada
no colégio não é abstrata. [...] Que objeção vemos, por conseguinte, nisto
que refletindo sobre o que deveria ser nossa primeira entrada em aula,
conseguiria dela recriar a atmosfera e o aspecto geral? Imagem flutuante,
incompleta, sem dúvida e, sobretudo, imagem reconstruída [...]
(HALBWACHS, 1990, p. 49-50).

O referido autor chega num ponto crucial de suas considerações acerca da memória
coletiva, após oferecer todo contexto de seu primeiro dia no colégio: “mas quantas
lembranças que acreditamos ter fielmente conservado e cuja identidade não nos parece
duvidosa, são elas forjadas também quase que inteiramente sobre falsos reconhecimentos,
de acordo com relatos e depoimentos?” (Idem, p. 50). São essas influências, por exemplo, a
que me refiro, além das reflexões pessoais: “lembranças [e relatos-depoimentos] familiares”,
“uma imagem engajada de outras imagens”.
Considerar a presença de memórias “inventadas” é possível, plausível. Essa invenção seria
construída com minhas próprias lembranças e todas as outras que me acometem a partir
dos relatos e das narrativas de outros. Aí se desenvolve a memória coletiva!
Em relação às minhas memórias e a dos envolvidos com o Paiol – no que tange aos
possíveis aprendizados que construímos, cada um ao seu modo, durante o período de
existência do Grupo – posso considerar que, talvez, não as tenhamos pela falta de
“experiência ou de atenção”, como diria Halbwachs. Tenho consciência de que o autor está
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se referindo à construção das memórias de infância. Entretanto, não seria absolutamente
possível considerarmos tal processo também eu relação às nossas memórias “adultas”?
Assim, pensando naqueles possíveis aprendizados, me ocorre que, ainda que todos os
atores do Paiol tivessem aceitado participar dessa pesquisa, talvez, não as poderia
identificar, elencar e/ou assentar nominalmente, sobretudo em razão da multiplicidade de
possibilidades de relações e impressões que cada um de nós, pessoal e individualmente,
construiu. Poderia chegar, quando muito, a algumas pistas sobre aqueles aprendizados.
Novamente, alívio e preocupação.
Apesar de, neste momento, considerar que jamais poderia chegar a conclusões incontestes,
não posso deixar de pensar nas inúmeras contribuições que as narrativas daqueles atores
poderiam trazer para as discussões que tenho proposto. Outra vez, Halbwachs reforça
aqueles sentimentos concorrentes que me acometem:

Uma cena de nosso passado pode nos parecer tal que não teremos nada a
suprimir nem acrescentar, e que nunca haverá nada de menos nem de mais
para compreender. Porém, se encontrássemos alguém que dela tivesse
participado ou a tivesse assistido, que a evoque e a relate: após tê-lo
ouvido, não teremos mais certeza do que antes que não poderíamos nos
enganar sobre a ordem dos detalhes, a importância relativa das partes e o
sentido geral do evento; porque é impossível que duas pessoas que viram o
mesmo fato, quando o narram algum tempo depois, o reproduzam com
traços idênticos (HALBWACHS, 1990, p. 51).

Desta maneira, a memória pessoal “se enriquece de bens alheios”, a tal ponto de não
sermos mais capazes de afirmar os pontos de distinção entre estes e aquela. O lugar da
memória coletiva é um grupo. Num grupo, memórias pessoais se constituem pessoais. Nas
memórias pessoais, estão outras memórias pessoais constituintes da coletiva. Tudo está
implicado e imbricado, de alguma maneira.

Cena VII – memória e esquecimento: armadilhas
Creio que a potência de um encontro se revela na intensidade de afecções que acontecem.
Entre os encontros que aconteceram nessas minhas andanças pelas veredas das
memórias, “Armadilhas da Memória e outros ensaios” de Jerusa Pires Ferreira foi um dos
mais prazerosos. Nesta obra, a autora vai discutir a memória relacionada a diferentes
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nomes das artes, especialmente da literatura, do cinema e da pintura, como Paul Zumthor,
Iúri Lotman e os nossos conterrâneos Antônio Brasileiro e Elomar Figueira de Melo, para
citar apenas alguns.
De imediato, poderia atribuir esse bom encontro às bonitas discussões que a autora propõe
acerca do esquecimento, sobretudo na literatura, na poesia e na música. Como em todo
encontro intenso, os incômodos e afetos surgiram já nas primeiras linhas da referida obra:
uma constante guerra entre memória e lembrança e esquecimento, num Caronte de “barba
hirsuta e grisalha” e “cor sombria”, que não se lembra de ter tido infância (FERREIRA, 2003,
p. 20-25).
Acompanhando a ideia de uma memória que busca a longevidade, Ferreira a apresenta
como um “demônio” que, aliado às “conquistas da reminiscência como onipresença
vigilante”, pode “nos livrar ao menos por algum tempo da morte, do medo e do
esquecimento” (Idem, p. 37). Doce e catastrófica definição, na mesma intensidade
metafórica e real: não estaríamos todos sempre em busca da extenuação da rapidez do
tempo que não volta?
Já com a leitura bastante adiantada de “Armadilhas da Memória”, encontro as pistas mais
consistentes acerca da noção de esquecimento, apresentadas pela autora. O esquecimento
é observado, também, como “um mecanismo explorado por uma instituição hegemônica,
tendo em vista excluir da tradição os elementos indesejáveis da memória coletiva” (2003, p.
75-76). Posso, enfim, olhar para essa outra “dimensão” da memória, que procurarei discutir
adiante a partir das propostas de Paul Ricoeur.
Relacionando à noção de “cultura”, Ferreira aponta para um “esquecimento” providenciado,
provocado, mas, não único. A cultura tratada por mãos hegemônicas opera exclusões que
tendem a definir o que deve e o que não deve ser lembrado, incorporando infinitamente
novos discursos, produtos e textos culturais. Tudo isso observado no que a autora chama de
“dinâmica recriadora” (2003, p. 79).
Mas, me prende, efetivamente, a segunda parte do livro, onde a autora toca belissimamente
no esquecimento – como “buraco” ou “falha da memória” – na maioria das vezes, ligado ao
universo da poesia popular e da linguagem narrativa, por assim dizer. Sem muitos apegos
às ligações imediatas que a autora faz entre aquele conceito e as formas poéticas
narrativas, vou procurando pistas para elucidar, ou não, um pouco do que seria a ação de
esquecer, dentro das discussões sobre memória.
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Para começar, a autora vai distinguir os tipos de esquecimento dentro do universo da
narrativa popular, para afirmar que “a dupla esquecimento/memória” não se trata de outra
coisa que “apenas uma aparente oposição”. Aponta, primeiramente, para o “esquecimento
profundo” que seria uma espécie de absoluta incapacidade de lembrar ou “o que se perde
ou por algum motivo se sepulta”. Em seguida, cita o “que desliza”, o que “se mascaram”
“sob os mais diversos contextos”, numa espécie de omissão de fatos ou passagens (2003,
p. 92).
Faço a primeira aproximação entre os escritos de Ferreira e os meus movimentos de
pesquisa: seria possível pensar o esquecimento como algo que ocorre “naturalmente” e que,
ao mesmo tempo, pode “ser produzido”? Para a autora, sim. Sobretudo, quando se refere às
formas narrativas das poesias populares.
Mas, gostaria de pensar o esquecimento além dos contornos da literatura, imaginar como
este esquecimento se dá em quaisquer narrativas orais a que se tenha acesso. Posso, creio
eu, pensar na ideia de um relato que tem o seu “fluxo normal” interrompido, para que o
esquecimento possa ser acionado de alguma maneira.
Não pretendo responder, apenas proponho tais questões, a fim de que elas amadureçam e
me ajudem em construções posteriores, desejando encontrar as falas dos entrevistadosnarradores desta pesquisa e, com elas, relacionar memória, esquecimento, aprendizagens,
experiências, e outras tantas questões, à medida que forem surgindo.
Voltando ao esquecimento como uma forma de “interrupção”, encontro Ferreira provocando
minha aflição, ao dizer que o “esquecimento seria responsável pela continuidade, pela
memória e até pela lembrança” (2003, p. 94). Digo aflição, porque sempre fui acostumado a
compreender o esquecimento como algo negativo, da ordem do erro, do equívoco.
Entretanto, tenho observado, nessas andanças pelos territórios da memória, que essa é
apenas uma das conotações que o verbo “esquecer” carrega.
Nessa perspectiva, o esquecimento estaria relacionado a ideia de “lapso, hiato, fratura,
ressurgimento”. Seria uma espécie de “deixa” – como na linguagem teatral – para a
construção de um novo fluxo narrativo, do pensamento. Na literatura, este é um “recurso”
muito comum, como nos lembra Ferreira: um álibi.
Não seria este álibi muito mais que um “mero” artifício da literatura? Não estaríamos, a todo
tempo, “matando” um assunto para fazer surgir outro ou, na maioria das vezes, dar
continuidade ao discurso inicial, desta feita, com um novo ponto de entrada?
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Tais perguntas vão se tornando, se já não o são, retóricas, à medida que minhas leituras
tomam certo ritmo, nos movimentos de “Armadilhas da Memória”. O herói precisa se
“esquecer”, se “equivocar”, para que possa, ultrapassando-reparando os efeitos de seus
“erros”, se imortalizar herói nas narrativas construídas em histórias de cavaleiros.
Nesse sentido, vemos o esquecimento combinado a um erro – justamente a concepção que
eu construí deste sempre – de um lado, o herói que esquece, ou comete um engano, de
outro, o mundo que ele precisa revirar para expiar sua culpa e “corrigir” seu equívoco.
Ampliando a imagem: o esquecimento associado a um “problema” de entendimento, na
distância entre quem diz e quem escuta, que para a autora, seria um outro aspecto do
esquecimento (FERREIRA, 2003, p. 96).
Pensando na entrevista-narrativa, é possível pensar num ouvinte que deseja ouvir algo e
num narrador que “esconde” algo. Não estaria gerado um efeito de esquecimento? Para
aquele que ouve, pode se tratar pura e exclusivamente disso. Para aquele que narra, pode
ser o “assassínio” de algo que julga irrelevante, do ponto de vista do seu próprio interesse
por aquilo, para que uma nova história seja contada.
Não é demais lembrar do gesto de atenção flutuante. Esta deve ser uma “ferramenta” do
aprendiz-cartógrafo, a fim de que, nas entrelinhas do dito, seja “ouvido-lido” o não dito.
Pensemos um relato que se constrói num movimento assimétrico e dinâmico: saber o que
se passa no narrador, no momento em que fala, seria o mesmo que ver através das
paredes. Entretanto, muito é dito pelos silêncios, pelas pausas, pelas rupturas. Uma coisa é
certa: a narrativa será construída, sempre, a partir das seleções que o narrador faz. Nesse
movimento de seleção, o esquecimento opera, complementando a ação de selecionar o que
se vai narrar.
Impossível tocar em “Armadilhas da Memória” e não se encantar com os textos que a autora
utiliza para ilustrar suas reflexões. O trecho a seguir, foi extraído do “A Garça Encantada” de
João Martins de Athayde e desenha o esquecimento como a necessária “chave” para que o
protagonista venha, retificando seus erros, a se sagrar herói.

Se por acaso você
Este segredo contar
Verá que por desventura
Tornarei a me encantar
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Irei viver muito além
Não virei neste lugar
...........................................
Depois de dois ou três anos
ele já estava esquecido
que a sua querida jovem
tinha lhe feito um pedido
narrou a um camarada
o que tinha acontecido

Quando ele chegou em casa
Não encontrou seu amor
Achou um papel escrito
(ele leu cheio de dor)
ingrato! Só hás de ver-me
no reino do trovador

Ainda, nas questões relacionadas às narrativas presentes na literatura, encontro outra pista
que me ajuda a pensar as formas de “desfazer” o “mau entendido” do esquecimento. Não
quero com isso dizer que o mesmo ocorre na “vida real”, tendo em vista que quase nunca o
esquecimento é algo para ser desfeito. Mas, gostaria de pensar nos “artifícios” utilizados
pelos narradores para fazer o protagonista-heroi se lembrar de suas “obrigações”.
Segundo Ferreira, “fazer lembrar ao herói a sua amada, [...] é sempre feito através de um
artifício, ou lançando-se mão de um ajudante mágico, aparece a figura de uma galinhazinha
falante” (2003, p. 103). Talvez, não seja um exagero aproximar tal imagem à ideia de formas
de disparar a memória (objetos, fotos e outros registros).
Fugindo da inconsequência de acreditar que é possível “desfazer” um esquecimento,
especialmente se ele for acionado, acredito que o uso de elementos auxiliares à memória
pode ser válido. Ou, ao menos, é nisso que tenho acreditado ao propor as entrevistasnarrativas: (re)ver com o entrevistado-narrador registros que, possivelmente, venham ajudar
no despertar das lembranças, pode ser uma potente forma de acesso primeiro às memórias.
Continuando as reflexões sobre a memória – que também é esquecimento – Jerusa Ferreira
nos ajuda a pensar a potência da narrativa que nunca será a mesma inclusive quando o
mesmo narrador se colocar a contar a mesma história. A autora aponta que:

- 98 -

[...] segue-se também a extensão e o alcance do dizer. Cada realização
narrativa inaugura uma nova possibilidade sobre a matriz que se depreende
do conflito textual; cada contador ou recriador enriquece ou mutila (não se
podendo perder de vista a interferência de quem transcreve ou edita),
inventa ou prepara as armadilhas da poética e da memória. Muitas vezes
ele próprio aí se enreda ou consegue nos laçar. O ouvinte então é mais que
uma presença, pois é também o provocador da variedade pertinente entre
as sequencias, o co-responsável pela riqueza construtiva, pela realização
de linguagem, o elo possível.
Aqui e ali está presente o registro de uma oralidade que fica à espera de
outras palavras ou de mais gestos, capazes de dar conta dos projetos
narrativos que possam vir a expressar as múltiplas relações de conflito ou
prazer, entre quem sabe contar e quem pode escutar [...] (FERREIRA,
2003, p. 127).

Fica registrada, assim, toda a áurea ritualística, sem conotações pejorativas, na qual está
envolta a arte de narrar e todos os desdobramentos e possibilidades (esquecer, lembrar,
rememorar, criar, inventar...). Encerrando, ao menos por hora, essa narrativa do meu
encontro com o “Armadilhas da Memória”, e, afetado pela possibilidade de evocar a poesia e
a literatura como formas outras de conexões, encerro esta Cena com um trechinho17 de
Mario Quintana que, pretendo, seja pronunciado num tom de acendimento acerca do
esquecimento que também se provoca, se deseja:

Hoje encontrei dentro de um livro
Uma velha carta amarelecida.
Rasguei-a
Sem procurar ao menos
Saber de quem seria.

Ainda sobre o esquecimento, vou até “Memória, história e esquecimento”, conferência
escrita e proferida por Paul Ricoeur, em 8 de março de 2003, em Budapeste. Esta seria
apenas uma aproximação da obra “A memória, a história, o esquecimento” deste autor.
Interessa-me, nestes breves e densos escritos, dar um certo “contexto histórico” (na
ausência de expressar melhor) à maneira com que tenho olhado para ação de esquecer,
como um dos mecanismos da memória, conforme apresentado por Ferreira.

17

Para viver com poesia – São Paulo: Globo, 2008. P. 77.
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Paul Ricoeur inicia suas reflexões, lembrando-se da associação muito comum – do ponto de
vista histórico – que se constrói entre o esquecimento e a falta de capacidade de se narrar
um acontecimento histórico. O medo do esquecimento pode ser o grande responsável por
conduzir os estudos sobre a memória por caminhos, nos quais a ação de esquecer-se de
algo é muito mais cometer um erro, que propriamente dar continuidade ao fluxo narrativo.
De certa forma, é disso que Jerusa Ferreira trata. Entretanto, Ricoeur pode nos ajudar a
pensar como este tipo de equívoco de entendimento pode “danificar” uma memória que
ganha expressão ao ser narrada.
Antes de tudo, é necessário pensar de que história, de que memória se está falando. É para
estas questões que Ricoeur nos fornece pistas, quando desenha contornos para a ideia de
historiografia, seguindo os mesmos caminhos de Le Goff (vide Cena V, deste Ato III).
Entendo que não se trata de perda de tempo, ou de um tema deslocado, fazer estas
relações entre história, memória e esquecimento. Ao contrário, as contribuições de Ricoeur
podem complementar, de alguma maneira, as colocações de Ferreira, às quais acabo de
dedicar algumas breves linhas, além de outras tantas espalhadas por todas as Cenas
anteriores.
Primeiro, é necessário compreender, segundo Ricoeur, que a memória pode ser entendida
como “reapropriação do passado histórico por uma memória que a história instruiu” (2003, p.
01). Assim, a memória deve ser considerada como “do passado”, no sentido que “uma
recordação surge ao espírito sob a forma de uma imagem que se dá como signo de
qualquer coisa diferente, realmente ausente, mas que consideramos como tendo existido no
passado” (Idem, p. 01).
Nesse sentido, uma recordação seria o encontro com algo que já não mais está presente,
como um “afastamento” ou uma “distância temporal”. Ao encontrarmos tal coisa, na forma
de uma recordação, já estaremos diante do reconhecimento, que nada mais é que uma
forma de atualização de uma impressão, de um sentimento,
Para Ricoeur, “não temos nada de melhor do que a memória para nos assegurar de que
alguma coisa se passou realmente antes que declarássemos lembrar-nos dela” (2003, p. 0102). Seguindo as mesmas linhas, creio que tomar, portanto, uma narrativa (ou relato) como
ponto de acesso a uma memória é dar credibilidade ao narrador.
O referido autor utiliza o termo “testemunho”, para tratar da narrativa, no sentido de uma
história que é contada conforme o ponto de vista do narrador. De certa maneira, já toquei
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nessa questão anteriormente e, por essa razão, acredito ser redundante tratar do papel do
narrador nos encontros com a memória. Mas, é necessário retomar a ideia de que, com
todos os dispositivos de acesso à(s) história(s), somente poderemos considerar uma
memória que seja entendida, não como tributária da história, mas, como um elemento
constitutivo da própria história, por meio do “compartilhamento” da narrativa, conforme
procurei destacar com as discussões de Elizeu Clementino de Souza.
Seguindo as mesmas reflexões de Ferreira, Ricoeur defende que o esquecimento possui
“um polo ativo ligado ao processo de rememoração”. Desenha, assim, o elo entre o
exercício de rememorar à sua forma “impressa”, ou expressada, que seria a narrativa.
Dessa maneira, rememorar seria narrar, e narrar seria selecionar: esperar uma narrativa
absolutamente completa seria uma “perfeita insensatez”, como diria o referido autor.
Conforme vimos anteriormente, é necessário pensar no esquecimento relacionado ao
“evitamento, evasão, fuga”, mas, não somente. Além de uma escolha que evidencia um
“evitamento”, existe uma ação de “enfrentamento”, na qual, o narrador vai “sepultar” um
determinado assunto, de forma que sejam preparadas outras entradas e conexões, numa
espécie de continuidade. Dessa maneira, poderemos compreender o esquecimento,
utilizando as palavras de Virgínia Kastrup, como pausas no movimento narrativo. Paradas,
que, de técnica, nada têm.
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Cena VIII – matéria e memória, finalmente

Desinventar objetos.
O pente, por exemplo.
Dar ao pente funções de não pentear.
Até que ele fique
À disposição de ser uma begônia.
Ou uma gravanha.
(Manoel de Barros)

18

Não foi sem razão que deixei esta questão para o final deste Primeiro Quadro. Depois dos
incômodos iniciais, passei a procurar “desinventar” as palavras de Henry Bergson. Pensar a
memória nas propostas deste autor não é empreitada corriqueira e simples de executar.
Como fiz questão de assinalar nas primeiras linhas deste Ato, não aconteceram movimentos
de empatia, ao contrário, fomos expulsos (eu e “Matéria e Memória”) de nossas
companhias.
Antes de tudo, é necessário esclarecer que Bergson lança um olhar, bastante próximo à
fenomenologia, sobre a memória. Tal esclarecimento pode contextualizar algumas
expressões utilizadas por Bergson, como, por exemplo: percepção, intuição, operação,
duração etc..
Pretendo, como já frisei, encontrar algumas pistas, neste “Matéria e Memória”, que poderão
nos ajudar a continuar compondo noções sobre a memória. Esbarramos, ainda que
superficialmente, com olhares sociológicos, históricos, da literatura, entre outros. Com
Bergson, um novo olhar é acrescentado neste movimento de busca, qual seja: o filosófico.
Nesse sentido, a memória seria um fenômeno que (re)significa o passado no presente. Ou,
como diria o próprio autor: “ela prolonga o passado no presente” (1999, p. 247). Isso se
daria porque a memória “tem por função primeira evocar as percepções passadas análogas
a uma percepção presente, recordar-nos o que precedeu e o que seguiu” (Idem, p. 266).

18

In: BARROS, Manoel de. Livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 1993.
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De início, gostaria de marcar uma distinção bastante relevante, a fim de compreendermos
de que memória Bergson está se ocupando, de que lugar ele está falando. Assim, retomo os
dois tipos de lembranças identificadas pelo autor: a espontânea e a aprendida.
A lembrança aprendida seria aquela que, em contato com o que a história conta, será
construída, por assim dizer, externamente. Creio que não seja prematuro dizer que, grosso
modo, se trataria de uma memória artificial. Como apontei, quando olhava para “A arte da
memória”, não é dessa “faceta” que me ocupo neste trabalho, mas da primeira lembrança
definida por Bergson. A lembrança espontânea seria, portanto, aquilo de mais pessoal e
que, por isso, exige a presença do sujeito em sua construção. Entra, neste ponto, a
percepção, o corpo que sente e percebe.
Tendo feito essa “distinção”, é possível compreender que a lembrança espontânea seria a
memória como a estamos vendo por essas andanças, ao menos até aqui. Será, portanto,
com essa lembrança, ou com essa memória, que estaremos ocupados.
É necessário compreender o que seria a percepção como elemento constitutivo da memória.
Então, vejamos: “a percepção não é jamais um simples contato do espírito com o objeto
presente; está inteiramente impregnada das lembranças-imagens que a completam,
interpretando-a” (BERGSON, 1999, p. 155).
Um elemento é incluído: as lembranças-imagens. Bergson as posiciona como partes de
processo complexo e indefinido, do ponto de vista do seu começo e do seu fim. Nas
palavras do autor: “é impossível afirmar com precisão onde um dos termos acaba, onde
começa o outro” (Idem, 1999, p. 156). Temos a sorte de o próprio autor produzir uma
síntese desse processo, no qual, nenhum dos elementos opera – ou se produz – sozinho.
Portanto,

[...] a lembrança-imagem [...] participa da “lembrança-pura” [memória
espontânea] que ela começa a materializar, e da percepção na qual tende a
se encarnar: considerada desse último ponto de vista, ela poderia ser
definida como uma percepção nascente. Enfim, a lembrança pura,
certamente independente de direito, não se manifesta normalmente, a não
ser na imagem colorida e viva que a revela (1999, p. 155-156).
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Nessa operação sugerida por Bergson, a memória estaria numa ação original pela qual
“deixamos o presente para nos recolocar primeiramente no passado em geral, e depois
numa certa região do passado” (Idem, p. 156). A bonita imagem de uma máquina fotográfica
que busca o foco, proposta pelo autor, sobre o movimento de “voltar”, nos ajuda a
compreender do que se trataria o ato de (re)memorar. Estaríamos, portanto, atualizando
(foco) nossas lembranças, por meio das aproximações que estas fazem de nossas
sensações presentes.
Sobre a questão do virtual e do atualizado, Bergson defende que todas as nossas
lembranças permanecem em “estado virtual”. O ato de lembrar seria, dessa maneira, a
possibilidade de atualização daquilo que temos “guardado”, nalgum lugar do nosso
“espírito”. Alex, um dos entrevistados-narradores, me dá alguns indícios dos seus
“guardados”: “[...] eu acho que vou conseguir lembrar assim... meio aleatório... não vai ter
uma ordem cronológica, vai ser meio fragmentado, assim...”.
À medida que os termos vão surgindo, é necessário que uma pausa no movimento seja
dada. Talvez, esse seja um dos obstáculos que se colocam quando nos propomos a pensar
“Matéria e Memória”. De “espírito”, Bergson vai chamar tudo o que não é matéria (corpo,
cérebro e as imagens). Assim, acaba por “situar” a memória fora dos nossos contornos
corporais e corpóreos.
Para o autor, a memória não se acumula num canto do cérebro. Mas, neste, encontraríamos
apenas uma porção responsável por “acionar” aquela. Essa é parte inaugural daquela obra
de Bergson. É também, na minha opinião, a mais complexa, tendo em vista que é, sempre,
mais fácil falar de algo “concreto”, físico que buscar definir um “não-lugar”. Pois é,
justamente, nesse não-lugar é que a memória se encontra. Margens...
As pistas vão aparecendo e encontro um leve indício da relação tempo-memória. Para
Bergson, “jamais atingiremos o passado se não nos colocarmos nele de saída”. A lembrança
somente será uma lembrança, se a ausência de algo no presente não for sentida. “Em vão
se buscaria seu vestígio [o do passado] em algo de atual e já atualizado” (BERGSON, 1999,
p. 158).
E a ideia de que imagens podem nos “ajudar” a “acessar” uma lembrança? Para Bergson,
seria o contrário – se pensarmos numa imagem “pura” ou descontextualizada, ou atualizada:
ela, a imagem, “não me reportará ao passado a menos que seja efetivamente no passado
que eu vá buscá-la” (Idem, p. 158). Assim, ao “final”, a lembrança já trazida para o presente
nada mais seria que sua versão atualizada daquilo que recordamos. As reações dos
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entrevistados-narradores são bons exemplos para essa questão: de um lado, vemos Alex
tendo suas memórias “ativadas” pelas fotografias; de outro, Pe. Bittar apenas vê as fotos,
sem nenhum indício de busca nos guardados da memória.
Outro elemento aparece: o presente. Bergson o define ao colocá-lo em confronto com o
passado: “meu presente é aquilo que me interessa, o que vive em mim e, para dizer tudo, o
que me impele à ação, enquanto meu passado é essencialmente impotente” (1999, p. 160).
O presente seria, nesse sentido, algo do meu passado imediato e um olhar para o futuro que
se projeta.
Ainda sobre o presente, é necessário, segundo Bergson, compreendê-lo como
essencialmente sensório-motor. Sensação e movimento são práticas que dependem do
corpo. Esse novo elemento, o corpo, seria o que chama de “centro de ação”, o “lugar onde
as impressões recebidas escolhem inteligentemente seu caminho para se transformar em
movimentos efetuados. [...] representa efetivamente o estado atual do meu devir” (Idem, p.
162).
Bergson destaca o equívoco comumente praticado, de se pensar apenas na diferença de
grau entre as sensações atuais e a lembrança pura. Ele aponta, também, para a existência
de uma diferença de natureza. A questão estaria, segundo o autor, em reconhecer que as
sensações atuais fazem parte da matéria (corpo) e uma lembrança-pura (memória),
definitivamente, “não diz respeito a nenhuma parte do meu corpo” (BERGSON, 1999, p.
163).
Entretanto, ressalta o autor, é verdadeiro pensar que uma lembrança vai produzir
sensações, ao ser atualizada, mas, exatamente, ao atualizar-se, deixará de ser uma
lembrança. Seria, portanto, a percepção presente o oposto da lembrança-pura.
Nesse ponto, chegamos num emaranhado de linhas que vai, de certa maneira, permitir
conexões entre todos os elementos, todas as pistas, que têm surgido desde que iniciei
minhas andanças pelo “Matéria e Memória”, a fim de providenciar algumas aproximações da
noção de memória nas propostas de Bergson.
Nesse exercício, quase didático, pretendo construir associações das partes, sem esperar
muito do todo. Definitivamente, não é essa minha intenção. Percebo o quão duvidoso é meu
toque. Quantos dedos eu tiver, os aciono para um tatear cambaleante e incerto.
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Começo, paulatinamente, sem maiores pretensões – talvez, não o tenha feito anteriormente,
o que daria pistas sobre o (in)sucesso de minhas empreitadas primeiras – que as de
procurar organizar as ideias, esforçando-me para não incorrer no erro de tornar rasas e
simplistas todas as conexões que operam no processo de construção da noção de memória,
no olhar de Bergson. Convém, portanto, elencar todos aqueles elementos que ocorreram até
aqui: lembrança-pura, sensação, espírito, matéria, imagem, passado, presente, futuro,
movimento, atual e virtual. Tais elementos nos ajudam na invenção das seguintes linhasconexões:
A primeira é a relação entre espírito e lembrança-pura; e, depois, entre matéria, imagem e
sensação. Uma lembrança-pura (memória) se engendra no espírito, da mesma maneira em
que, na matéria (imagem) é que a sensação existe, observadas as diferenças de grau e
natureza entre um e outro movimento (1999, p. 177).
A próxima linha-conexão seria a dos limiares entre passado, presente e futuro. Dessas
diferenciações, nasce a seguinte ideia, segundo Bergson: o presente está vivo, o passado é
o seu rastro e o futuro seu projeto. Estamos no presente, numa espécie de movimento,
cientes do passado imediato projetando ações futuras. Como ressalta o referido autor, esses
limiares são autênticos e dinâmicos, sempre em constante operação.
A terceira seriam os processos de (trans)formação do virtual em atual. Seria impossível
tocar nessa linha-conexão sem procurar o entrecruzamento de todas as outras.
Assim, teríamos: no presente, que implica movimento e ação, olhamos para o passado, a
partir de uma urgência atual e por meio de uma lembrança-pura (memória) que se passa
exclusivamente no espírito e tende a se atualizar, ao passar do virtual para uma sensação
da matéria (corpo). Esse entrecruzamento não é tão simples. Ao contrário, se trata de um
movimento contínuo e em construção sem-fim.
Não estamos, na maioria das vezes (pré)ocupados em “ativar” lembranças, em buscar
reminiscências. Entretanto, acontece de sermos acometidos por algo, que nos faz recordar
de uma situação passada. Essa seria a memória espontânea. Quanto às tentativas que
costumamos fazer de nos lembrarmos de algo, apesar de continuar sendo uma investida
numa lembrança-pura, já o estamos fazendo com vistas a enfrentar algo, do presente, que
nos afeta.
Acessar uma memória seria, portanto, um movimento de olhar para trás e sentir atualizada
um lembrança que, já neste exato momento, volta a ser sensação, a atuar diretamente no
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meu corpo, de uma maneira fragmentada. Nas palavras do autor: “é do presente que parte o
apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos sensório-motores da ação presente
que a lembrança retira o calor que lhe confere vida” (1999, p. 179).
As pistas devem continuar acontecendo, mas, acredito já ter encontrado, ao menos, uma
possível entrada para o entendimento da memória, dentro do complexo pensamento de
Bergson. Isso me anima, apesar de tratar de uma incursão superficial e momentânea nesta
obra a que me referi como tempestade.

algumas palavras provisórias

Neste “Ato III – memórias e outros escritos”, procurei traçar contornos despretensiosos e
temporários acerca das noções de memória, experiência e afeto. Buscando, por meio de
uma atitude de disponibilidade e de abertura, de uma atenção a espreita, encontrar pistas
que me ajudassem a compreender aquelas noções. Por isso, quis organizar os temas e
seus desdobramentos necessários da maneira apresentada, com vistas para a construção
de possíveis conexões entre as questões relacionadas ao Grupo Paiol e aqueles temas
vistos por suas perspectivas teóricas e metodológicas.
Em relação à “memória”, fiz alguns pousos em obras que, no meu entendimento, a partir de
olhares diferentes em formatos, perspectivas e metodologias, me ajudassem a compreender
esse “conceito” bastante complexo, cuja dinamicidade de entendimento – própria daqueles
movimentos de interpretação e acesso – deve ser sempre observada. Passando por Walter
Benjamin, (re)visitei Eliseu Clementino de Souza e Jacques Le Goff; encontrei Jerusa Pires
Ferreira, Maurice Halbwachs e Geanne Marie Gagnebin; enfrentei Henri Bergson e Paul
Ricouer.
O intuito de minhas leituras e a seleção dos pontos comentados acerca da memória me
permitiram tocar em reflexões muito próprias e descortinaram, para mim, questões que,
talvez, numa só perspectiva não fosse tão fértil.
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Ato IV – cultura popular, teatro e educação: duas peças do Paiol

...foi preciso armazenar, guardar em mim,
esperar que amadurecesse e se transformasse;
depois com o tempo, eu esqueço os detalhes.
(Zoran Music)

19

O estranhamento de toda palavra e todo gesto,
o exercício de des-conhecer o mundo,
é uma chance de,
talvez,
roçar o insondável.
(Cristiana Grumbach)

20

Neste Ato IV, procuro trazer alguns apontamentos sobre a ideia de cultura popular, de
educação não formal e teatro (amador), além de acionar a memória como entrada e possível
forma de apresentação e discussão de algumas das peças realizadas pelo Paiol, seus
processos de pesquisa, concepção-criação, produção e apresentação. Quais eram as
influências artísticas, do Grupo? Como se davam as escolhas dos temas e textos? Qual a
relação entre as atividades do Paiol e alguns desenhos culturais do seu contexto de
inserção? Haja trabalho para a memória...
Procuro seguir duas linhas que podem ajudar a compor os escritos que seguem, a saber: a
imagem do narrador colecionador-sucateiro (Chiffonier) de Benjamin; e a oposição entre
“comemoração”

e

“rememoração”

de

Gagnebin.

Tais

linhas

estão

relacionadas,

especialmente por sugerirem que se deixe de lado os “grandes feitos”, os “discursos
históricos”, e se olhe para os escombros-ruínas, para as margens, para o “esquecido”. A
memória deve entrar em ação...
Enxadada em enxadada, de maneira “cautelosa e tateante”, como aconselha Benjamin
(1987, p. 239), procuro imagens que possam (ou não) sugerir pistas. Talvez, desejando ser
Lautaro, aquele que “olfateó las cenizas esparcidas, decifro el espiral hilo del humo, se
construyó de fibras taciturnas”, como conta Pablo Neruda em “Educación del Cacique”21.
Uma única diferença: não pretendo ser digno do meu povo, como o guerreiro mapuche no
19

IN: FERREIRA, J. Pires. Armadilhas da Memória. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2003. (p. 28).
IN: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coitinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013. (p. 357).
21
NERUDA, Pablo. Antologia poética. Tradução de Eliane Zagury. 22ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012.
20
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poema. Desejo, tão somente, “roçar o insondável”, coforme cogita Grumbach; ser o trapeirocolecionador que Gerciano Maciel Pereira me ajuda (re)conhecer: estrangeiro, olhar para o
quê “foi fruto de uma forma de viver já extinta, por isso mesmo ele só poderia pertencer à
época que gerou demanda para sua existência” (2011, p. 74). Talvez, o amadurecimento e a
transformação – e, depois ainda, o esquecimento – sugeridos por Music, tenham sido
movimentos necessários.
De certa forma, é disso que se ocupa esta pesquisa: olhar de novo para o já visto, olhar com
estranhamento, como sugere Cristiana Grumbach (2013, p. 357), sem a angústia de uma
“celebração vazia”, como adverte Gagnebin (2006, p. 54). A presença de memórias outras –
que serão olhadas como pistas – pode contribuir de alguma maneira para as reflexões que
seguem.

Primeiro Quadro – cultura popular
Este é um tema bastante complexo, por se tratar de uma discussão “em aberto”. Muitas são
as correntes que procuram definir o conceito de “cultura”. Creio que, nalgumas vezes, a
palavra “culturas” parece cair melhor. Talvez, esmiuçar tão denso conceito seja um intento
descabido, por dois motivos básicos: as exíguas páginas destes escritos e a chance de
selecionar – desejar olhar – apenas um de seus diversos vieses. Dessa maneira, me atenho
à ideia de “cultura popular” e algumas de suas possibilidades, destacando questões que me
parecem pertinentes para as discussões que tenho proposto.
É necessário considerar que se trata de algo muito mais amplo, por existirem aspectos
subjetivos envolvidos, mas uma síntese interessante é construída por Osmar Fávero (1983,
p. 16), no que tange à ideia de “cultura”:

[...] a cultura é o processo histórico pelo qual o homem, em relação ativa
(conhecimento e ação) com o mundo e com os outros homens, transforma a
natureza e se transforma a si mesmo, construindo um mundo
qualitativamente novo de significações e obras humanas e realizando-se
como homem neste mundo humano.

...o faz, também, Laerthe de Moraes Abreu Junior (2006, p. 166):
A cultura é vista como a ação humana irrefreável que deixa marcas tão
profundas da passagem histórica do homem na natureza, a ponto de
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compreender tanto a própria natureza humana, como a produção de
conhecimentos necessários a essa compreensão. Assim, a cultura é feita
pelos homens, mas também a cultura faz os homens, de forma recursiva e
irrefreável.

Observamos que os processos culturais, por assim dizer, são atribuídos exclusivamente à
ação humana. Nessa perspectiva, pensar “cultura” talvez seja percebê-la ligada à origem
latina da palavra “popular”, como algo que é relativo ou pertencente ao povo. Fávero
contribui para este entendimento ao apontar quatro propriedades da cultura, a saber:

A cultura é histórica. A iniciativa humana que cria a história é precisamente
a cultura. [...]
A cultura é social. [...] a própria sociedade situa-se na linha do processo
cultural [...]. A cultura é autêntica quando suas significações podem ser
comunicadas [...].
A cultura é pessoal. A comunicação só pode ser entendida na forma de
aceitação ativa e livremente consentida das significações do mundo cultural
[...].
A cultura é universal. [...] o processo de criação da cultura é essencialmente
universal, pois tende, em princípio, a constituir-se em elemento de
mediação entre todos os homens [...]. (FÁVERO, 1983, pp. 17-18 – grifos do
autor)

Ao situar a cultura também como “intencionalmente” universal, o referido autor defende que
a cultura deve ser dita popular (Idem, 1983, p. 18). Dessa maneira, chegamos ao ponto
principal deste Quadro: toda cultura é popular? Se não, qual seria? Quando seria?
A primeira questão vem como uma espécie de provocação. A cultura não é do (e para o)
povo? Então, por que se coloca tal dúvida? Esse é o problema para Fávero (1983, p. 18): a
cultura pode ser “mediadora de dominação” ou “mediadora de comunicação”.
No primeiro caso, se daria algo semelhante a um “humanismo predatório”, expressão
utilizada por Éle Semog e Abdias Nascimento (2006, p. 161) para denunciar a consolidada
prática de se ter sempre “tutores das causas negras”, no Brasil. Se trataria, portanto, de uma
cultura inautêntica, típica e própria de grupos privilegiados; uma cultura com elemento(s)
exclusivo(s) de um grupo ou classe social. Por isso mesmo, anti-histórica, antissocial,
antipessoal e antiuniversal.
No caso de uma cultura que age como mediadora de comunicação, encontra-se a “criação
de um mundo cultural como mundo humano em que as consciências possam reconhecer-se
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num plano de comunicação, pela mediação da obra comum” (FÁVERO, 1983, p. 20). Sob
esse aspecto, a cultura é autêntica e, por isso, livre de dominação política, de exploração
econômica e de determinismos conduzidos pelos meios de formação e informação.
Seguindo estas linhas, é autêntica a cultura popular que está ligada ao povo que a produz,
que dela é parte constitutiva e integrante. De certa maneira, é este o entendimento de Edmir
Ferrotti (1986, p. 17), quando afirma que:

O que não se pode fazer é reduzir a cultura aos produtos que realiza,
deixando-se de lado o modo e as relações de produção como o próprio
produtor. O que não se pode fazer, em síntese, é deslocar os produtos de
seu lugar de objeto da ação humana, alienados daqueles que os
conceberam e transformá-los em sujeitos do processo histórico.

Com Carlos Rodrigues Brandão – transferindo a discussão para outra questão, mas,
seguindo a mesma perspectiva – é possível pensar na criação de sistemas que empregam o
uso da autoridade, no sentido do “autoritarismo”, além da relação direta com a cultura: o uso
da palavra e o “direito de pronunciar”. Para o autor, as relações humanas se alteraram
quando o “direito de dizer” foi transformado em “poder de ditar”. Mais ainda, quando os
“senhores da palavra”, atuantes numa espécie de “divisão social do poder”, tem suas
palavras legitimadas, as quais se tornam, “ao mesmo tempo, a norma da ordem e a verdade
da norma” (1984, pp. 7-8).
A cultura, como a palavra – afinal são processos e movimentos que se complementam de
alguma forma –, também tende a ser definida-ditada por grupos que se legitimam dentro do
sistema de poder. Mas, onde entra, nessa história, a cultura popular? Precisamente na
cultura do (e com) o povo, que se produz e se desenvolve por/com este. A ação do povo na
produção de sua cultura é, de certa maneira, uma forma de revolução e/ou de “resistência”,
como propõe Marilena Chauí, conforme será discutido adiante. Por enquanto, atenho-me a
pensar a cultura popular na perspectiva da ação do povo em sua feitura.
Encontro-me, novamente, com as palavras de Jerusa Pires Ferreira. É dela que me chegam
exemplos – na ausência de melhor expressão – da cultura popular. Sobretudo, para pensar
a ideia de “cultura das bordas”. A cultura popular em ação... O povo fazendo cultura popular!
Antes, uma breve caracterização da cultura, que a referida autora trans-cria de Iúri
Mikháilovich Lotman: “a cultura é feixe de sistemas semióticos (linguagens) formalizados
historicamente e que pode assumir a forma de uma hierarquia ou de uma simbiose de
- 112 -

sistemas autônomos” (2003, p. 74). Tal síntese, por assim dizer, abre a discussão para um
aspecto levantado por Marilena Chauí, em “Conformismo e Resistência”, quando, logo na
introdução desta obra, diz que o termo “popular” é uma questão a ser considerada, ao se
tratar da dita “cultura popular”. Esta questão é colocada, em razão da necessidade de se
“saber quem, na sociedade, designa uma parte da população como ‘povo’ e de que critérios
lança mãos para determinar o que é e o que não é ‘popular’” (1986, p. 10).
As discussões da referida autora são desenvolvidas levando-se sempre em consideração os
cenários desiguais de lutas de interesses e poder, passando por questões relacionadas ao
movimento de apropriação do “popular”, transformado em “nacional” que, por sua vez, é
transformado em “típico”. Culminando com a ideia de que a cultura popular sempre
acontecerá pelo viés da resistência e do conformismo. Neste sentido, a resistência é
acionada, afinal:

[...] as interpretações ambíguas, paradoxais, contraditórias que coexistem
no mesmo sujeito, criando a aparência de incoerência, na verdade
exprimem um processo de conhecimento, a criação de uma cultura ou de
um saber a partir de ambiguidades que não estão na consciência da
população, mas na realidade em que vivem. [...] um trabalho intelectual, um
esforço para conferir inteligibilidade à experiência imediata (CHAUÍ, 1986, p.
158).

Interessa, portanto, para as presentes reflexões, a ideia de “resistência”. Nesse ponto,
encontro pistas convergentes entre as proposições filosófico-sociais de Chauí e as buscas
poético-literárias de Ferreira, quando a primeira fala da linguagem do cordel, cujo mote
estrutural é “a elaboração de conhecimentos ou de um saber interior das adversidades [...].
procedimentos literários de constituição de uma memória de lutas populares” (CHAUÍ, 1986,
p. 155).
De certa forma, esta é a matéria dos estudos de Jerusa Pires Ferreira: a trans-criação de
elementos presentes em produtos “tipicamente” brancos e elitizados, em novos textos
culturais22 desenvolvidos na cultura popular diretamente ligada aos seus próprios
produtores. Talvez, haja uma aproximação entre aqueles produtos elitizados e a produção
acadêmica, no que tange a uma certa separação entre o popular e o “erudito”, afinal, na
opinião de Alex, um dos entrevistados:

22

Conceito destacado de Lotman (ver Semiótica Russa).
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[...] às vezes, a academia serve muito... tem muito a aprender... mas, ainda
são dois mundos muito distintos, né?! Um mundo do saber popular, do
saber da nossa casa e um mundo do livro... Mas, aí, já é um outro livro...
não é um livro que a gente lê por prazer... você lê porque tem que fazer um
texto e tal... Então, depois que você vai passar por isso, você descobre que
naqueles momentos, naquela insegurança, do amador... ali é que está a
potencialidade da criação. Entendeu? Porque ali que você vai conhecer...
sabe que no ambiente profissional, nem sempre as coisas... vão fluir às mil
maravilhas...

Nas primeiras páginas de “Armadilhas da memória”, Ferreira deixa transparecer seu
entendimento acerca desta questão, quando faz referência a alguns contornos da cultura
popular, na qual está impressa a “fala comum” (texto cultural) que

[...] se esforça por conservar viva a presença de um mínimo de
componentes semióticos, [...] de dentro/fora, que traça linhas de
virtualidades, campos do possível, que não é um simples meio de
comunicação, agente de transmissão ou informação, mas que engendra o
ser. Os territórios existenciais e suas aberturas (2003, pp. 24-25).

Tais características colocadas pela autora se referem a “Caronte” do “poeta/narrador”
Antonio Brasileiro que se apropria de uma imagem europeia do conhecido “barqueiro do
inferno” e o entrega aos entraves cotidianos – e, mesmo assim, extraordinários – próprios do
“homem do sertão”. “Do sertão”... Imediatamente, dois nomes me vêm à cabeça: Guimarães
Rosa e Euclides da Cunha. O primeiro pelo “Grande sertão: veredas” e o segundo por “Os
sertões”.
Estranhamente, as referências trans-bordam e me trans-portam da terra rachada para o
caudaloso rio contado por Rosa em “A terceira margem do rio”, onde, “de meio a meio”, o
pai de um sem-nome “desamarrou, pelo remar”. Essa “não-margem” abre caminhos para
outros fios de prosa. E vou até as “bordas” sugeridas por Ferreira. É dela a ideia de uma
“cultura das bordas”. Não emprega a expressão “margens”, “para não trazer a noção
pejorativa ou mesmo reversora de marginal ou de alternativa” (1990, p. 10).
Opto, então, por olhar para a cultura popular, a partir da proposição da referida autora.
Assim, entendo tal expressão como uma espécie de categoria cultural, algo que pode estar
relacionado com uma ou outra situação-contexto cultural. Amálio Pinheiro atribui ao mesmo
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termo a ideia de movimento, o que nos orienta a ver a cultura “como um processo
relacional”, numa espécie de mosaico23.
Um bom exemplo é citado por Ferreira, para que possamos compreender o lugar de onde
fala: os “folhetos de cordel, considerados objetos menos nobres, pequenas obras em papel
barato, impressas de qualquer maneira”. E, continua, dando gravidade ao entendimento: “se
você não souber como é o conjunto dessas narrativas no universo do conto popular, e o
conto popular em sua estrutura, processos transmissíveis, performance e oralidade [...] o
que fazer?”24
Numa palavra: olhar para um “texto cultural” é não apenas dizê-lo como produto, mas, olhálo e compreendê-lo em sua complexidade de forma, estrutura e concepção. Dessa maneira,
se esboçam pistas mínimas, necessárias para o entendimento da chamada “cultura
popular”.
Não posso deixar de lado a imagem da “terceira margem”. Isso me afeta, de alguma
maneira. Ao ser afetado, passo a me incomodar com a associação realizada por Ferreira,
entre “margem” e “marginal” (carregado de sua significação urbana). Justamente por
compreender os desenhos de uma borda movente e a-ser-transposta, a confundo com um
não-lugar, o meio: uma terceira margem. Creio que o Paiol tenha, de alguma maneira,
atuado neste lugar meio, ao menos, são os indícios presentes na fala de Alex, quando se
refere aos encontros proporcionados pelo Grupo:

E, o desejo de... trabalho cultural, de levar isso para as pessoas. Isso foi
muito bom, foi gratificante, de ver que tocou alguém, de alguma forma. Não
dá para a gente mensurar como isso tocou essas pessoas, se foi no plano
da memória, no sentido do saudosismo... Eu sei que teve outros papéis,
outros papéis assim... mais profundos, de transformação. [...] aconteceu de
muitas outras formas, talvez, mais sub-reptícias, assim... que não vem só do
público... vem desse processo todo de transformação, né?... que operou em
quem estava participando, em quem que, de alguma forma ou de outra,
envolveu-se. As pessoas vendo aqueles meninos fazendo aquilo e tal...
acho que rolou uma compaixão. Não no sentido da dó, mas... compaixão,
talvez, não seja uma palavra boa. Um emanamento, assim... uma
humanidade compartilhada. Sabe? Se não atinaram para questões da arte
específica... algumas pessoas, tenho certeza, passaram a atinar sobre
questões da política, da cultura, da política cultural, das formações
culturais... do respeito à arte, aos artistas... às linguagens. Sabe? [...]
pessoas que nunca falaram nada na vida... nunca tiveram esse
protagonismo, essa voz... falaram ali... Eu fui uma delas, eu acho.

23

Ver “Diálogo: Jerusa Pires Ferreira e Amálio Pinheiro” (Revista Bordas – PUC/SP – 2011)

24

Idem.
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O envolvimento das pessoas que tiveram contato com as atividades do Grupo – atores e
espectadores – citado por Alex, nos dá uma pista bastante interessante sobre o papel do
teatro enquanto forma de expressão artístico-cultural do (e o para) povo. Independente do
seu lugar de atuação, o fazer teatral produz encontros: essa é uma das premissas da cultura
popular. Ou, como sugere Talitha Cardoso Hansted: “falar em teatro seria, portanto, em
última análise, falar em relação” (2015, p. 48).
Se a cultura popular se constitui em encontros, em processos, em movimentos – contornos
que dilatam e recolhem, expandem e diminuem – bordas se fazem moventes. Por essa
razão, a imagem da borda pode ser olhada como o entre-meio, o não-lugar... como uma
terceira margem, seja do rio caudaloso de Guimarães Rosa ou a água corrente que fazia o
“barquito cabecinhar”, contada por Mia Couto “Nas águas do tempo”.
O moçambicano Couto olha para a terceira margem de Rosa e desfia sua narrativamemória, (re)feito criança que, ao lado do avô – que se calava por saber e conversava sem
nada falar – em “flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver”. Suas
palavras desenvoltas, seja ao adjetivar os personagens, seja ao descrever cada aventura
navegante, deixam transparecer novas pistas para pensar a “borda-margem”.
Entre as “margens” e as “bordas”, me entrego ao caminho-que-se-faz na terceira margem
que não-é. Daí, pensar a cultura popular como um lugar-meio, a torna livre de títulos,
vínculos, adjetivos e amarras. Permite a fuga de explicações. A cultura popular resiste como
a “canoa especial, de pau de vinhático, [...] escolhida forte e arqueada forte em rijo” do pai
que “nada não dizia”, que, nesse lugar-meio, existe e faz-se.

Segundo Quadro – arte
Pensando o teatro presente no campo das artes em geral, busco olhar as reflexões de
Herbert Read. Deste autor inglês e seu “A educação pela arte”, me interessam seus
desenhos traçados acerca do papel da arte na educação. A princípio, é necessário dizer, a
obra em questão está voltada às práticas escolares, ao lugar do educador e à importância e
possibilidades de ação de uma educação dita “estética”.
Obviamente, procuro não me ater às questões relacionadas aos processos escolares e
curriculares. Mas, aos aspectos educacionais em geral e suas linhas de pensamento que
poderão ajudar a compor o grande cenário da relação teatro-educação-cultura popular,
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como possibilidade de entrada nesse amplo e complexo tema. Pretendo que as discussões
estejam relacionadas a possíveis reflexões acerca da ideia de “arte”, sem limites impostos e
contornos limítrofes.
A primeira pista que encontro é a defesa de Read em relação ao lugar da arte: “não é
apenas algo que encontramos nos museus e nas galerias de arte, ou em antigas cidades
como Florença e Roma. A arte, seja lá como a definimos, está presente em tudo que
fazemos para satisfazer nossos sentidos” (READ, 2013, p. 16).
Dito isto, fica claro que “a arte está profundamente envolvida no real processo da
percepção, do pensamento e das ações corpóreas” e que, por isso, é diferente de uma
atividade meramente “ornamental” (Idem, 2013, p. 15). Afinal, “a apreciação da arte, não
menos que sua criação, é colorida por todas as variações do temperamento humano” (Idem,
2013, p. 28).
Assim, pensar a arte em geral é atribuir a ela a necessidade do encontro subjetivo das
pessoas que, de alguma forma, nela estão envolvidos, seja no papel de ator ou de
espectador. Portanto, “não existe um tipo de arte a que todos os homens deveriam se
ajustar, mas tantos tipos de arte quanto são os tipos de homens” (READ, 2013, p. 31).
Entendo absolutamente cabível tal colocação, tendo em vista que as formas de apropriação
serão variadas, mesmo quando se tratar de uma mesma obra de arte. Cada expressão
artística tem sua potência na diferença, o que inclui o teatro, seus atores e espectadores. “A
arte faz apelo à imaginação” (Idem, 2013, p. 34). A imaginação, nesta concepção, vai
inevitavelmente incluir ator e espectador num mesmo lugar: a partir de uma imagem, o
primeiro cria sua obra; e, a partir da obra, o espectador cria uma nova imagem. Percepção e
imaginação são acionadas no mesmo movimento.
Quanto aos entrevistados-narradores, algumas pistas surgem quando aqueles se referem
ao papel da arte como possibilidade de aprendizado. Para Alex, sua participação no Paiol

[...] abriu muitas portas, no sentido de estimular a criatividade. E também
esse empoderamento que eu estava falando [...] porque elas [as atividades
do Grupo] não estavam circunscritas ao âmbito do teatro somente; a ideia
era trabalhar com outras coisas, embora a gente nunca tenha formalizado
isso, talvez. [...] Eu falei a questão do empoderamento... numa questão da
autoestima, mesmo... da gente se sentir protagonista. Protagonizar não só
como ator, mas, para protagonizar a vida, também. Mas, no tempo em que
a gente dividiu, assim... os processos criativos, pensou junto, trabalhou
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junto, foi de grande valia, mesmo, de grande contribuição para a minha
vida... isso eu não tenho dúvidas.

Apesar de sua ligação com atividades de âmbito religioso – que sempre faz questão de
mencionar e reforçar – é possível encontrar nas falas de Pe. Bittar referências à arte como
possibilidade de educação e envolvimento:

Pela arte, eu consegui me soltar mais... [...] A arte tem muitos caminhos. [...]
é um campo imenso. Aliás, o viver implica numa arte. [...] através da arte,
você transmite... é... o belo, né?! É aquilo que é bonito. Então, mesmo
vivendo angústias, vivendo sofrimento, vivendo desesperança... a arte ajuda
o povo a sair, um pouco, dessa tristeza. E, porque não um sorriso, né!? Se
o palhaço pode fazer o povo sorrir... [...] com a arte, eu fui me percebendo
uma pessoa difícil, no sentido de... Mas, a arte foi me aproximando das
pessoas. [...] Tudo isso é arte! Tudo isso aproxima... a arte aproxima as
pessoas.

Voltando ao “Educação pela arte”... Preparando uma síntese de seu pensamento, Read
afirma que:

[...] o objetivo da arte na educação, que deveria ser idêntico ao propósito da
própria educação, é desenvolver na criança um modo integrado de
experiência, com sua correspondente disposição física “sintônica”, em que o
“pensamento” sempre tem seu correlato na visualização concreta – em que
a percepção e o sentimento se movimentam num ritmo orgânico, numa
sístole e diástole, em direção a uma apreensão mais completa e mais livre
da realidade (2013, p. 116).

Conforme apontei de saída, não pretendo me ocupar das questões diretamente ligadas às
práticas escolares, mas, é inevitável não olhar para a ideia de uma educação que seja
construída com a arte. E, na mesma medida, compreender impossível uma arte que não
guarde suas potencialidades educacionais.
Encerrando esses breves comentários acerca da arte em “A educação pela arte”, encontro
duas afirmações que bem alinhavam todos os aspectos tratados neste Ato: “a arte,
justamente por exigir uma apreensão intuitiva, não pode ser vista apenas como história. Ela
é uma atividade atual [...]. A arte de hoje é um testemunho de nossa cultura [...]” (READ,
2013, p. 292). “Todo homem é um tipo especial de artista, e, em sua atividade criativa,
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lúdica ou profissional [...], ele está fazendo mais do que expressar-se: está manifestando a
forma que nossa vida comum deveria assumir em seu desenrolar” (Idem, 2013, pp. 343344).

Terceiro Quadro – educação
A relação entre teatro e educação é, talvez, a questão sobre a qual tenho mais me ocupado,
desde minha graduação em Pedagogia e que procuro demonstrar durante todos os Atos
deste trabalho. É certo que o elemento memória veio acrescentar outras questões, para que
eu pudesse olhar tal relação. Entretanto, neste Terceiro Quadro, me entrego ao exercício de
pensar as implicações entre estes dois campos.
Conforme citei, minha afecção pelo teatro aconteceu muito antes do meu encontro com a
educação. Não que o fazer teatral não tivesse muito de educação, mas, enquanto estive
envolvido com o Grupo Paiol, sequer pensava tal relação. Nos importava mais a própria
ação teatral e menos a preocupação com o que estávamos aprendendo, ou não, com
aquele fazer.
Creio que a educação pode acontecer em qualquer espaço de convivência, o que inclui as
artes e, mais especificamente, o teatro. Teatro e educação se constituem num binômio
desejável e possível.
Reconhecendo a importância e a legitimidade dada aos discursos que atribuem à escola o
lugar da educação, mas não sendo este o único lugar, entendo que a educação é algo vivo
e em constante construção e, por isso, independe de lugar, de idade e de formas.
Independe de conteúdos, currículos, de datas e horas marcadas.
Todas as relações construídas, nos espaços onde as artes acontecem, pressupõem a
existência da educação. Nessa perspectiva, considero a possibilidade de que a educação
aconteça em qualquer lugar, inclusive no teatro. Não tenho dúvidas de que, em todos nós
envolvidos nas atividades do Paiol, muito foi ensinado, muito foi aprendido.

Alex: E, eu acho que isso foi um catalisador... o teatro foi o grande
catalisador dessas nossas experiências artísticas, de todos. [...] A mim, eu
acho que foi muito generoso, o teatro foi muito generoso, naquela época,
porque me deu muita autonomia, me deu muita... é... “faça e crie!” [...] foi
um encontro do particular com o coletivo. [...] o negócio é esse: ele me fez
sair de casa... fez a gente sair de casa, fez a gente deixar de viver a nossa
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arte no nosso quarto... [...] Perder o medo da crítica, a insegurança consigo
mesmo, a insegurança com as suas limitações... Tanto que... isso me
ajudou a ter desenvoltura para falar, para me expor com segurança... [...]
Mas, eu acho que o mais importante foi ele ter dado um tapa nas costas...
[...] O teatro me fez perder o medo, perder a vergonha, mesmo... Perder a
timidez, o casulo lírico seu... [...] Então, esse tapa nas costas... de perder o
medo e falar...

Esse modo de pensar a educação como um processo independente de espaços e lugares,
se vincula ao conceito de “educação não formal”, proposto por Maria da Glória Gohn de que
a “educação não formal é aquela que se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas”
(2006, p. 28). Nesse sentido, na educação não formal, a pessoa é considerada em sua
inteireza, o que amplia sensivelmente as possibilidades de ação. A valorização das dúvidas
e dos questionamentos, o entendimento de que o processo é construído por escolhas e
condicionalidades, garante um grau relativo de autonomia a quem aprende.
Por atuar em campos onde os indivíduos são cidadãos antes de tudo, a educação não
formal não substitui a formal, mas atua com a mesma intensidade, articulada de alguma
forma aos saberes curriculares normatizados e atividades extraclasses, potencializando o
processo de aprendizagem, no compartilhamento de experiências e inclusão social. Dessa
maneira, é possível considerar, também, o espaço do fazer teatral como um lugar de
educação. Sobre essa questão, é necessário considerar a ação de criar como uma atitude
que está além da atividade artística.
A criação é algo próprio das pessoas, diante de sua vida cotidiana. Seria, portanto, uma
força movente que faz com que sejamos postos diante da ação de (re)inventar nosso “estar
no mundo”. Se compreendemos o teatro como arte viva, não seria descabido pensar em sua
possível ação transformadora, pela qual, a relação das pessoas com o mundo pode ser
modificada.
Guaraci da Silva Lopes Martins pode nos ajudar a pensar tal questão, ao defender que

[...] o teatro propicia o desenvolvimento da capacidade de uma atuação
mais ativa e autônoma do sujeito sobre a sua própria realidade, na medida
em que esta arte oferece a oportunidade do indivíduo/ator vivenciar em seu
processo criativo, diferentes emoções e situações até então jamais
experimentadas (MARTINS, 2008, p. 22).
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Assim, a ação transformadora do fazer teatral está relacionada a uma possível modificação
da postura das pessoas em suas atuações na sociedade, produzindo novas significações.
Além disso, é necessário considerar que a construção do conhecimento e a experiência de
autonomia de pensamento também são possibilitadas pelo/no fazer teatral. Para tal
construção, a relação entre as pessoas pode ser a mais fecunda forma. Experiências são
construídas, nas relações que acontecem nos tempos e espaços do teatro.

Alex: Eu acho que foi uma experiência que trouxe... uma autonomia de
pensamento, até uma segurança... não sei... eu acho até que as pessoas
podem pensar negativamente, mas é positivo, no sentido de... talvez até
autoestima: a palavra é empoderamento... Eu acho que o teatro trouxe um
empoderamento, no sentido de fazer você acreditar mais naquilo, investir
naquilo...

Considerando a autonomia de pensamento, outros indícios podem ser observados,
sobretudo, em relação à ideia de transformação. Para Stanislavski (1997, p. 141), essa é
uma das potencialidades do teatro: “A vida, as pessoas e as circunstâncias, [...]
constantemente erguem barreiras. Cada uma destas barreiras coloca-nos ante o objetivo de
transpô-la. [...] Tal objetivo provoca o afloramento de desejos que se voltam para a ânsia de
criar”.
Assim, a transformação pode operar, inclusive, no interior de cada envolvido com o fazer
teatral. Nas palavras de Alex: “eu acho que é um instrumento transformador, o teatro... essa
nossa experiência que abriu para outras coisas [...] processo todo de transformação, né?...
que operou em quem estava participando, em quem que, de alguma forma ou de outra,
envolveu-se.”. Isso, talvez, nos ajude a compreender a força educativa e educacional do
teatro, conforme Grotowski (2007, p. 109-110), incisivamente, coloca:

Para atravessar as nossas fronteiras, para superar os limites, preencher o
nosso vazio – realizarmo-nos. Essa não é uma condição, mas um processo
no qual aquilo que é obscuro em nós lentamente se torne transparente. Ele
[teatro] é capaz de desafiar a si mesmo e aos seus espectadores violando
os estereótipos aceitos de visão, sentimento e juízo – uma violação ainda
mais estridente porque é refletida na respiração, no corpo, nos impulsos
interiores do organismo humano. Esse desafio ao tabu, essa transgressão,
causa o choque que arranca a máscara [...].
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Romper com as condições cotidianas, se politizar e se (re)constituir, podem ser as principais
construções propostas pelo teatro, a todos os envolvidos, conforme afirma Joana Lopes
(1989, p. 23): “jogo dramático, que abre uma perspectiva de educação para quem o faz e
quem o assiste”. É nesse sentido que Augusto Boal (2000, p. 69) coloca o papel do teatro:

Queremos conhecer os fenômenos, mas queremos sobretudo conhecer as
leis que os regem. Para isso serve a arte: não só para mostrar como é o
mundo, mas também para mostrar por que ele é assim e como se pode
transformá-lo. Espero que ninguém esteja satisfeito com o mundo tal qual
ele é: por isso, há de querer transformá-lo.

Viola Spolin (2008, p. 37) define a ação criativa teatral como “transformação”. Portanto,
criação e transformação estão intimamente ligadas, especialmente quando pensadas a
partir da ideia de “educação (do) sensível” proposta por João Francisco Duarte Júnior e –
por que não? – da “educação emancipadora” de Paulo Freire.
Para Freire, a educação é um processo que permite o reconhecimento crítico da realidade,
numa ação de “inquietação indagadora”, afinal “não haveria criatividade sem a curiosidade
que nos move” (1996, p. 32). A educação se configura, portanto, como uma das instâncias
potencializadoras dessa consciência que, ao procurar escapar das formas “mecânicas” e
“autoritárias”, pode desenvolver a criatividade dos envolvidos nos processos de ensino e
aprendizagem e, contribuir para a construção do conhecimento de forma substancial e
emancipadora.
Para Duarte Jr., compreender o viés transformador da educação é, talvez, antes de tudo,
compreender sua constituição, suas potencialidades. Nessa perspectiva, é necessário
pensar a educação como um mesclar de “lógica e sensibilidade, razão e sentimento”,
conforme defende o referido autor. O desvelar de “novas percepções, novos olhares sobre o
mundo” indica que

[...] a educação centrada sobre faculdades humanas isoladas, como o
intelecto ou a sensibilidade, só podem mesmo resultar em indivíduos
dotados de um profundo e básico desequilíbrio: ao sensível e ao inteligível
devem ser propiciadas condições equânimes de desenvolvimento, sob pena
da produção de seres humanos arraigadamente desequilibrados, como soe
acontecer nos dias em que vivemos (DUARTE JR, 2000, p. 175).
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Assim, entendo que a educação se configura como uma instância que muito tem a contribuir
para a construção de sujeitos críticos e sensíveis, capazes de “lerem o mundo” e seus
“signos”, capazes de se colocarem contrários à “miopia” da mecanização. Compreender a
educação como tal, pressupõe reconhecê-la capaz de transformar o homem. Reconhecê-la
como uma “forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 98).
Essa “intervenção”, a que se refere Freire, está relacionada com as formas de ação e
apreensão de “saberes e aprendizados gerados ao longo da vida, de forma individual ou
coletiva – a exemplo de experiências via a participação social, cultural ou política [...],
especialmente no campo das artes, educação e cultura”, próprias da educação não formal,
conforme aponta Gohn (2015, p. 16). Nesse sentido, as atividades desenvolvidas com o
Grupo Paiol, lembrado o seu caráter coletivo e amador, se configuram como possibilidades
educacionais.
Quanto ao aspecto amador, pensado em relação com a cultura popular, Joana Lopes olha
para o teatro como uma forma livre de educação. Pois, “o teatro com significados
educacionais, dirigido para uma prática dramática transformadora, social e teatralmente, não
deve se distanciar da verdade que é ser o teatro um produto de nossa imaginação poética”
(1989, p. 23).
Para Roland Barthes (1990, p. 208),

[...] amador não aquele que tem um saber menor, um técnica imperfeita,
define-se melhor assim: é aquele que não exibe, aquele que não se faz
ouvir. O sentido desta ocultação é o seguinte: o amador só busca produzir
seu próprio prazer (nada impedindo que, além disso, esse prazer seja
também o nosso, sem que ele saiba), e esse prazer não é desviado para
nenhuma histeria.

No entanto, é preciso prosseguir com as colocações do referido autor, afinal, no caso do
Grupo Paiol, existia algo além do “amador” em suas práticas e intenções:

[...] Além do Amador, termina o prazer puro (livre de qualquer neurose) e
começa o imaginário, isto é, o artista: o artista goza, sem dúvida, mas sob a
condição de ser visto, de ser ouvido, sob a condição de ter um público, seu
prazer deve compor com uma imago, que é o discurso do Outro sobre o que
o artista faz (BARTHES, 1990, p. 208).

- 123 -

Encontro ressonâncias com essas ideias, nas palavras de Alex:

[...] a gente estava fazendo aquilo, por amor, porque gosta... não está
esperando nada... de dinheiro de ninguém. A gente quer agradar as
pessoas, sim... não está fazendo arte só para a gente, quer fazer... quer ter
nossa satisfação, mas, quer agradar, mesmo... Eu sei que isso pode
parecer estranho, mas, pensando no mercado, a gente não está agradando
o dinheiro, o capital... o mercado, sabe?

É possível que o lugar-meio do Paiol se desenhe pela confusão entre o “amador” e o
“artista”? Creio que sim: o prazer (e a vontade) que nos movia, enquanto amadores, estava
circundado pelo “artista” que se realiza ao ser visto. O próprio autor vai reconhecer não ser
possível a oposição entre o “artista” e o “amador” (BARTHES, 1990, p. 209). Impossível
dizer onde começa um e termina outro. Terceira margem...
Assim, o teatro amador-artista se encontra extremamente envolvido com a ideia de
educação não formal e, consequentemente, absolutamente ligada à possibilidade de ação
cultural popular, se configurando como um texto cultural inteligível e acessível a quem o faz
e a quem o assiste. É possível, portanto, pensar a ação do Paiol ligada à ideia de teatro
“amador-artista” e, por isso mesmo, pela perspectiva da cultura popular.
O envolvimento com o fazer teatral pressupõe uma disposição à exposição, afinal estar
exposto é estar aberto e sensível às coisas da vida, conforme aponta Duarte Jr.: “[...] a
nossa civilização ocidental precisa hoje recuperar uma determinada forma de aproximação
às coisas do mundo, uma certa atenção para com a dimensão sensível, fundamento de
nossa relação primeira com os fatos da vida” (2000, p. 170).
Nas entrevistas-narrativas, encontro pistas sobre essa questão, tais como:

Alex: Tanto que... isso me ajudou a ter desenvoltura para falar, para me
expor com segurança... [...] Eu não achava que eu ia conseguir, que eu ia
ter... é... coragem, para me expor assim... [...] Perder o medo da crítica, a
insegurança consigo mesmo, a insegurança com as suas limitações...

Pe. Bittar: O teatro me deu condição de me expor! [...] Pois é! É preciso ter
coragem! Ter ousadia!
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Por outra perspectiva – que não somente a do binômio “exposição-medo” – “estar exposto”
guarda relações com as ideias de “receptividade”, “disponibilidade” e “abertura” próprias do
“sujeito da experiência”, conforme ressalta Jorge Larrosa (2002, p. 24).
No fazer teatral, o “sujeito da experiência” configurado em “território de passagem”, como
“superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos,
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos” (Idem, 2002, p. 24). Nesse
sentido, ator e espectador podem estar expostos, tendo em vista que, como citei, também
fazem parte do mesmo movimento.
Por essa razão, é possível compreendermos o envolvimento do público como algo próprio
do teatro e seus desdobramentos. Em relação a tal questão, Walter Benjamin (1986, p. 86)
nos ajuda a pensar, quando se refere ao teatro de Brecht:

Pois aqui se trata de uma popularidade que não apenas orienta o saber em
direção ao público, mas ao mesmo tempo orienta o público em direção ao
saber. Em suma: o interesse autenticamente popular é sempre ativo,
transforma a matéria do saber e atua sobre a própria ciência. Quanto maior
a vivacidade exigida, por parte da forma em que se realiza tal trabalho
didático, tanto mais imprescindível a exigência de que se desenvolva
realmente um saber vivo, não apenas uma vitalidade abstrata, nãoverificável, genérica.

Portanto, o público não seria apenas um elemento passivo, no sentido da inatividade. Afinal,
ao estar suscetível a uma (trans)formação, há uma ação implicada: uma postura de abertura
e exposição, também.
O exercício de reflexão provocado por um espetáculo pode, muitas vezes, ser tão
desgastante quanto o é preparar e atuar, efetivamente. Talvez, o fardo seja pesado na
mesma proporção. Obviamente, isso se dá para aqueles que são afetados, atingidos por
aquilo que acabam de assistir ou fazer. Não seria diferente com a educação. Caso contrário,
não haveria nenhum tipo de desdobramento e/ou aprendizado e, por isso, nenhum desgaste
ou exigência.
Sem perder de vista os objetivos deste Ato, abro parênteses para situar a ideia de
experiência, a partir da perspectiva de Larrosa: “é algo que nos faz pensar, algo que nos faz
sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão” (2015, p. 10). Talvez, pensar a experiência,
nesse sentido, é compreendê-la carregada de desejo e de vontade. Tínhamos o desejo de
- 125 -

fazer teatro. Tenho vontade de olhar para aquele desejo. Minha vontade de olhar tem seu
despertar no fato de eu acreditar em todo esse movimento.
Cultura popular, educação e teatro são perpassados pela marca da resistência: vontade e
desejo podem se configurar como uma forma de resistência. Isso me faz lembrar as
aconselhadoras e reconfortantes palavras de Chico Pelúcio que assim me escreveu, após
ter ouvido minhas lamúrias em relação à falta de apoio que o Paiol enfrentava: “É possível
fazer teatro em qualquer lugar e sem nenhum apoio: basta o ator querer”. De um lado, a
consciência das fragilidades materiais, financeiras e estruturais, e, de outro, a vontade e o
desejo que nos moviam, conforme pode ser observado nas falas de Alex:

Alex: “mas, a gente não tem tal coisa! Mas, a gente tem isso aqui, a gente
tem a vontade e vai fazer...” [...] Mas, só de ter inspirado alguém... a gente
inspirou as pessoas, sim... porque a gente se inspirou e foi com paixão,
muita paixão... com muita intensidade, muita vontade. [...] E, o desejo de...
trabalho cultural, de levar isso para as pessoas. [...] Então, para a gente...
adolescentes, naquela época também... acho que foi uma... uma grande
terapia, sabe?... quase uma sessão psicanalítica... um negócio meio...
descarrego, ali... positivo, no sentido alegórico de ser a catarse da nossa
ebulição... da adolescência, né?... de muitas vontades, de desejos. [...] mas,
eu acho que foi por muito boa vontade, assim... muito envolvimento
pessoal... [...] Porque a gente tinha essa vontade de “botar o bloco na rua”,
com diria o Sérgio Sampaio. [...] Você tem desejo de... fazer, continuar, de
estar envolvido...

Spinoza define o desejo como “todos os esforços, todos os impulsos, apetites e volições do
homem” (2009, p. 141). Assim, a ideia de desejo se torna potente, pois sua existência pode
colocar outros mecanismos em funcionamento. Quanto à vontade, o mesmo autor diz se
tratar da tendência que uma afecção tem de esforçar por perseverar e permanecer (Idem,
2009, p. 106).
Nesse sentido, afetados pelo teatro, desejo e vontade foram conectados, permitindo que
muito fosse pretendido, buscado e produzido por todos nós envolvidos com o Grupo Paiol,
numa espécie de resistência expressada por meio do fazer artístico. É esse o movimento
construído na cultura popular e na educação não formal (e – por que não? – popular).
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Quarto Quadro – duas peças
Retomando um pouco da história do Grupo Paiol, gostaria de ressaltar que sua
sobrevivência se deu num ambiente bastante hostil, do ponto de vista das artes. Ele surge
de nossa vontade e de nosso desejo de fazer teatro, mas apenas pôde se manter ativo
porque a igreja católica o recebeu e permitiu que suas atividades pudessem acontecer.
Nossos encontros eram esporádicos e, em sua maioria, destinados única e exclusivamente
para o ensaio das peças que iríamos apresentar, nalguma celebração da referida igreja.
Neste Quadro, pretendo narrar alguns processos de concepção, produção e realização de
duas peças do Paiol: “A paixão de Cristo” e “Recitais e Relembramentos”, ambas de 2003.
Quanto à primeira, opto por olhá-la em diálogo com outras produções realizadas pelo Grupo
durante seus anos de existência, cujo tema central tenha sido a tragédia de Cristo. Isso
apenas é possível e necessário por ser a memória uma “ilha de edição”, conforme cita Alex,
em sua entrevista, a partir das palavras poéticas do baiano Waly Salomão em “Carta aberta
a John Ashbery”.
O objetivo principal é pensar como se davam estes processos, nossas influências e
aspectos culturais do município de Minduri, quando da existência daquele Grupo de teatro
amador-artista. Olhar (de) novo, com estranhamento, desta vez.
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Cena I: “Paixão de Cristo”

Figura 5: “Paixão de Cristo” (2003) – arquivos do pesquisador

A primeira “Paixão de Cristo” foi preparada para a semana santa de 2003 e contou com
quase trinta pessoas, entre figurantes e atores. O mote principal era contar os principais
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acontecimentos dos últimos momentos da vida do Cristo. Deveríamos apresentar na praça
da igreja, cujos espaços amplos poderiam permitir que as diversas cenas acontecessem.
Fomos ousados, tendo em vista nossas limitações materiais, preparamos três cenários: para
a ceia, para o julgamento e para a crucificação, com muitos objetos, especialmente para a
primeira cena.
A celebração da paixão de Cristo, com espetáculos teatrais, são muito comuns no Brasil.
Em alguns casos, a peça ganha maior atenção que os rituais religiosos da Semana Santa,
do calendário da igreja católica. No caso de Minduri, não sei se é possível afirmar da mesma
maneira. Mas é certo que muitas pessoas participam das atividades católicas realizadas
durante aquela santa semana. Naquele ano, as estatísticas não desapontaram: praça lotada
para ouvir o padre pregar e para ver o Cristo morrer, mesmo todos sabendo o final da
história.

Sinhores dono da casa
o cantadô pede licença
prá puxá a viola rasa
aqui na nossa presença
venho das banda do Norte
cum pirmissão da sentença
cumpri mia sina forte
já por muitos cunhicida
buscano a inlusão da vida
ou os cutelo da morte
e das duas a prifirida
a qui mim mandá a sorte
Já qui nunciei quem sô
dêxo meu convite feito
pra qualqué dos cantadô
dos qui se dá pur respeito
aqui qui pru acaso teja
nessa função de aligria
e prá qui todos me veja
pucho alto a cantoria
nessa viola de peleja
qui quano num mata aleja
cantadô de arrilia
Só na iscada dua igreja
25
labutel cua duza um dia

Evocando as palavras sertanejas de Elomar Figueira de Melo, entra em cena o contador de
histórias, com terno, calça e chapéu surrados, maquiagem e bengala. À moda dos
cantadores que pedem licença aos seus anfitriões, o narrador dos passos dolorosos do
25

Desafio do Auto da Catingueira – Elomar Figueira de Melo (Cantoria 1 – 1984).
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Cristo se mostra pronto a apresentar aos ouvintes e passantes a história que traz de
memória.
Vindo das “banda do Norte”, o cantador errante, artesanalmente, “imprime” em sua narrativa
a sua marca e faz uma “descrição das circunstâncias em que foram informados os fatos”
que vai contar (BENJAMIN, 1987, p. 205). Sem viola, mas com a autoridade de uma voz que
sabe com propriedade o que diz.
Por que um contador de histórias? – poderia muito bem ser uma voz, num alto falante.
Estaria o narrador interessado na labuta de fazer-não-esquecer aos seus interlocutores?
Seria sua ocupação sugerir o esquecimento para fazer ressurgir novas imagens? Talvez, um
pouco de tudo: por ser um narrador por natureza. Alex revela sua relação com o
personagem que interpretou:

[...] eu nunca entendi o que ele era, o que ele é, até hoje. Mas, eu tenho
uma afeição por ele, até hoje. Esse... esse rapsodo, aí... Depois eu descobri
que essa palavra... que é aquela pessoa que conta histórias, a partir de um
monte de histórias. O “Bohemian Rapsody” do Freddie Mercury; o rapsodo
do Guimarães Rosa, que vai recortando... recortando... recortando... e que é
o material da arte, da cultura, que não se cria isolado. [...] ele fazia reflexões
sobre as cenas, né? No final de cada cena, no começo de cada cena... [...]
Metalinguístico, né?... porque ele costurava a narrativa, ele se dirigia ao
público, as outras pessoas não se dirigiam... os outros atores não se
dirigiam ao público. Ele se dirigia, comentando as falas.

“Sexta-feira da paixão é dia de respeito... Não pode ter música no rádio! Falar alto, nem
pensar!” – ultimavam os mais velhos. Havia, na concepção da peça, algo de resistência. Por
não haver, a princípio, músicos no Grupo, preparamos com cuidado, para a primeira “Paixão
de Cristo”, no “dia em que não podia ter música”, uma trilha sonora. Apesar de não ser
capaz de me lembrar das composições utilizadas, uma coisa era incontestável: o que
estávamos acostumados a ouvir compunha o fundo musical daquela peça. Havia música na
sexta-feira santa. Em outras ocasiões, pudemos fazer a trilha ao vivo, com a ajuda de
músicos anônimos e sem oportunidades de se apresentarem cotidianamente. Como diria
Afonso, um dos atores-músicos convidados: “se não fosse esse teatro, ninguém ia saber
que a gente toca...”.
Nosso desejo e nossa vontade fizeram surgir o Paiol, mas, as suas atividades dependiam
dos aceites e convites da igreja; ou, como diz Alex: “negociação com a igreja”. O próprio
entrevistado-narrador se refere à igreja como “um ambiente não institucional”. Mas, faço
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apenas uma ressalva: a igreja sempre foi e será um ambiente institucional e nossa liberdade
era vigiada! Nossas condições financeiras não permitiam que tivéssemos um lugar, um
guarda-roupa próprio. Sequer equipamentos de som e luz.
A abertura da igreja para as peças do Paiol não só nos dava alento e suporte, mas garantia
a sobrevivência – talvez, subservi(v)ência – do Grupo. Holofotes, mesas, cadeiras e bancos,
grande parte dos objetos de cena e figurino: tudo nos era cedido pela igreja. Era necessário
“assumir a precariedade de nossa materialidade”, “com as deficiências, com os improvisos”,
como lembra Alex. Em sua maioria, se tratavam de coisas utilizadas nas “encenações”
dirigidas pelo Pe. Bittar, desde há muito, quando se deu seu “tempo em Minduri” e carregou
“toda essa bagagem da arte” com ele, nas suas próprias palavras.
Estávamos sujeitos às imposições daquela instituição e das pessoas que dela participavam
e se ocupavam de sua organização e manutenção. Entre os guardiões incansáveis daquilo
tudo, estava uma senhora muito séria e responsável: aqui, “Dona Maria”. Dona Maria era
dedicada aos afazeres da igreja, talvez, por isso seu apelido “carinhoso” de “mulher-dopadre”. Conhecia todos os espaços do prédio da igreja, seus móveis, decoração,
ornamentos e, principalmente, a coleção de túnicas das mais variadas cores e todos os
adereços que as acompanhavam. Talvez, D. Maria pudesse falar coisas interessantes sobre
o teatro que fazíamos, mas, não foi dessa vez.
As celebrações da semana santa são muito comuns em cidades do interior, sobretudo, por
se constituírem, na sua maioria, de cristãos católicos. Em Minduri, a coisa não era diferente:
desde o “domingo de ramos” até o “domingo de páscoa”, as atividades da igreja não param.
Procissões, vigílias, orações, missas e outros ritos. Mas, a sexta-feira santa sempre foi o
ápice da semana dolorosa: “já que o povo gostava da semana santa, né?!”, ressalta Pe.
Bittar.
Infelizmente, não posso precisar quando as apresentações teatrais foram incorporadas às
celebrações religiosas de Minduri. Mas, é certo que Pe. Bittar foi o grande responsável,
quando se iniciou seu “tempo em Minduri”. Suas intenções, creio que seja possível afirmar,
se concentravam nas propostas litúrgicas e, por essa razão, o teatro se configurava como
um acessório, um instrumento: “eu uso a arte para transmitir a mensagem. [...] Aí, o teatro
entra”, como o próprio padre faz questão de marcar. Noutras palavras, a peça encenada em
nada era vista como expressão artístico-cultural:
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Pe. Bittar: [...] Mas, o fato é que o teatro me ajudou muito na
evangelização. [...] Eu não transformo o presbitério num palco! O presbitério
continua sagrado. Mas, eu tenho que me valer, às vezes, do teatro, para
transmitir a mensagem dentro de um respeito. [...] Mas, eu uso do
presbitério, dentro da pregação e com uma cena...

O padre-Cristo – afinal, era ele próprio o responsável por incorporar (sem trocadilhos) o
protagonista – deveria seguir os passos do filho de Deus. Carrega cruz para cá, carrega
cruz para lá, toma umas chicotadas e vai crucificado. Mas, segundo Pe. Bittar, havia uma
“explicação”: “a gente não tinha imagens [...] era uma cena religiosa e a gente tem que fazer
essa ligação. [...] eu acho que nada melhor que o padre, o que trabalha com o povo, ser o
personagem”.
E para o caso de o padre ser o crucificado, quem é que profere as palavras de contrição no
“sermão de descimento da cruz”? Esse não era o problema. Outro padre era convidado. O
duro mesmo era ter que ficar imóvel, seminu, “morto” e sujeito a câimbras, enquanto o
convidado tecia palavras intermináveis, num sermão-sem-fim:

Pe. Bittar: Então, está bom! Eu vou ser o Cristo! Tanto é, que numa das
primeiras semanas santas que nós fizemos, em Minduri, eu convidei o
padre Rocha que, nessa altura, já não era mais padre, para ele pregar o
descimento da cruz. Ele ficou desorientadíssimo! Ele começou o sermão,
com “o padre Bittar...”, lá pela metade, ele não sabia se ele se referia ao
padre que estava na cruz, ou ao Jesus que era representado pelo padre.
[...] O Rocha fez essa ligação, só que ele se deixou envolver pela emoção...
Tanto é que eu me lembro bem, ele dizia: “desça o padre Bittar da cruz!
Desça o padre Bittar da cruz! Nós precisamos dele pregando, anunciando e
abraçando.” [...] Mal sabia ele, que me deu uma câimbra desgraçada... [...]
Eu não conseguia me levantar e todo mundo me deixou lá, sozinho... e eu
me arrastando, sem... [falando e gesticulando, como se sentisse novamente
a mesma dor] E eu tinha que ir para a procissão. Eu não levantava...

De alguma forma, o povo da cidade se acostumou com aquela prática.

Pe. Bittar: O que me motivava era, justamente... porque eu não via razão
de ser... já que o povo gostava da semana santa, né!? E, não tínhamos
imagens... Então, porque não explorar o teatro?
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No meio do povo, eu me encontrava. Todos os cenários, figurinos e textos produziam, em
mim, um contentamento absurdo. Afetava-me menos a celebração que o espetáculo teatral.
Poderia fazer teatro um dia? Desejos e afetos...
O padre já não mais aguentaria ser crucificado, um boneco deveria substituí-lo. Mais
estranho que um padre sendo dependurado numa cruz, era ter um boneco fazendo suas
vezes no ápice do espetáculo – penso comigo. O povo acostumaria, como sempre. O Grupo
Paiol veio em boa hora! Novamente, seria possível ver uma pessoa “morrer” na cruz!
Um desconforto terrível era produzido exatamente naquela cena, ao menos para o ator que
se embestasse em subir na cruz de quatro metros de altura. Uma vez, naquele ano,
experimentei isso. Março. Inverno. Uma noite sem nuvens e um frio cortante. Um sermão de
hora-e-meia. Um texto bastante exigente:

Do seio de Deus eu vim; regresso ao seio de Deus!
Feito me haveis companhia, e de haver-me acompanhado,
prêmio tereis alcançado que o céu vos dará um dia!
Fazei brotar no mundo a flor da minha doutrina.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Vivei sempre como irmãos, em santa paz venturosa.
***
Filhas de Jerusalém!
Vossas lágrimas sentidas por mim não sejam vertidas:
outro destino elas têm!
Não choreis a minha sorte, se vossos peitos comovo,
26
chorai a morte de um povo, que morre com a minha morte!

Ao incorporar aos textos bíblicos aquelas palavras e expressões pouco usuais, o Grupo
produziu, sem que soubéssemos, um novo texto cultural. Entretanto, uma questão deve ser
colocada: em que medida, tal “novo texto cultural” aproximou ou afastou o “público”?
Olhando para este ponto, posso pensar em duas possibilidades: primeiro, a preocupação do
Paiol com o fazer teatral, apenas; e, segundo, a relação público-Paiol-teatro-igreja. Essa foi
uma das questões levantadas por Alex:

[...] “os vis lauréis que os escribas dão sempre aos seus sicários”. Os “vis
lauréis” essa coroa vil, coroa de mentira, “que os escribas...”. Então, esse
vocabulário... na verdade, as pessoas não estão familiarizados com isso.

26

Texto adaptado de “A rua da amargura” – Grupo Galpão (1994).
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Então, isso foi muito legal. Eu gostava muito dessas coisas... dessa relação
com a literatura... [...] Eu gostei muito... acho que o povo deve ter achado
muito estranho... [...] ter a satisfação de saber que aquilo envolveu as
pessoas, de alguma forma... fez rir ou fez chorar... não sei o que aconteceu.
Entendeu? Assustou? Achou estranho?

É possível que tenha sido provocado algum estranhamento, de maneira geral. Ocupados
com o teatro em sua forma artística, acabamos não pensando se o quê fazíamos estaria ou
não acessível a quem nos assistiria. A nós, interessava mais a construção de um texto que
pudesse ir além dos famosos diálogos tradicionalmente construídos entre os personagens
da história bíblica e as imagens-signos-expressões comuns no “sagrado livro”. Alex se
recorda destas costuras:

Porque eu lembro que você trazia os seus textos, que você recortava de
outras peças que, até hoje, eu não sei quais são, mas, que pareciam terem
sido feitas para aquela, ali... como que isso aceitou as outras coisas que
eu... que a gente propôs junto... porque eu também sugeri... e a gente foi
colocando lá... [...] Outras literaturas, né?! [...] criar suas próprias histórias,
de mudar as outras histórias... mudar a história.

Nessa empreitada de composição de um “texto rico”, inserimos trechos de obras alheias aos
bíblicos textos. Nas falas de Cristo, trechos inteiros do rei de Tebas, Édipo, cujo infortúnio
em muito se distanciaria das pregações católicas: “é pecado!”. A subversão, eu diria, estava
mais em “enriquecer” o texto das escrituras cristãs, que em afrontar os “costumes”
atribuindo ao Cristo palavras que não tivesse dito, segundo a sagrada história. Alex, de certa
forma, comunga dessa opinião:

[...] Ninguém pensou: “Ah, vamos inserir um texto subversivo aqui!”. Mas, eu
acho que a gente subverteu, de alguma forma a estrutura das... do sarau, a
estrutura da... nas nossas limitações e possibilidades... a estrutura do
teatro, do Auto.

Como exemplo, cito trechos de um dos diálogos entre Cristo e o Diabo, de uma das peças
do Paiol:
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Cristo: Que fazes aqui? Tens o atrevimento de vir a minha casa, onde
conspiras contra mim? Vistes em mim um covarde ou um inepto, para
tramares tais projetos? Supunhas que eu jamais saberia de tuas perfídias?
Diabo: Deixa-me responder a tuas palavras de igual para igual, e só me
julgues depois de me teres ouvido!
Cristo: Tu és hábil no falar; mas tuas palavras venenosas só me
confirmarão que tenho em ti um inimigo perigoso.
Diabo: Ouve primeiro o que te quero dizer.
Cristo: Sim; ouvirei; mas não queiras te eximir de tua perfídia.
***
Cristo: Que sombrias intuições, que desassossego despertam em minha
alma essas tuas palavras!
Diabo: Que eu pereça agora, se isso não for a pura verdade!
***
Cristo: Oh! Que horrível cicatriz me acompanha desde a meninice!

27

É possível observar que os contextos da história original foram omitidos, fazendo com que
as falas dos personagens Édipo e Creonte fossem facilmente atribuídas a Cristo e ao Diabo,
numa das cenas da “Paixão de Cristo” em que o primeiro está sozinho e é tentado pelo
segundo, como na narrativa cristã. Comumente, a postura do Cristo, nos escritos bíblicos, é
descrita como própria de um “homem perfeito aos olhos de Deus”. Mas, ao serem
incorporadas outras falas é possível imaginar que as suas incertezas humanas tenham sido,
em algum momento, potencializadas.
A (trans)criação de um outro texto cultural pode ter se dado, justamente no processo de
apropriação poética. De certa maneira, o intuito era a (trans)criação poética e,
consequentemente, uma forma de invenção das falas dos personagens em questão, tendo
em vista que, na bíblia, na narrativa construída por Lucas, a tentação do Cristo estaria
relacionada ao desejo do Diabo em fazer com que Cristo se “desviasse das vontades de
Deus”. Para tanto, o Diabo oferece ao Cristo comida, riqueza e poder, tidos como
aspirações unicamente humanas e, por isso, contrários aos planos divinos.
No diálogo criado pelo Grupo, as tentações estão relacionadas ao alerta que o Diabo faz a
Cristo sobre a total “perda de tempo” deste, ao achar que “morrer para livrar os homens do
pecado” mudaria a postura e as futuras ações dos “seres pecadores”. O tentador fala das
“grandes guerras que estão por vir”; dos “homens matando em nome de Deus”; além do

27

Os trechos citados foram adaptados de “Édipo Rei” de Sófocles e foram retirados, em sua maioria, dos
diálogos entre Creonte e Édipo.
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“inevitável esquecimento da inútil empreitada” em que cairia “as louváveis intenções do filho
do todo poderoso”.
Nestes embates, ficam sugeridas as dúvidas abatidas sobre o Cristo. Entre um titubeio e
outro, este decide que irá prosseguir com os “desígnios de Deus”, colocando fim ao diálogo
que se estende além do narrado originalmente. É do Diabo a última palavra: “Tudo bem!
Depois não diga que não te avisei!”. Assim, o Cristo opta por não esquecer – “poder dos
infernos” (FERREIRA, 2003, p. 104): não deixa sua paixão, como “herói” da história, ser
esquecida, ao contrário do que acontece nos contos populares, cujo “pivô narrativo” é o
esquecimento provocado por um dispositivo qualquer, sobretudo o beijo.
Conforme são narrados no texto bíblico, por outros evangelistas (como são conhecidos os
escritores responsáveis por contar a história do “evangelho de Cristo”), as demais cenas são
desenvolvidas. Longos textos-monólogos procuravam dar os contornos dramáticos que
julgávamos necessários. Afinal, aquilo era um espetáculo teatral que, ao menos para nós
envolvidos em sua feitura, como arte, possui “um enigma que tem suas próprias leis e seus
segredos” (FERREIRA, 2003, p. 59).
Outro exemplo, também adaptado de “A rua da amargura” do Galpão, foi o enfoque no
terrível arrependimento de Judas Iscariotes. Este mesmo foi o responsável pelo “beijo da
traição”, como é descrito o gesto utilizado pelo detrator para acenar, aos soldados que
espreitavam distantes, qual seria o homem a ser preso, acusado de tramar contra o
governo. “Aquele a quem eu beijar deverá ser preso...”. O beijo como marca de mudança de
percurso e produtor de esquecimento, como aponta Ferreira, ao tratar de um dos motes
bastante comuns nas histórias populares: “o ato de esquecer se faz pivô daquilo que se
desenvolverá, detonando uma série de transformações ou a transformação” (2003, p. 93).
Quanto ao arrependimento de Judas, antes do “auto-enforcamento” – o ator que o
interpretava deveria colocar o laço da forca em volta do pescoço e, em seguida, segurar a
ponta da corda esticada com uma das mãos, a fim de criar a imagem da forma escolhida
para dar cabo de sua “ignóbil vidinha”, nas palavras do narrador-cantador –, foram estas
suas últimas palavras chorosas:

Consciência infame que a dormir ficaste, quando a traição eu meditei
covarde: por que é que só agora despertaste, se para o crime afugentar é
tarde? Do fundo abismo já me encontro à beira!... Lançam-me os homens
um olhar que aterra!... Comigo em guerra estão! Comigo em guerra eu
cuido estar a natureza inteira! Tremem ao ver-me os animais ferozes... os
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ecos meus ouvidos atordoam, chamando-me traidor! Traidor!... Da minha
sombra, até fujo e me espanto... e tudo quanto eu vejo, ouço ou toco, é para
mim sem vida! Sem encanto! Furacões bravíssimos, violentos, a fúria,
contra mim, soltam os ventos!... O solo queima em que eu assento os pés...
e em toda parte, de Jesus a sombra ante meus olhos se apresenta, irada! Ai
de mim! Ai! Sozinho no mundo! Cruel destino, mas justo castigo. Sem lar,
sem pão, sem peito amigo a consolar-me no pesar profundo! Ai! Do remorso
no horrível sofrimento, e do meu peito em chamas de um vulcão o fogo a
devorar-me o coração, verei fugir meu derradeiro alento! Ai! Aos céus
embalde envio os meus gemidos! Embalde o seu perdão obter procuro!
Perdão jamais terei... acabe, pois, na terra o meu suplício! Corda, tira-me a
28
vida que aborreço!... Conduze-me depressa ao precipício!

Para Ferreira (2003, p. 59), “no espaço do mito, e no caso de transgressão, virá a
condenação mais dura”. No caso de Judas, não foi ter que caminhar com “sapatos de
chumbo”.
Numa espécie de prenúncio ou antecipação do que viria, o Iscariotes foi marcado com um
enorme e preto nariz de palhaço e uma bolsa de couro para as “trinta moedas de ouro”,
desde o início da peça. Além disso, não portava uma auréola prateada como os demais
“santos merecedores”. Tal adereço foi construído com pratos grandes descartáveis.
A propósito, os adereços traziam, também, uma atmosfera circense à composição cênica
preparada como num espetáculo de rua. Revirando nossos guardados e assumindo “a
precariedade da nossa materialidade”, como disse Alex, resignificamos diversos objetos:
uma sombrinha colorida como tentativa de proteger Maria, mãe do Cristo, das desgraças
que viria a enfrentar; uma mala decorada com imagens diversas, numa ideia de viagem e
percurso; uma colcha de retalhos coloridos remetia às costuras29 literárias e imagéticas
propostas; entre outros tantos. Obviamente, essa leitura que faço tem apoio no hoje, noutra
forma de olhar com estranhamento.
Voltando às palavras... são trazidas da obra de Elomar, as reflexões finais da “Paixão de
Cristo”:

Ele insinô qui nóis vivesse a vida aqui só pru passá
Nóis intonce invitasse o mau disejo e o coração
Nóis prufiasse pra sê branco inda mais puro
Qui o capucho do algodão
28

Texto adaptado de “A rua da amargura” – Grupo Galpão (1994).
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Alusão à expressão “reunião de fragmentos criadores”, utilizada por Lotman (apud FERREIRA, 2003, p. 74)
em oposição à “não-cultura” (“desordem que é estilhaçamento”). Remete, também, ao “conjunto de textos com
determinados conjuntos de códigos correspondentes”, utilizado pela referida autora para compreensão de
“qualquer texto cultural”, a partir de Lotman (2003. P. 75)
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Qui num juntasse dividisse nem negasse a quem pidisse
Nosso amô o nosso bem nosso terém nosso perdão
Só assim nóis vê a face ogusta do qui habita os altos céus
O piedoso o manso o justo o fiel e cumpassivo
Siõ de mortos e vivos nosso pai e nosso deus
Disse qui haverá de voltá cuano essa terra pecadora
Marguiada im transgressão tivesse chêa de violença
30
De rapina de mintira e de ladrão

Com essa espécie de oração, o narrador da história do Cristo se dirige ao público em tom de
desabafo e aviso. O cantador-poeta marca, em seus versos carregados de evidências
religiosas, sua relação com as coisas divinas. Na peça, sua presença se deu em razão da
possibilidade de, ao mesmo tempo, extrapolar as reflexões para além do dito-visto; e, trazer
para a linguagem comum (um forma de expressão sertaneja, antiacadêmica) e acessível,
sem “arrudeios”, os ensinamentos e promessas daquele que então jazia sem vida. Alex se
recorda da presença da cantiga de Elomar:

Eu lembro que a gente usou um trecho daquela música que eu sempre quis
aprender a tocar, nunca consegui... eu tenho a partitura, mas, nunca
consegui... que eu gostava muito, do Elomar. Ela tinha muito a ver com tudo
isso... uma música de fundo... cristão. Ele falava de Cristo, falava... [...]
Tinha aquela parte... na hora que ele estava morto...

Os atores do Grupo enfrentaram desafios, dos quais destaco: o contato com os textos
rebuscados que, por vezes, complexos, poderiam tomar significados diversos e produzir
estranhamento em todos os envolvidos. Além, é claro, do desenvolvimento de “técnicas” que
os tornassem prontos para a labuta da trans-posição do escrito para o oral e, por isso
também, produtores de um novo texto cultural.
Olhar novamente para todas essas pistas tem suscitado questões outras, em mim. Talvez, o
exercício de (re)encontrar as atividades do Paiol permita procurar compreender um pouco
mais as relações que se davam nas práticas teatrais. Como será que as pessoas viam
essas peças, recheadas de textos literários misturados aos religiosos? Será que
compreendiam? Será que esse “novo” modo de encenar mudou a relação com o público?
Nesse lá-e-cá, o Paiol existiu. Nas falas dos entrevistados-narradores, encontro algumas
pistas. Alex via aquilo tudo como um movimento artístico; Pe. Bittar, como uma oportunidade
de conversão e “evangelização”, para “transmitir a mensagem”:
30

Cantiga do Estradar – Elomar Figueira de Melo (Cartas Catingueiras – 1983)
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Alex: E, foi uma das nossas maiores formações para a vida, assim... foi um
trampolim também, para outras coisas. Você, eu acho que mudou... acho
que você via potencialidades naquilo... e vê, até hoje. Você tem desejo de...
fazer, continuar, de estar envolvido... [...] um auto vai tratar sobre a vida de
Cristo, da questão religiosa e do catolicismo... mas, dentro daquilo, a gente
conseguia inserir um monte de coisa... sabe?... de referências e textos e
coisas que eram das nossas afinidades pessoais, que... afinidades eletivas,
né?... que dá para falar assim, né?... que a gente elege e é elegido por
essas coisas...

Pe. Bittar: Eu acho que, pela arte, nós conseguimos, muito mais, levar
qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de comunicação, facilitando a... o
acolhimento dessa informação, que seja... dessa orientação. E, dentro do
setor litúrgico, religioso, nós temos o grande mestre que é o próprio Jesus
Cristo, que se utilizava de parábolas... de histórias... para fazer alcançar...
para se fazer alcançar, no coração das pessoas. [...] Eu uso a arte para
transmitir a mensagem. [...] E o quanto que isso me ajudou, nas
pregações?! [...] Na arte, eu me realizo, não só pessoalmente, mas, eu
também me realizo vocacionalmente.

A apropriação e aplicação daquela arte se distanciam. Posteriormente, Alex viria a ser
amador-artista. Pe. Bittar talvez tenha produzido um esquecimento do teatro enquanto
expressão artística, em favor do teatro “funcional” para o seu “ministério vocacional”, como
ele próprio diria. O Paiol se constituía nos entre-meios. Quem sabe algumas pessoas que
assistiram às peças pudessem trazer novas pistas? E, os outros atores? Infelizmente, não
pude ouvi-los...
Muitas outras discussões ainda poderiam ser levantadas, em relação àquela história que
durante cerca de oito anos não nos cansamos de contar. A cada “novo” espetáculo, novos
des(a)fios, novos encontros e novas formas de narrar e apresentar.
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Cena II – “Recitais e Relembramentos”

Figura 6: “Recitais e Relembramentos” (2003) – arquivos do pesquisador
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Também em 2003, fomos convidados a preparar uma apresentação para a quase-tradicional
“Festa do Milho e da Batata de Minduri”. O nome do festejo se referia à produção bastante
considerável daqueles dois produtos, naquela época na cidade. Aquela foi a primeira
oportunidade que tivemos de realizar algo fora dos espaços da igreja. Alex se recorda das
ideias e concepções daquele espetáculo e assim descreve, em síntese:

Eu lembro que partiu muito do Guimarães Rosa... esse neologismo do... dos
“relembramentos”. Essa palavra “relembramentos” não sei se é um
neologismo dele, mas, de alguma forma, surgiu das leituras dele... Então,
de trazer esses personagens, desse... Brasil telúrico... porque a gente foi
nesse imaginário mineiro, nesse imaginário da cultura popular... que a gente
sempre gostou do teatro de rua. [...] Mas, a gente ia em vários lugares, né?
Nessas várias emoções... Uma coisa meio curatorial que agente fez...

Em “Recitais...”, não cabem questões relacionadas à religião. Mas, o uso da palavra ainda
se configura como um ponto a ser pensado. Primeiro, porque a matéria principal daquela
produção era a palavra: letras, contos e poesias. Como leitores, poderíamos olhar todas
aquelas palavras e, com sorte, extrapolar os possíveis limites da linguagem. “Recitais...” nos
permitia, especialmente, por seus “relembramentos”. Alex chama as montagens que
fazíamos de “colagens de textos”, ainda “cruzamento de artes [...] de formas de linguagem
artísticas”. De certa maneira, era bem isso que procurávamos fazer.
Fomos, ele e eu, o Paiol, naquela ocasião. Nossas influências eram as mesmas, também as
leituras e conversas. Novamente, Elomar e sua cantoria e o acompanharam, Chico César,
Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade.

– Mecê, cumpádi, já porvou
bunda de tanajura torradinha?
– De tanajura, cumpádi,
inté hoje não.31

Tanajura dá em qualquer canto. É prato exótico, sua “bundinha torradinha”. Também lá em
Minduri. Creio que não foi o quê pensamos: apenas gostávamos de Drummond. Hoje,
31

Poema “Saber incompleto” de Carlos Drummond de Andrade.
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penso: faltou o Manoel de Barros. Ninguém melhor fala das (in)certezas: “Não pode haver
ausência de boca nas palavras: nenhuma fique desamparada do ser que a revelou / Melhor
que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção.”.32
A palavra-verso que dava contornos para a costura de linhas diversas, não tinha
compromisso com explicações, por ser descompromissada, livre de imposições e censuras.
Talvez, muito diferente do quê fazíamos nas celebrações católicas.
O “poeminha” simples de Drummond, arrisco, carrega consigo a cultura popular. Nada mais
verdadeiro para um poeta que se incomodou tanto com uma “pedra no caminho”. Ele
também é desses que aprendem com as pedras, como João Cabral de Melo Neto, que diz:
“para aprender da pedra, frequentá-la”. É, na vida, que se toma as lições em aprendizado.
Como nosso afeto pelo poema-canção “Beradêro”, de Chico César, demonstrado por Alex:.

Alex: por exemplo “Beradêro”, do Chico César, que tem aquela coisa... tem
uma estrutura a capela, composta assim, apresentada assim, na maioria
das vezes, a gente viu com ele... que é uma letra fantástica... me lembro
que a gente descobriu juntos, naquele disco da Mônica Salmaso. Então, eu
lembro que o “Beradêro” estava lá...

As metáforas se combinam num movimento de “beira”. “Borda”... “Margem”... “Beradêro” é
um não-lugar:

Os olhos tristes da fita
Rodando no gravador
Uma moça cosendo roupa
Com a linha do Equador
E a voz da santa dizendo
O que é que eu tô fazendo
Cá em cima desse andor
A tinta pinta o asfalto
Enfeita a alma motorista
É a cor na cor da cidade
Batom no lábio nortista
O olhar vê tons tão sudestes
E o beijo que vós me nordestes
Arranha-céu da boca paulista
Cadeiras elétricas da baiana
Sentença que o turista cheire
E os sem amor, os sem teto
32

Poema “O livro sobre nada” de Manoel de Barros.
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Os sem paixão, sem alqueire
No peito dos sem peito uma seta
E a cigana analfabeta
Lendo a mão de Paulo Freire
A contenteza do triste
Tristezura do contente
Vozes de faca cortando
Como o riso da serpente
São sons de sins, não contudo
Pé quebrado, verso mudo
33
Grito no hospital da gente

Uma verdadeira leitura de mundo é o quê se vê no belíssimo poema. Do lugar-aqui ao lugaroutro e todas as entrelinhas dos movimentos. Dos “olhos tristes da fita” e da “voz da santa”,
num quarto, numa sala; até à “moça cosendo com a linha do Equador” e à “analfabeta lendo
a mão de Paulo Freire”. Do urbano ao rural. Tudo é travessia: o motorista, o asfalto pintado,
a cigana, o andor, a serpente, o verso, o turista. Nada é estanque.
Elementos da vida cotidiana se encontram, se esbarram, se esmiúçam. Feito os cenários
descritos no “Abril Despedaçado” do albanês Ismail Kadaré que, para Ferreira (2003, p. 65),
se constitui de:

[...] dimensões carregadas de índices definidores de todas as
permanências, isolamentos, martírios e impasses, cruzamentos, vivências e
injunções que marcam a história de um povo e de sua cultura, e a própria
condição humana, em termos do grande globo, permitindo-nos inferir
novamente para os nossos universos regionais.

Creio que a poética da palavra, metaforizada em enredos disjuntivos e aproximativos, locais
e de-fora, talvez, não tenha nos tomado de imediato. Mas, a beleza sonora da voz sem
acompanhamento de Chico César. Um eco desenha as margens alegóricas: no lá e no cá.
Cosendo além de roupas, com linhas tantas. Diversos são os acessos aos versos de Chico
César. Mas, gostaria de pensar nas possíveis leituras que os espectadores tenham
construído. Não havia notas explicativas, sequer um narrador que conduzisse aqueles
“leitores” pelas veredas entroncadas das palavras que trouxemos. Ou, como diz Alex:
“várias referências que a gente tinha e foi absorvendo que a gente não sabe, talvez, de onde
é que veio, né?!”

33

“Beradêro” de Chico César – “Aos Vivos” (1995).
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De que maneira se deram os encontros? Puderam, aqueles espectadores (e nós?), sentir o
clima, as cores, os cheiros e as geografias dos lugares descritos naqueles poemas todos?
Alex acredita que “o povo deve ter achado muito estranho [...] os textos assim... mais
experimentais, até estranhos para o espectador comum e até para a gente também...”. Acho
que ele tem razão, mas, não posso dar conta de produzir respostas, quanto às leituras de
outros. Apenas lanço mão da imaginação para aventar possibilidades. A memória, por si só,
não permitiria tal aventura. É necessário criar-imaginar caminhos-que-se-fazem.
Assim, olhar para o “Desafio do Auto da Catingueira”, desta vez, descolado da simples
introdução de uma história, é compreender suas entrelinhas. Elomar nos acudia, quando
procurávamos palavras esculpidas em couro de bode e cordas de viola:

Iantes porém aviso
sô malvado num aliso
triste ô filiz é o cantadô
queu apanhá prá dá o castigo
apois quem canta cumigo
sai difunto ô sai dotô.
Sinhô cantadô chegante
me adisculpa o tratamento
nessa hora nesse instante
mêrmo aqui nesse momento
tá um cantô sinificante
sem fama sem atrevimento
qui num é muit falante
nem de muit cunhicimento
mais prá titos e valintia
só trais ua viola na mão
falta o ilustre companhêro
marcáo o lugá da prufia
se lá fora no terrêro
34
O aqui mêrmo no salão.

Dois violeiros trocam “gentilezas” e se desafiam, ao se encontrarem frente-a-frente. O
desejo de impor respeito – pelo argumento e pela valentia – é mais que um desafio: quem
pode narrar sem se abater pela presença do outro, sair “dotô”. Ferreira diz que nos desafios,
“cria-se a condição própria ao desenvolvimento da ação dramática, [...] do combate levado
às últimas consequências” (2003, p. 145). A ação dramática se constrói, em “Recitais...”, a
partir do desafio inicial, mas se desenvolve com outras poéticas.

34

“Desafio do Auto da Catingueira” – Elomar Figueira de Melo (Cantoria 1 – 1984).
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Como amadores-artistas, tivemos o cuidado de pensar em retalhos que, além de nos causar
afetos, pudesse dar ao público algo de burlesco, também. Alex utiliza outras expressões
para dizer das nossas intenções: “a gente quis fazer... porque tinha um lado mais
humorístico, também, né? É isso aí... tudo isso aí... essa gaglia, essa blague... eu lembro
que, aqui, ela estava representada, vamos dizer esse lado humorístico, nessa música”.
Elegemos o cordel de domínio público “Ai d’eu Sodade (ABC do preguiçoso)”. Devidamente
caracterizados, seríamos: um, o marido a quem a preguiça era companheira irremediável,
deitado num sofá (na ausência de uma rede no palco); outro, a mulher que não media
esforços por botar o marido em ação. A protagonista realiza um sem-número de tentativas.
O protagonista é impassível.
Assim, o diálogo é constituído em “Ai d’eu Sodade”:

***
Ô marido se alevanta e vai na venda do venderim
Comprá deiz metro de chipa prá fazê rôpa pros nossos fiim
Ai dentro tem um colchão véio num é minha véia
Desmancha e faiz umas carça prá mim e ai d´eu sodade
Disgramado se alevanta, deixa de ser preguiçoso
O homi que num trabáia num pode cumê gostoso
É que trabáia é muito bom num é minha véia
Mas é um pouco arriscoso e ai d´eu sodade
Ô marido se alevanta e vem tomá um mingau
Que é prá criá sustança prá nóis fazê um calamengal
Brincadêra de manhã cedo num é minha véia
35
Arrisca, quebrá o pau e ai d´eu sodade
***

Sempre me perguntei: “por que nos interessamos tanto pela arte nordestina?”. Obviamente,
não sei dar respostas. Mas, o fato é que as produções nordestinas sempre estiveram entre
nossas leituras preferidas, desde a literatura até a música. Siba, Nação Zumbi, Lenine, Zeca
Baleiro, Cordel do Fogo Encantado, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. João
Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar, Ariano Suassuna, Manuel Bandeira e Graciliano
Ramos, entre outros tantos.
Por meio do Cordel do Fogo Encantado, encontramos o poeta Zé da Luz. A belezura de sua
poesia ajudava a compor aqueles “Recitais...”. Alfaiate de profissão, de costuras artísticas

35

“Ai d’eu Sodade” de domínio público – Interpretação de Xangai em “Catoria 1” (1984).
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com agulhas e linhas mágicas, foi desafiado pelos intelectuais de sua época: “Para falar de
amor é necessário um português correto!”. Sua resposta foi pronta e rápida, linda e plena:

Se um dia nóis se gostasse
Se um dia nóis se queresse
Se nóis dois se empareasse
Se juntim nóis dois vivesse
Se juntim nóis dois morasse
Se juntim nóis dois drumisse
Se juntim nóis dois morresse
Se pro céu nóis assubisse
Mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse
a porta do céu e fosse te dizer qualquer tulice
E se eu me arriminasse
E tu com eu insistisse pra que eu me arresolvesse
E a minha faca puxasse
E o bucho do céu furasse
Tarvês que nóis dois ficasse
Tarvês que nóis dois caísse
E o céu furado arriasse
36
E as virgi todas fugisse.

O estranhamento com que tenho procurado olhar as atividades do Paiol, me permite refletir
sobre os aspectos culturais que, talvez, estiveram envolvidos, especialmente, nestas duas
peças. As influências do que líamos, assistíamos e ouvíamos – por nos afetarem tanto –
ajudavam a compor, inevitavelmente, os textos que construíamos. Aqueles “vários lugares”,
como Alex bem apontou.
Em quê essa “Arrumação”37 se aproximava do cotidiano de uma cidade de pouco mais de
quatro mil habitantes? Talvez, o “truvão” que ronca, os “forro ramiado”, o feijão, o “balai”.
Para uma “Festa do Milho e da Batata”, os cenários campestres cairiam bem – quem sabe?
Sem apego exacerbado a títulos e rótulos, penso que a cultura do sertão que une todos os
sertões, inclusive o das Gerais de Guimarães Rosa, carrega um pouco de cada lugar, num
“trânsito não interrompido” com “diferentes possibilidades expressivas, e sob os mais
diferentes suportes, por oral ou escrito” (FERREIRA, 2003, p. 114), fazendo com que as
aproximações sejam naturais. Talvez, a presença de todos os elementos “estranhos” à
“nossa cultura” releva (?) essas entranhas rizomáticas que não tem começo, sequer fim.

36

“Ai se sesse” de Zé da Luz – http://www.ablc.com.br/ai-se-sesse - acesso em: 07/01/2018.

37

“Arrumação” de Elomar Figueira de Melo (1984).
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algumas palavras provisórias
Procurando

desenhar

minimamente,

desejando

olhar

com

uma

atenção

e

um

estranhamento de aprendiz-cartógrafo, toquei rapidamente nalgumas ideias acerca da
cultura popular, da educação não formal e do teatro, além de algumas considerações acerca
da relação entre aquelas e as atividades do Grupo Paiol, compondo os cenários com as
memórias dos entrevistados-narradores.
Não pretendo encerrar as discussões, tendo em vista as inúmeras reflexões e vieses
possíveis. Ao contrário, creio que esta “nova” forma de olhar “exigirá” novos enfoques e
outras maneiras tantas de pensar as implicações, reverberações e desdobramentos
produzidos nas relações entre questões culturais, teatro e educação.
Quanto à “Paixão de Cristo”, me recordo de um poema-cordel do paraibano Chico Pedrosa,
interpretado por Lirinha – à época, vocalista e letrista do “Cordel do Fogo Encantado” – no
show intitulado “MTV apresenta: Cordel do Fogo Encantado” de 2005.

No tempo em que as estradas
Eram poucas no sertão
Tangerinos e boiadas
Cruzaram a região
Entre volante e cangaço
Quando a lei era no braço
Do jagunço pau mandado do Coroné invasor
Dava-se no interior esse caso inusitado
Quando Palmeiras das Antas
Pertencia ao Capitão Justino Bento da Cruz
Nunca faltou diversão
Vaquejada cantoria
Procissão e romaria
Sexta Feira da Paixão
Na Quinta Feira Maior Dona Maria das Dores,
No salão paroquial
Reuniu os moradores
Depois de uma preleção
Ao lado do Capitão
Escalava a seleção
De atrizes e atores
Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos
Só não mudavam a cruz, os verdurios e os maltratos
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O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor
38
Caifás foi Sipriano, Pilatos foi Nicanor

A narrativa se desenvolve de maneira absurdamente pitoresca, até que, por conta de uma
desavença entre um dos soldados e o Cristo, uma grande confusão se instala e todos os
envolvidos vão parar na delegacia e a briga só termina “quando o doutor delegado / interviu
e separou / cada santo pro seu lado / desde que o mundo se fez / foi essa a primeira vez /
que Jesus foi pro xadrez / mas num foi crucificado...”.
É impossível não associar as primeiras linhas desta obra, com as formas utilizadas pelo
Paiol para organizar e realizar suas peças cujo mote foi a famosa via crucis. Escalávamos
atrizes e atores, todos os anos, entre os moradores de Minduri, para que houvesse
procissão na sexta-feira da paixão.
Ao incluir elementos diversos, creio que o Paiol construiu novos “textos culturais”. A cultura
sertaneja (dos sertões) foi nossa grande aliada, nas empreitadas do Grupo, como é o caso
de “Recitais e Relembramentos”. Das palavras complexas de Elomar, às “cotidianices” de
Guimarães Rosa, Chico César e Carlos Drummond de Andrade, nunca deixamos de lado os
afetos que nos tomavam, ainda que estivéssemos “a serviço” dos objetivos da igreja.
Talvez, as atividades do Paiol tenham sido nossas breves possibilidades de resistência e de
ação da cultura popular, seja pela participação “do povo”, seja pela presença de elementos
regionais – por assim dizer – próprios e constituídos nas culturas populares: desafios para
um Grupo “sinificante / sem fama sem atrevimento / nem de muit conhicimento / só trais ua
viola na mão”39. Caminhos de borda-margem, num não-lugar, numa terceira margem, que
sequer sabíamos, possíveis e existentes... uma vez amadores-artistas sem muito
esclarecimento.
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epílogo (ou pausa no movimento)

Nessa dissertação, procurei desenhar algumas das possíveis relações entre teatro e
educação e cultura, a partir de minhas memórias e as de dois entrevistados-narradores que,
de alguma maneira, estiveram envolvidos com o fazer teatral, tanto no Grupo Paiol de
Teatro Amador da cidade de Minduri (2001-2009), quanto fora dele. O objetivo principal foi
pensar as possíveis contribuições do teatro como espaço de aprendizagens, como lugar de
educação e de cultura popular.
Como ressaltei, no “prólogo” deste trabalho, estas são algumas provisórias aproximações
que faço acerca daqueles temas que tanto me afetam. Ainda há muito a ser construído,
tendo em vista que, a cada novo contato com as teorias e as narrativas, novas descobertas
tendem a acontecer. Assim, de sobrevoo em sobrevoo, de pouso em pouso, novas pistas
podem surgir, novos caminhos podem ser desenhados e inventados.
Como em todos os processos da vida, foi preciso selecionar o que narrar. Procurei contar os
processos de minhas andanças de aprendiz-cartógrafo, sem que as preocupações com
possíveis resultados existissem e me impedissem de caminhar. Veredas outras, linhas de
fuga, não-lugar, lugar-meio, terceira margem: bordas-margens.
As memórias e seus esquecimentos foram acessados, a fim de trazer algumas reflexões
que ajudassem a pensar a educação que se constrói independente de lugar e formas.
Percebi que grande parte dos possíveis aprendizados ocorreu na relação que mantínhamos
com as artes em geral que, graças ao teatro, pudemos experimentar catalisadas.
A presença da literatura, da poesia e da música foi constante, durante os processos
criadores do Paiol. Talvez, tenha sido essa nossa grande aprendizagem: o “tapa nas
costas”, como afirma Alex.
É certo que o contato com aquela expressão artística se deu de maneiras distintas,
especialmente entre os dois entrevistados-narradores. De um lado, Pe. Bittar utilizando – a
expressão é essa mesmo – o teatro para “transmitir a mensagem” cristã; de outro, Alex,
entendendo o teatro como um “grande laboratório”, capaz de ajudá-lo a enfrentar seus
temores e se desembestar na vida artística.
Procurei pensar a memória como uma forma de lembrança. Que atende a urgências atuais,
sem a intenção de produzir celebrações vazias, monumentos e reconstruções. Para tanto,
busquei me fazer “trapeiro” e “sucateiro”, revirando os escombros. Artesanalmente, tateando
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cuidadoso. Tocando, com a cisma própria dos mineiros. Narrando, como quem foi parte
disso tudo.
A escolha das duas peças “Paixão de Cristo” e “Recitais e Relembramentos” aconteceu por
duas razões, basicamente: a primeira foi pensar a relação do Paiol com as atividades da
igreja católica de Minduri, a partir da “Paixão de Cristo”; a segunda foi tratar da presença de
diversos elementos de culturas outras, em razão de “Recitais...” ter sido concebida para um
espaço alheio à igreja.
Na primeira peça, continuávamos o que Pe. Bittar fazia: todo ano tem semana santa e,
como ele próprio diz, “o povo gosta”. Entretanto, creio que nossa relação era outra, ou ao
menos para Alex e para mim. Interessava-nos menos as celebrações religiosas que a
expressão artística. Tínhamos o cuidado de inserir naquele contexto, nossas leituras e
influências. Isso fez com que outras pessoas também pudessem acessá-las, de alguma
forma.
Quanto a “Recitais...”, a ideia era justamente poder amalgamar as literaturas, poesias e
músicas a que tínhamos acesso. Percebi o quão presente sempre esteve a cultura popular
nordestina: cordéis, contos, letras, canções e cantorias. Com Jerusa Pires Ferreira, pude
compreender – apesar de já senti-la há tempos – a potência daquela produção tão bela e
expressiva. “O sertão é dentro da gente”, como diria Guimarães Rosa. Naquilo tudo estava o
sertão que não tem começo, sequer fim. Que costurava, de maneira bucólica (em todos os
sentidos), o que fazíamos no teatro. O sertão que é das Gerais sudestes, também o é dos
nordestes muitos.
Entendendo que diversas aprendizagens ocorrem em espaços não formais de educação,
pude perceber que a liberdade e a exposição são pontos fundamentais, no que se refere
aos processos de construção do conhecimento. Entre as duas narrativas, de Pe. Bittar e
Alex, talvez a única diferença esteja na forma de apropriação do que se acessa, do que se
aprende. Mas, a existência de aprendizagens é inegável.
Para Pe. Bittar – é plausível perceber a partir de suas falas –, a relação que mantém com as
artes, tem como principal objetivo e motivação a possibilidade de evangelizar e tratar de
questões próprias dos ensinamentos católico-cristãos. Com as artes, especialmente o
teatro, sua realização pessoal é esquecida, em detrimento de suas obrigações
“vocacionais”.
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Nas narrativas de Alex, é possível vislumbrar uma outra forma de relação: o que se vai
aprender e/ou ensinar com uma determinada expressão artística, é uma questão que menos
deve ocupar o artista. É inegável que ele reconhece as potencialidades educativas e
educacionais das artes. Entretanto, esse aspecto é apenas um dos inúmeros
desdobramentos propiciados pelo envolvimento das pessoas com o fazer artístico, sejam
elas artistas ou espectadores.
Tal questão coloca um elemento importante às discussões: é individual e subjetiva a relação
que se estabelece entre um texto cultural e seus “consumidores”. Consequentemente, na
mesma medida, individual e subjetivo serão as reverberações causadas pelo acesso. Ou,
ainda, da mesma forma, serão as vontades e os desejos de produzir e acessar essa ou
aquela forma de arte.
Quanto à memória, pretendi buscar e apresentar diversas visadas que, de alguma maneira,
se comunicam. Para todas elas, a memória é algo próximo da imaginação, por serem
“siamesas”, como diria Boal. Para todas elas, a memória (re)vive, a partir das urgências do
presente; ou, como coloca Bergson: “atingiremos o passado” nos colocando “nele de saída”.
O passado impotente é lembrado pelo presente que é ação. A lembrança produz sensações
que, ao acontecerem, atualizam-se e deixam de ser lembrança, afinal é o corpo que as
sentem. Corpo e lembrança memória não estão em contato. Nesse sentido, uma imagem
pode permitir o acesso a uma lembrança, se for no passado que a buscamos. Da mesma
forma, uma imagem pode produzir sensações que, corporais, ainda que fossem lembranças,
seriam sensações novamente.
Impossível falar de memória, sem que se toque no esquecimento: este é parte daquela. O
esquecimento deve ser tratado desligado de sua conotação negativa, da ordem do perdão,
como

diria

Ricoeur.

Esquecimento

é responsável

pela

continuidade:

produzindo

esquecimento acerca de algo é que o fluxo da narrativa se renova e a memória se estende.
Ao acionar o dispositivo das entrevistas-narrativas, pretendi que os narradores se sentissem
a vontade para construir seus relatos, buscando priorizar estes, em detrimento da procura
descabida de respostas para minhas perguntas. Tentei estar aberto e receptivo ao que
acontece. Tive que experimentar o exercício da escuta atenta, para num segundo momento
colocar algumas questões, a partir das primeiras palavras dos narradores. Confesso: foi um
exercício bastante complicado para mim, que sempre imaginei entrevistas com o único
objetivo de obter respostas para perguntas pré-estipuladas. Aprendizagens.
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Por falar em aprendizagens, não posso deixar de expressar minha imensa felicidade
proporcionada pelo potente encontro com a cartografia. Creio que a forma de narrar que
tenho utilizado só é possibilitada por uma perspectiva cartográfica. A fuga aos moldes,
títulos, classificações, hipóteses e estruturas prontas é do que se alimenta a cartografia.
Assim, pude me dedicar mais a olhar os processos de pesquisa e, consequentemente,
menos a descrição de resultados. Posso afirmar que esta liberdade – nunca descolada de
rigorosidade e compromisso – torna o exercício de pesquisa mais prazeroso e,
inevitavelmente, mais significativo.
Pausadas estas provisórias reflexões, acredito que muito ainda há para ser olhado. O
exercício constante e infindável de (re)ler, (re)assistir, (re)ver, (re)ouvir os registros das
entrevistas produz, a cada vez, mais elementos e questões, dúvidas e pistas para se pensar
os temas sobre os quais tenho me debruçado e me ocupado durante este movimento de
investigação.
Novas perspectivas serão, noutro momento, procuradas e incorporadas, a fim de continuar a
busca por reflexões que contribuam para o entendimento dos processos de construção e
operação da memória. Da mesma forma, continuo minhas leituras acerca da relação entre
teatro e educação e cultura, com vistas a compreender o lugar do fazer teatral nas
aprendizagens das pessoas. Outras histórias virão. Quem sabe, novos narradores? Que as
reverberações destes provisórios escritos aconteçam por tempo indeterminado, nas bordasmargens, em não-lugares sem-nomes e endereços.
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apêndices
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termos de consentimento livre e esclarecido
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