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Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira 

era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que 

catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio 

do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores 

e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 

Com o tempo descobriu que escrever seria 

o mesmo que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser 

noviça, monge ou mendigo 

ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 

botando ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: 

Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os 

vazios com as suas 

peraltagens 

e algumas pessoas 

vão te amar por seus 

despropósitos. 

(Manoel de Barros) 



 
 

RESUMO 

Como se estabelece um processo cênico-educativo ancorado na metodologia das histórias de 

vida? Tal questionamento é respondido a partir de uma pesquisa de cunho qualitativo 

desenvolvida sob a metodologia das histórias de vida que teve, como objetivo geral, 

investigar de que forma se estabelece um processo cênico-educativo ancorado na metodologia 

das histórias de vida. Como objetivos específicos, a investigação ansiou:  compreender as 

histórias de vida no processo de pesquisa, educação e criação cênica; discutir a relação 

estabelecida entre teatro e educação; e dialogar sobre a práxis cênico-educativa a partir da 

tríade educação, teatro e histórias de vida. Levando em conta os objetivos propostos, 

desenvolvi, junto a outros/as sujeitos/as dissidentes da cis e/ou heteronormatividade, as 

Oficinas Cena Queer, nas quais, a partir das narrativas de vida dos/as participantes, 

elaboramos um texto teatral e um experimento cênico, objetivando com essa vivência prática 

de construção cênica, responder à pergunta inicial. Nesse sentido, o desenvolvimento deste 

estudo se dá através de diálogos teóricos com ideias propostas, sobretudo, por Josso (2010), 

Louro (2014), Bezerra (2010), Boal (2013), Brandão (1995), Freire (1989, 1992, 1996, 2000, 

2016) Peixoto (1983) e Desgranges (2003, 2006). Através das discussões teóricas com os/as 

autores/as e das análises a respeito da vivência cênico-educativa essa investigação nos indica 

que todo teatro é um fazer educacional e que este, quando relacionado com as histórias de 

vida, caminha em proximidade com os princípios de diálogo, emancipação e libertação. O 

processo cênico-educativo desenvolvido aqui não se estabelece como única maneira de se 

pensar um fazer teatral e educacional contra hegemônico, mas aponta as potencialidades e 

possibilidades desse fazer aliado às histórias de vida. 

 

Palavras-chave: Educação. Teatro. História de vida. Memória. Gênero e Sexualidade. 

Processos Cênico-Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

How is a scenic-educational process based on the methodology of life stories established? 

This question is answered based on a qualitative research developed under the methodology 

of life stories, which had, as a general objective, to investigate how a scenic-educational 

process anchored in the methodology of life stories is established. As specific objectives, the 

investigation aimed to: understand the life stories in the process of research, education and 

scenic creation; discuss the relationship established between theater and education; and 

dialogue about the scenic-educational praxis from the triad of education, theater and life 

stories. Taking into account the proposed objectives, I developed, together with other subjects 

who dissent from cis and/or heteronormativity, the Queer Scene Workshops, in which, based 

on the participants' life narratives, we elaborate a theatrical text and a scenic experiment, 

aiming with this practical experience of scenic construction, to answer the initial question. In 

this sense, the development of this study takes place through theoretical dialogues with ideas 

proposed, above all, by Josso (2010), Louro (2014), Bezerra (2010), Boal (2013), Brandão 

(1995), Freire (1989, 1992, 1996, 2000, 2016) Peixoto (1983) and Desgranges (2003, 2006). 

Through theoretical discussions with the authors and analyzes regarding the scenic-

educational experience, this investigation indicates that every theater is an educational act and 

that, when related to the stories of life, walks in proximity to the principles of dialogue, 

emancipation and freedom. The scenic-educational process developed here is not established 

as the only way of thinking about a theatrical and educational action against hegemonic, but 

points out the potential and possibilities of this action combined with life stories. 

 

Keywords: Education. Theater. Life's history. Memory. Gender and Sexuality. Scenic-

Educational Processes. 
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1 CARTA INTRODUTÓRIA 

 

Aos/as que ainda têm esperanças, 

Hoje sou apenas um garoto 

Que busca compreender 

As pessoas e a si mesmo 

Buscando sempre aprender 

(Adê Argolo, 2008) 

 

 

Quando escrevi esse poema eu tinha acabado de debutar, e lembro, como se fosse 

hoje, dessas angústias e da sede por compreender tanto as questões internas e identitárias que 

efervesciam em minha mente, quanto as questões exteriores que me aguçavam a curiosidade. 

Esse garoto em busca de compreensão, de certa forma, nunca me deixou. Na verdade, acredito 

ser ele o responsável por me conduzir nos caminhos investigativos; esse garoto que busca 

sempre aprender, sabe que a aprendizagem é um processo contínuo, que nunca se finda, nunca 

se esgota em suas possibilidades. Assim, posso afirmar que foi ele, com todas as suas 

inquietações, angústias, astúcias, atrevimentos e curiosidades que me trouxe até esta pesquisa, 

colocando sua história em pauta e somando a ela, narrativas de tantos/as outros/as, com a 

esperança de que, nesse contínuo aprender, possamos juntos (eu e ele) contribuir com um 

mundo melhor. 

Porque pesquisa é isso: pesquisa é pergunta, é inquietação; é sede por novas 

descobertas, saberes e conhecimentos. Nos propomos a pesquisar porque temos questões, 

inquietações e perguntas não respondidas. Se esse processo se inicia repleto de certezas e 

fechado em ideias já estabelecidas, a pesquisa começa de forma equivocada, pois pesquisar é 

estar aberto às respostas que a prática de pesquisar e o campo irão proporcionar. Muitas vezes, 

o processo de pesquisa gera mais dúvidas do que respostas, um mesmo assunto pode gerar 

uma infinidade de questões e uma só pesquisa jamais conseguirá esgotar tais 

questionamentos.  

Quando me proponho a pesquisar, refletir e discutir sobre um teatro feito com e a 

partir das histórias, delimito meu campo a partir de uma questão norteadora: como se 

estabelece um processo cênico-educativo ancorado na metodologia das histórias de vida? E, 

para responder tal questionamento, esta pesquisa tem por objetivo geral investigar de que 

forma se estabelece um processo cênico-educativo ancorado na metodologia das histórias de 

vida. E tem, ainda, como objetivos específicos: compreender as histórias de vida no processo 

de pesquisa, educação e criação cênica; discutir a relação estabelecida entre teatro e educação; 
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e dialogar sobre a práxis cênico-educativa a partir da tríade educação, teatro e histórias de 

vida. 

É sempre importante, ao iniciar um processo de pesquisa, se perguntar "Por que?". 

Qual a relevância pessoal desta pesquisa? Qual a relevância social deste estudo?  Por mais 

distante que nos pareça o problema da pesquisa, se o escolhemos, ele nos atravessa de alguma 

forma. A pesquisa precisa fazer sentido para quem a faz, por isso, não coaduno com o 

discurso difundido durante muito tempo de que é necessário distanciamento e frieza.  O que 

eu quero falar? O que quero contar? Quais caminhos trilhei até chegar aqui e porque eles 

estão imbricados nas minhas questões de pesquisa? 

Assim, este trabalho se justifica pelo interesse em interligar, em uma só pesquisa, a 

educação, o teatro e as histórias de vida, tendo como participantes pessoas não héteros e/ou 

não cis, interesse este que surge a partir de uma inquietação que leva em conta a minha 

história de vida enquanto sujeito composto por existências diversas, já que sou artista, 

pedagogo, professor de teatro e gay, sujeito dissidente da lógica existencial heteronormativa. 

Além disso, justifica-se também pelo entendimento de que o teatro é, em si, um fazer 

educacional e que o ajuntamento de indivíduos e indivíduas não héteros e/ou não cis para 

fazer arte e falar das narrativas e urgências de suas existências individuais e coletivas é um 

processo de fortalecimento conjunto, buscando por uma transformação social no que diz 

respeito às opressões e silenciamentos vividos por cada um/a. 

Compreendo que minha trajetória de vida enquanto homem, branco, cis1 e gay, 

evidentemente, não é igual a tantas outras trajetórias de pessoas não héteros e/ou não cis, mas 

sei que também não me encaixo em um formato de sociedade heterocentrada, assim, construir 

e dialogar com outras existências é também uma possibilidade de me reeducar, de entender os 

meus privilégios, de permitir escutar outras histórias e aprender com elas. Nesse sentido, não 

busco aqui falar sobre essa diversidade de identidades, mas sim sobre a perspectiva do 

processo cênico-educativo, o qual se desenvolveu em coletivo com estas, em um contexto em 

que cada participante contava e protagonizava sua própria história. 

Quando me refiro à educação e/ou fazer educacional estou pautado na discussão feita 

por Brandão (1995), ao defender uma compreensão mais ampla e afirmar que essa é uma 

experiência endoculturativa e aparece nas relações interpessoais que buscam ensinar e 

 
1 Demarco esse lugar de homem, branco e cis, pois são identidades lidas como norma e, como nos 

alerta Mombaça (2016) “[...] a norma é o que não se nomeia, e nisso consiste seu privilégio. A não-

marcação é o que garante às posições privilegiadas (normativas) seu princípio de não questionamento” 

(MOMBAÇA, 2016, p. 11). 
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aprender, ou como nos diz Pereira (2017), a “[...] educação tem a ver com a vida, é a 

continuidade do trabalho realizado pela natureza na perspectiva da evolução do homem em 

tornar-se humano” (PEREIRA, 2017, p. 48). Ou seja, educação aqui tem o sentido de 

transformação, de processos que tiram os/as indivíduos e indivíduas de uma possível inércia 

ou estagnação. São processos humanizantes, aliados ao diálogo e à troca de saberes entre 

indivíduos/as diversos/as e não necessariamente precisam estar aliados a uma educação 

escolar. 

Pensando no combate aos argumentos que estigmatizam a população não hétero e/ou 

não cis, no fortalecimento das identidades, na construção cidadã, no ajuntamento afetivo e 

político, bem como a luta pelo reconhecimento e garantia de direitos dessas pessoas de forma 

crítica e criativa, é que o teatro se insere e se soma à educação em um processo construído 

coletivamente com base nas histórias que cada um/a quis compartilhar de suas vidas, já que 

consideramos a prática teatral um processo educativo, como afirma Boal (2013): “[...] o teatro 

pode até não ser um ato revolucionário em si mesmo, mas sem dúvida é um “ensaio” para a 

revolução” (BOAL, 2013).  

O teatro é, em si, um processo educacional e é capaz de proporcionar mudanças, 

além de poder se concretizar como uma importante ação de transformação social, 

contribuindo de forma significativa para formação de indivíduos e indivíduas críticos/as, 

reflexivos/as e emancipados/as. Como afirma Ferreira (2012), toda arte produzida por 

determinados grupos ou sujeitos/as está, inevitavelmente, ligada às conjunturas e condições 

socioculturais na qual estes/as se inserem; nesse sentido, apreciar, contextualizar e refletir 

acerca desse fazer artístico aumenta as possibilidades de atuação política e crítica frente aos 

diferentes contextos e realidades. 

A proposta desse trabalho fez com que eu trilhasse por um caminho metodológico de 

cunho qualitativo. Nessa perspectiva, para Fortin e Gosselin (2014), acredita-se que o 

conhecimento pesquisado não pode ser separado do investigador, compreendendo assim que a 

realidade é uma construção cultural e social, os indivíduos só podem compreender e 

representar as realidades através de símbolos. A escolha desse viés qualitativo se justifica, 

pois, esta pesquisa lida com as subjetividades dos sujeitos e sujeitas envolvidos/as e as 

experiências individuais e coletivas dos/as mesmos/as. 

Dentro da perspectiva qualitativa, desenvolvo um processo prático-teórico, por meio 

de estudos bibliográficos e de processo cênico-educativo desenvolvido com pessoas não 
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héteros e/ou não cis em parceria com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT – 

CPDD, que fica localizado no Casarão da Diversidade2, no Centro Histórico da Cidade de 

Salvador – Bahia. Os CPDD’s são lugares de acolhimento, atendimento e encaminhamento de 

demandas das vítimas de violação de direitos LGBT. Os Centros objetivam a promoção de 

ações afirmativas da cidadania LGBT e servem também para articulação e apoio dos Comitês 

de Enfrentamento à Homo-Lesbo-Transfobia. Vale ressaltar que também participa dessa 

pesquisa o público que apreciou o experimento cênico Cartas nunca enviadas de histórias 

nunca contadas, pois, além de buscar compreender as reverberações que o processo cênico-

educativo teve para os/as que fizeram, também busco dialogar com as reverberações que o 

experimento causou naqueles/as que o apreciaram. 

Este processo prático-teórico se desenvolveu a partir da metodologia das histórias de 

vida, entendidas por Souza (2017) não como meras informações descontextualizadas, mas sim 

como um trabalho formativo e auto formativo dentro de diferentes contextos educacionais, 

considerando, principalmente, as experiências, as subjetividades e o universal/singular de 

cada história. Vieira (1999) comunga dessa ideia quando afirma que “[...] a história de vida de 

uma pessoa, para além de todas as subjetividades individuais e idiossincrasias de alguns 

factos, acaba por ser social e não apenas singular [...]” (VIEIRA, 1999, p. 50). 

Além disso, no decorrer deste trabalho me inspiro, também, na escrita performática 

pois, ao incluir no corpo deste trabalho as minhas narrativas pessoais de vida e a dramaturgia 

construída e encenada nas Oficinas Cena Queer, reafirmo a importância desse tipo de texto 

como parte importante e indispensável desta pesquisa e não somente um material a ser 

analisado. De acordo com Fernandes Júnior (2012), a Escrita Performática: 

 

Muitas vezes é vagamente semiautobiográfica, de escoamento livre e 

fortemente informada pela teoria crítica de esquerda. Surge de ideias em 

torno da teoria dos enunciados performativos desenvolvida pelo linguista 

britânico J. L. Austin. Muitas vezes, realiza uma bricolagem de outros estilos 

de escrita e vê a forma como sendo tão importante quanto o conteúdo. Por 

fim, reivindica ser politicamente radical por desafiar as tradições e 

convenções literárias (FERNANDES JÚNIOR, 2012, p. 22). 
 

 
2 O espaço do Casarão da Diversidade abriga ainda a Casa dos Conselhos, que reúne alguns dos 

conselhos estaduais da Bahia, a exemplo do Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT), criado em 2014. Disponível em:  

http://www.justicasocial.ba.gov.br/2019/05/2792/Casarao-da-Diversidade-promove-cidadania-e-

protecao-da-populacao-LGBTQI.html. 
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Demarcar esse lugar é também reivindicar esses outros formatos de construção do 

conhecimento nas Artes Cênicas, afinal as produções artísticas, sejam os espetáculos, os 

textos dramatúrgicos ou outras formatações de obras, precisam também ser validadas como 

produções científicas e acadêmicas tão importantes quanto a escrita dita formal. O texto 

dramatúrgico construído nas oficinas não é apenas um produto, ele é parte dessa construção 

de conhecimento. 

Como instrumentos de pesquisa utilizei questionários semiestruturados (com 

questões abertas e fechadas), um total de três (Apêndices B, C e D), sendo o primeiro no 

processo de seleção para a escolha dos/as participantes, o segundo para o público que assistiu 

ao experimento cênico realizado e o último para os/as participantes que permaneceram até o 

final do processo. Neste primeiro questionário, obtive mais de trinta inscrições, das quais 

foram selecionadas vinte pessoas. Utilizei também observação participante, rodas de 

conversas e escrita espontânea (através das cartas que foram o embrião das cenas apresentadas 

no experimento cênico). 

No decorrer deste trabalho, evito usar as siglas LGBT e LGBTQIA+, pois existe uma 

reivindicação de que, embora tente agrupar uma diversidade de existências, suas leituras 

cotidianas acabam colocando em foco apenas as questões ligadas às orientações sexuais, 

sobretudo de gays, lésbicas e bissexuais. Portanto, utilizarei ao longo das páginas a seguir 

termos como não hétero, não cis e dissidentes (que aqui está relacionado às pessoas que 

dissidem/diferem suas existências daquelas de matriz cis e/ou heterossexista). As siglas 

destacadas acima aparecerão quando estiver me referindo às instituições e organizações que 

ainda as utilizam. 

Neste sentido, este trabalho se estrutura com esta carta introdutória, três capítulos e a 

carta reflexiva. No capítulo intitulado “As histórias de vida como metodologia de pesquisa, 

educação e criação cênica”, traço uma reflexão acerca das histórias de vida na ciência e no 

ambiente acadêmico e busco compreender o modo pelo qual essas histórias se estabelecem 

como metodologia desses três fazeres. Além do diálogo com autoras e autores que discutem 

as histórias de vida como metodologia no campo da pesquisa, narro também a minha história 

sobre a perspectiva desses três lugares que me compõem enquanto sujeito (artista, educador e 

gay) e que são os sustentáculos que justificam esse trabalho. Os/as principais teóricos/as 

trazidos/as neste diálogo foram: Josso (2010), Louro (2014) e Bezerra (2010). 

No capítulo intitulado “Teatro e educação: reflexões e experiências” faço uma 

discussão acerca das relações entre o fazer teatral e a educação, partindo da compreensão de 

que todo fazer teatral é educação, pois esta é uma atividade inerente a nós, seres humanos, 
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estando presente em todas nossas ações sendo, uma dessas, o teatro. Também reflito as 

experiências como educador nas quais desenvolvi processos educativos e cênicos a partir das 

histórias de vida e memórias individuais e coletivas. Para dar a sustentação teórica necessária 

à construção dessas ideias, dialogo, principalmente, com os/as seguintes teóricos/as: Boal 

(2013), Brandão (1995), Freire (1989, 1992, 1996, 2000, 2016), Peixoto (1983), dentre 

outros/as. 

No capítulo, “Práxis cênica-educativa: ação-reflexão de um fazer cênico em histórias 

de vida”, traço um apanhado de todo o percurso desenvolvido nas Oficinas Cena Queer, além 

disso, analiso os aspectos educativos do experimento Cartas nunca enviadas de histórias 

nunca contadas, na perspectiva dos/as atuantes e dos/as espectadores/as. Aqui os/as principais 

teóricos/as utilizados no diálogo foram: Desgranges (2003, 2006), Freire (1989, 1992, 1996, 

2000, 2016) e Josso (2010). 

Por fim, em “Carta reflexiva... ou, até breve” faço uma síntese em relação à 

discussão, ao trabalho desenvolvido e aos aprendizados potencializados neste estudo. Reflito 

acerca do questionamento inicial que se desdobra em diversos outros questionamentos. Em 

uma não conclusão, não chego a respostas ou caminhos absolutos, mas em possibilidades. 

 

Vamos dialogar! 
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2 AS HISTÓRIAS DE VIDA COMO METODOLOGIA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO 

E CRIAÇÃO CÊNICA. 

 

Neste capítulo me debruçarei sobre análises teóricas que dizem respeito à 

metodologia das histórias de vida e relatos pessoais acerca da minha existência enquanto 

educador, artista e dissidente, pois, como já dito, essa pesquisa se desenvolve a partir de uma 

relação prático-teórica, de um fazer teatral feito com e a partir de histórias dos/as sujeitos/as 

que compõem a cena. 

Assim, se as histórias podem servir de metodologia de pesquisa em processos 

pedagógicos e de criação cênica e se é a partir delas que a ação desta pesquisa se desenvolve, 

é coerente que me coloque aqui, contando sobre o sujeito que sou e as histórias que me 

formam, pois elas justificam as abordagens que figurarão no capítulo três.  

 

A participação do formador [...] por meio do trabalho sobre a sua própria 

biografia é mais um ato de reciprocidade e uma marca de confiança numa 

pesquisa participativa do que um enriquecimento real para o formador-

pesquisador: o trabalho sobre o seu próprio processo de formação e de 

conhecimento torna sua sensibilidade mais apurada para pressentir as 

dinâmicas dos outros e questionar as suas articulações. Por fim, a 

verbalização de uma reflexão sobre o seu próprio percurso de vida, em 

presença dos participantes no seminário, pelo qual se é responsável, facilita a 

abordagem de assuntos considerados “pessoais” e cuja narração apresenta-

se, para alguns, como uma situação de vulnerabilidade (JOSSO, 2010, p. 

154-155). 

 

Assim, conto minha vida a partir dos sujeitos que me compõem e configuram o tripé 

que justifica e apoia o desenvolvimento deste estudo: o eu educador, o eu artista e o eu 

dissidente da heteronormatividade3. Ao tempo em que revelo as minhas existências e 

descobertas referentes a estas três maneiras de existir, estabeleço diálogos com as 

potencialidades e possibilidades do trabalho com histórias de vida. 

 

 

2.1 PENSANDO AS HISTÓRIAS DE VIDA 

 

Pensar as histórias de vida como metodologia de pesquisa não é recente, de acordo 

com Josso (2010, p. 27), é por volta dos anos 1980 que essas narrativas se tornam um material 

de pesquisa bastante utilizado nas ciências do humano, ocupando um lugar de importância nos 

 
3 Por heteronormatividade entende-se a capacidade da heterossexualidade apresentar-se como norma, a 

lei que regula e determina a impossibilidade de vida fora dos seus marcos (BENTO, 2008, p. 51). 
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mais diversos eventos científicos. Para a autora, a metodologia das histórias de vida tinha/tem 

como principais objetivos: 

 

1. Evidenciar um processo de mudança do posicionamento do pesquisador, 

pelo aprimoramento de metodologias de pesquisa-formação, articuladas à 

construção de uma história de vida, visando a melhor diferenciar as 

modalidades e os papéis assumidos durante o processo, as etapas e os 

projetos de conhecimento específicos da pesquisa-formação. 2. Demarcar a 

contribuição do conhecimento dessas metodologias para o projeto de 

delimitação de um novo território de reflexão, abrangendo a formação, a 

autoformação e suas características, bem como processos de formação 

específicos para públicos específicos (JOSSO, 2010, p. 31). 

 

Pensar a pesquisa, o fazer educacional e/ou cênico a partir das histórias de vida não 

significa reduzir-se a elas, essas histórias ocupam uma espécie de eixo central da investigação, 

ação ou criação, mas podem mesclar-se com outras situações que, muitas vezes, serão 

reverberadas pelas próprias histórias de vida. A utilização das histórias de vida visa “[...] 

reivindicar e criar um espaço, [...], dando legitimidade à mobilização da subjetividade como 

modo de produção do saber” (JOSSO, 2010, p. 31). 

Para Bezerra: 

 

De maneira geral, a questão da narrativa é estratégica para a nossa 

compreensão do mundo: como ela se colocam questões práticas, 

metodológicas e teóricas importantes, muito embora não exista uma teoria 

global acerca da narrativa. Na teoria sociológica ou antropológica, por 

exemplo, trata-se muitas vezes da assim chamada “entrevista não diretiva de 

pesquisa” ou “história de vida”, em que um pesquisador convida um ator 

social comum a produzir uma narrativa (BEZERRA, 2010, p. 20). 

 

As histórias de vida são tudo aquilo que vivemos e até mesmo o que não vivemos, 

mas compõe a nossa subjetividade, imaginação etc., contudo, em uma pesquisa ou em 

qualquer outro trabalho que se utilize essa metodologia, há um recorte, uma seleção que 

delimita que tipo de vivências/memórias serão compartilhadas, seja por quem conduz o 

processo, seja por quem compartilha a história. 

Ao selecionar o que vai ser compartilhado os/as sujeitos/as revisitam as suas 

vivências e extraem daí o que querem contar e compartilhar. Ao verbalizar, escrever ou 

qualquer que seja a forma de expor sua vida, refletem sobre suas vivências; é somente quando 

há uma reflexão dessas vivências que caminharemos para processos de tomadas de 

consciência. Assim, um trabalho com histórias de vida, muitas vezes, resgata vivências 

esquecidas no subconsciente nos possibilitando compreender melhor nossas existências a 

partir de tomadas de consciência que poderão nos levar a modos de agir diferenciados, “[...] 
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algumas vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 

extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o nosso 

ambiente.” (JOSSO, 2010, p. 47-48). 

Incluir as histórias de vida em um processo de investigação é compreender a 

necessidade de lidar com as subjetividades e com as experiências, de maneira a validá-las na 

construção do conhecimento, além, é claro, de valorizar esses acontecimentos individuais e 

coletivos, retomando os pensamentos freirianos de que “[...] a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele” (FREIRE, 1989, p. 9).  

Essa leitura de mundo de que nos fala Freire nada mais é do que as histórias de vida 

que compõem cada sujeito/a, as coisas e acontecimentos que estão ao seu redor e compõem 

sua existência. Compreender e escutar as leituras de mundo dos sujeitos/as deve ser uma 

premissa em qualquer que seja o processo, seja pesquisa, educação ou criação cênica, mesmo 

quando o trabalho não tiver como objetivo central as histórias de vida.  

Trabalhar com e a partir das histórias de vida permite que passemos a reconsiderar os 

acontecimentos fundamentados em um processo reflexivo, da experiência de si e dos/as 

outros/as, o que, em geral, nos conduz a uma tomada de consciência “[...] do caráter 

necessariamente subjetivo e intencional de todo e qualquer ato de conhecimento, e do caráter 

eminentemente cultural dos conteúdos dessa subjetividade, bem como da própria ideia de 

subjetividade” (JOSSO, 2010, p. 41). 

Para uma melhor compreensão da construção da experiência, as modalidades 

definidas por Josso (2010) nos ajudam a ter uma ideia melhor de como conduzir o processo de 

trabalho com elas, a saber: 

 

a) “ter experiências” é viver situações e acontecimentos, durante a vida, que 

se tornaram significativos, mas sem tê-los provocado; b) “fazer 

experiências” são as vivências de situações e acontecimentos que nós 

próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, 

as situações para fazer experiências; c) “pensar sobre as experiências”, tanto 

aquelas que tivemos sem procurá-las (modalidade a), quanto a que nós 

mesmos criamos (modalidade b) (JOSSO, 2010, p. 51). 

 

Nesta pesquisa utilizo, sobretudo, as modalidades “b” e “c”, isso porque estou 

“pensando sobre as experiências” pelas quais passei e “fazendo experiências”, como é o caso 

das Oficinas Cena Queer que detalharei mais à frente no capítulo três. No presente capítulo, 

no entanto, a reflexão se dará a partir da minha história de vida, a fim de compreender como 

essas vivências contribuíram e contribuem para os processos de educação, pesquisa e criação 
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cênica. Assim, me sirvo das experiências que tive para construir o meu itinerário de pesquisa 

a partir de um “pensar sobre as experiências”, de forma a validar as mesmas na construção do 

conhecimento. 

 

O que está em jogo nesse conhecimento de si não é somente compreender 

como nos formamos e nos transformamos, ao longo de nossa vida [...], mas 

também tomar consciência de que esse reconhecimento de nós mesmos 

como sujeitos encarnados, mais ou menos ativos, ou passivos, segundo as 

circunstâncias, permite, doravante, visualizar nosso itinerário de vida, nossos 

investimentos e nossos objetivos, com base numa auto-orientação possível, 

numa invenção de si, a qual articula mais conscientemente nossas heranças, 

nossas experiências formadoras, nossas pertenças, nossas valorizações, 

nossos desejos e nosso imaginário às oportunidades socioculturais que 

saberemos aprender, criar e explorar, para que advenha um si que aprende a 

identificar e a combinar obrigações e margens de liberdade (JOSSO, 2010, p. 

65). 

 

Retomar as histórias já vividas e colocá-las em pauta para uma reflexão é, de certa 

maneira, ressignificá-las, possibilitando que estas sejam capazes de nos transformar e 

transformar os/as demais à nossa volta. Ao narrar a nossa história de vida, seja através da 

oralidade, escrita, desenho etc., estamos propondo uma “[...] mediação do conhecimento de si, 

em sua existencialidade, o qual oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de 

consciência sobre seus diferentes registros de expressão e de representações de si, assim como 

sobre as dinâmicas que orientam a formação” (JOSSO, 2010, p. 69). 

Para Bezerra (2010) a narrativa é um “[...] instrumento e meio privilegiado de 

encontrar e compreender o outro, de atribuir sentido à experiência vivida” (BEZERRA, 2010, 

p. 17); o fato de narrar sua história, seja em um processo de pesquisa, de educação, de criação 

cênica e também de escutar as narrativas de outros/as “[...] atribui sentido à experiência 

vivida” (BEZERRA, 2010, p. 17), o que quer dizer que as vivências contadas passam por um 

processo de reflexão ao serem narradas e, portanto, podem vir a ressignificar ações e 

contribuir com uma transformação verdadeira, pessoal, coletiva e social. 

O nosso viver é sempre repleto de experiências, sempre lidaremos com novas 

situações e são as experiências passadas que nos ajudarão a tomar decisões, pois cada 

vivência torna-se um processo de aprendizagem e esse aprendizado não significa somente 

grandes transformações e revoluções; aprendemos, pela experiência, conhecimentos simples 

como a compreensão de que se colocar a mão no fogo ela irá queimar, por exemplo. Para 

Josso (2010) é necessário distinguir “experiência existencial” de “aprendizagem pela 

experiência”. 
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[...] a experiência existencial diz respeito ao todo da pessoa, diz respeito à 

sua identidade profunda, à maneira como ela vive como ser; enquanto a 

aprendizagem a partir da experiência, [...], está relacionada apenas com as 

transformações menores. Ainda que adquirir uma competência ou um saber-

fazer instrumental ou pragmático possa mudar certo número de coisas numa 

existência, não há verdadeiramente uma metamorfose do ser; há uma 

contribuição, por vezes, uma perda, mas não ocorre, na verdade, uma 

metamorfose (JOSSO, 2010, p. 55). 

 

Ao narrar uma história de vida, resgatamos vivências e refletimos sobre elas, 

tomamos conhecimento e compreendemos como se deu nossa formação, como nos tornamos 

as pessoas que somos e como adquirimos essa forma de pensar. No momento em que 

pensamos nas nossas histórias já estamos, ainda que em menor grau, refletindo sobre elas e, a 

instauração desse processo autorreflexivo nos obriga “[...] a um olhar retrospectivo e 

prospectivo, [...] compreendido como uma atividade de autointerpretação crítica e de tomada 

de consciência da relatividade social, histórica e cultural dos referenciais interiorizados” 

(JOSSO, 2010, p. 86). 

Falar sobre si a partir de uma narrativa é compartilhar com alguém ou com um 

coletivo as experiências, é desnudar partes de nossa existência para nós mesmos e para o 

outro/a. Conforme Bezerra (2010), contar uma história “[...] é sempre integrar, estabelecer 

conexões, estabelecer elos no curso de uma vida entre o presente e o passado; nas relações 

sociais ou religiosas, entre si e os outros, humanos ou divinos. Contar uma história é 

ressignificar um estado de existência” (BEZERRA, 2010, p. 21). 

As narrativas de vida são, portanto, possibilidades de ressignificação das histórias de 

vida, trata-se da “construção de uma subjetividade” (BEZERRA, 2010, p. 22), enquanto um/a 

sujeito/a constrói uma narrativa sobre si, esta, por sua vez, (re)constrói o/a sujeito/a que narra, 

em uma ação dialética. Pensar sobre as narrativas que compõem nossa existência é uma 

potente possibilidade de conscientização, para Freire (1989) “[...] quanto mais 

conscientemente faça a sua História, tanto mais o povo perceberá, com lucidez, as 

dificuldades que têm a enfrentar, no domínio econômico, social e cultural, no processo 

permanente da sua libertação” (FREIRE, 1989, p. 24). 

Contar uma história, descrever lembranças, narrar a vida, são práticas comuns em 

diversas atividades sociais, desde uma pesquisa, uma obra teatral e, sobretudo, no cotidiano 

das conversas diárias. Bezerra (2010) salienta que a narrativa é uma prática social comum, 

justificando a sua utilidade também enquanto prática científica, visto que se trata de uma 

maneira funcional “[...] de encontrar, de compreender o outro e de se aproximar de sua 

experiência, na vida cotidiana” (BEZERRA, 2010, p. 18-21). Espera-se, pois, que as “[...] 
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narrativas consigam produzir conhecimentos que tenham sentido para eles e que eles próprios 

se inscrevam num projeto de conhecimento que os institua como sujeitos” (JOSSO, 2010, p. 

33). 

Todos nós somos sujeitos/as de histórias, de construção de narrativas que permeiam 

toda a nossa existencialidade. Freire (1989) afirma que: “[...] cada um de nós é um ser no 

mundo, com o mundo e com outros” (FREIRE, 1989, p. 17); por isso, todos têm “o direito de 

dizer a sua palavra”, de colocar sua história no mundo e toda história é válida, toda história é 

carregada de significados e de construções de conhecimento. 

É preciso compreender que no trabalho com histórias de vida se aprende ao 

compartilhar e escutar histórias, pois, ao nos permitir compreender e escutar as histórias 

alheias, também tomamos consciência das nossas através de associações, comparações etc. 

Ao pensar/refletir sobre essas narrativas, podemos repensar as nossas próprias histórias, os 

itinerários percorridos, deixando vir à tona vivências adormecidas e, portanto, repensando e 

refletindo, por vezes, outras dimensões da existencialidade. 

Conduzir processos de investigação e criação com histórias de vida é, sem dúvida, 

reconhecer o direito que todos/as têm de ser, não meros objetos, mas sujeitos/as protagonistas 

do processo que se desdobra na busca de tomar consciência de si e de suas existencialidades. 

As histórias de vida não são só uma escolha metodológica, são uma escolha política de 

construção de uma ação contra hegemônica, a partir da qual todos/as os/as envolvidos/as se 

debruçam sobre uma leitura crítica da realidade com base em suas experiências, o que não 

significa reduzir-se a estas. Para Josso: “Transformar a vida socioculturalmente programada 

numa obra inédita a construir, guiada por um aumento de lucidez, tal é o objetivo central que 

oferece a transformação da abordagem ‘Histórias de vida’” (JOSSO, 2010, p. 84, grifo da 

autora). 

A seguir, conto a minha história e, à medida que narro minha existência na 

perspectiva do educador, artista e dissidente, vou construindo e reconstruindo novos 

conhecimentos acerca do teatro, da educação e do elo estabelecido entre essas categorias. 

Resgatar e refletir essas experiências me coloca também como sujeito desta pesquisa e me 

permite construir conhecimentos a partir desse rememorar.  

 

2.2 EU, SUJEITO MÚLTIPLO: EDUCADOR, ARTISTA E DISSIDENTE 

 

Eu não sou eu de forma isolada e solitária, ainda que queira. Eu sou todos/as 

aqueles/as que vieram antes de mim e sou aqueles todos que fui um dia, que continuam em 
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mim, mas já não os são. Antes de falar sobre os processos desenvolvidos nas Oficinas Cena 

Queer, trabalho feito com e a partir das histórias de vida, preciso contar o percurso que trilhei 

e que me levou a ter as ideias e pensamentos que tenho hoje. Coaduno com Josso (2010) 

quando afirma que: 

 

[...] parece-me indispensável reconstituir a rede de acontecimentos interiores 

e exteriores que marcaram a minha existência de ser pensante e reflexivo. Se 

essa questão me remete para experiências que remontam mais ou menos 

longe no meu tempo de vida, tenho razões para pensar que, para 

compreender esse caminho, é necessário situar a minha história particular em 

contextos coletivos (JOSSO, 2010, p. 143). 

 

De certa forma, a essência do ser educador sempre esteve presente na minha vida, 

desde as brincadeiras infantis, brincando de ensinar e aprender com minhas irmãs, passando 

pela escola ao ajudar outros/as colegas com maior dificuldade e chegando em outros espaços, 

como a igreja, por exemplo.  

Criado desde o meu nascimento em uma comunidade rural de uma cidade pequena, 

São Miguel das Matas/BA, não tinha muitas possibilidades de atividades de lazer. Meninos da 

minha idade, em sua maioria, gostavam de jogar nos campinhos de futebol da região; isso 

nunca me interessou e nunca fui estimulado, já que na minha família não havia o gosto e a 

paixão por esse tipo de atividade. Com isso, era na leitura, nos livros e nas brincadeiras com 

minhas irmãs que eu ia encontrando o meu lazer naquele lugar. 

Mesmo com a pouca idade eu já planejava e ministrava as aulas, por volta dos meus 

doze anos, comecei a ser catequista, uma espécie de professor dentro da Igreja Católica e, já 

nesse espaço, apesar de restrito ao conteúdo do ensino religioso da Igreja, buscava inovar na 

prática pedagógica. Pouco tempo depois, comecei também a coordenar a Pastoral da 

Juventude da minha comunidade, o que significava planejar e realizar os encontros e eventos 

desse organismo de ação social da Igreja. Hoje, compreendo também que esse espaço se 

configurava como um espaço educacional e as minhas funções como coordenador se 

assemelhavam às de um educador social ou de um mediador educacional. 

Contudo, apesar de permeado por um fazer educativo em quase todas as esferas da 

minha vida, ser professor não era um objetivo, pelo contrário, rechaçava a menor ideia que 

aparecesse sobre fazer disso a minha profissão. No entanto, um ano após concluir o Ensino 

Médio, ingressei no curso de Pedagogia no Campus XV da Universidade do Estado da Bahia 

– UNEB, localizado em Valença/BA. Não era o curso sonhado, mas tornou-se o curso da 

minha vida, pois nele fui me encontrando e me tornando um educador com consciência desse 
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fazer educacional. Foi também na Pedagogia que iniciei a minha trajetória como professor de 

teatro, em 2013, quando ainda cursava o quinto semestre da graduação. 

Em 2013, iniciei o meu primeiro estágio curricular do curso de Pedagogia, bem como 

criei, coordenei e ministrei aulas de teatro no projeto de extensão “Escola em Cena”, 

vinculado ao Campus XV da UNEB e que era voltado para adolescentes de escolas públicas, 

o qual permaneci até 2016. Contudo, a experiência formativa enquanto educador se dava 

também nos demais estágios curriculares e participações em diversos projetos de extensão, em 

sua maioria com ações diretas junto às comunidades.  

A atuação no projeto Escola em Cena me provocou no sentido de buscar uma 

formação na área de Teatro. Minha inquietação era compreender os processos educativos em 

Artes Cênicas, entender a minha prática pedagógica, planejar as aulas de uma forma menos 

intuitiva ou repetitiva, já que na época em que iniciei o projeto, por não ter experiência, 

reproduzia as metodologias que havia vivenciado sob direção de outrem. 

Assim, ao finalizar o curso de Pedagogia ingressei no curso de Licenciatura em 

Teatro da Universidade Federal da Bahia – UFBA, uma escolha consciente e a realização de 

um sonho, já que o teatro sempre tinha sido o meu querer. Nesse momento, não me 

interessava apenas por atuar, a vivência no curso de Pedagogia me fez amar o lugar de 

educador e o Projeto Escola em Cena me ensinou o quão potente é o teatro e o quanto ele, em 

si, se configura como um espaço de educação e transformação. Se a educação e o teatro são, 

em si, potencialidades de transformação individual e coletiva, ambas as áreas com seus 

objetivos fundidos, podem potencializar ainda mais as estratégias de busca pela transformação 

social. 

No curso da Licenciatura em Teatro várias eram as minhas inquietações sobre o ser 

professor e o ser artista e de como essas “funções” se entrelaçavam, se confundiam e, às 

vezes, tendiam a ser dicotomizadas. Contudo, nos componentes em que os professores 

estavam mais abertos ao diálogo, tive a oportunidade de compartilhar junto aos/às colegas 

minhas experiências de vida enquanto sujeito individual e coletivo, os caminhos percorridos 

até então e as experiências vivenciadas enquanto educador nos diferentes espaços de atuação. 

Esse processo de escuta das experiências dos/as colegas e compartilhamento das minhas 

vivências permitiu novas aprendizagens e ressignificações da práxis educativa. 

Essa partilha foi/é necessária para a construção do conhecimento de forma mais 

humana e sensível, pois também permite um diálogo e uma reflexão sobre algumas das nossas 

inquietações, entre elas a necessidade de estimular e alimentar o nosso fazer artístico, 

entendendo que para ser educador teatral é necessário experienciar o fazer teatral. E, ainda 
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que no currículo da licenciatura em teatro seja difícil dar conta de forma satisfatória da 

formação educador-artista, nos permite pensar quais caminhos são possíveis adotar para 

chegar a esse objetivo.  

Larrosa (2002) dialoga com essa ideia ao afirmar que a “[...] experiência é o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 

toca” (LARROSA, 2002, p. 3); portanto, a experiência está para além da informação, pois o 

acúmulo de informações de nada serve se não for possível experienciar e/ou vivenciar nos 

corpos individuais e grupais. Spolin (2006) complementa essa ideia ao dizer que aprendemos 

através da experiência e, portanto, ninguém ensina; porém, se nos permitirmos, enquanto 

sujeitos/as, o ambiente em que estamos inseridos nos ensinará, desse modo, experienciar é 

penetrar no ambiente e envolver-se total e organicamente com ele.  

Assim, fui trilhando a formação de professor de teatro, educador-artista, reforçando a 

necessidade de um estudo do teatro-educação, pautado em uma proposta de educação 

emancipatória e libertadora que não se sujeita a um modelo bancário e, por conseguinte, 

compreende o/a educador/a como um/a indivíduo/a humanista e revolucionário/a, no qual: 

 

[...] sua ação identificando-se, desde logo, com a dos educandos, deve 

orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico e não 

no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da 

profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador (FREIRE, 2016, 

p. 86). 

 

Ao tratar do teatro-educação, refiro-me ao seguinte sentido: “[...] a terminologia 

Pedagogia do Teatro, que incorpora tanto a investigação sobre a teoria e prática da linguagem 

artística do teatro quanto sua inserção nos vários níveis e modalidades de ensino” 

(KOUDELA; SANTANA, 2006, p. 73).  

 

A pedagogia do teatro tem como referência teorias contemporâneas de 

estudos críticos-culturais como o desconstrutivismo, o feminismo e o pós-

modernismo. Nesse tipo de teatro, educadores e alunos empregam 

convenções que desafiam, resistem e desmantelam sistemas de privilégio 

criados pelos discursos dominantes e práticas discursivas da moderna cultura 

do ocidente. Dessa forma, a prática da ação dramática cria espaços e 

possibilidades para dar forma à consciência pós-moderna e pós-colonial, 

sensíveis à pluralidade, diversidade, inclusão e justiça social (KOUDELA; 

SANTANA, 2006, p. 74). 

 

Assim, ao pensar na formação do educador-artista que venho sendo e em como me 

considero em constante processo de aprendizagem, destaco a necessidade de planejar, estudar 

e alimentar-me de diversas obras artísticas como exposições, filmes e espetáculos, livros, 
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poesias, entre outras tantas manifestações artístico-culturais populares. Essas práticas me 

auxiliam no aumento do repertório e me ajudam a sair do padrão bitolado do pensamento 

educacional conservador e arbitrário, possibilitando a desconstrução de preconceitos e a 

criação de novos mundos em comunhão com os/as educandos/as. É importante a compreensão 

de que não há fórmulas ou “receitas prontas”, o que existem são possibilidades provocativas 

que nos auxiliam a encontrar nossa própria práxis educacional-artística. 

 Cada grupo e cada educando/a tem suas individualidades e necessita de um 

planejamento e uma forma de lidar diferente, portanto, ao pensarmos no ensino do teatro 

buscamos provocações que nos mostrem diversas possibilidades de atuação e não se 

restrinjam em um único modelo. Nesse sentido, ser educador/a é preservar, em si, a 

inquietude da criança que está sempre arriscando, experimentando e descobrindo. 

Também durante a graduação em teatro participei de três programas distintos: 

PIBID4 – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBIC5 - Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Pesquisa e PIBIARTES6 - Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Artística. 

Durante o período em que fui bolsista no PIBID, atuei na rede pública municipal da 

cidade de Salvador/BA, ministrando aulas de teatro para alunos/as entre o 1º e o 5º ano, com 

idades entre 6 e 14 anos, trabalhando sobre várias vertentes, sobretudo, com cultura popular, 

criação e contação de histórias. 

Após essa experiência, ingressei no PIBIC e, durante um ano, o meu plano de 

trabalho esteve voltado para uma pesquisa-prática ligada à criação da cena com crianças a 

partir de suas próprias histórias de vida. O plano de trabalho em questão fazia parte de um 

projeto maior de ensino, pesquisa e extensão, o CELULA – Centro Lúdico Laboratorial de 

Processos Criativos, coordenado pela professora e orientadora Célida Salume Mendonça. 

 
4 O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Tal 

iniciativa [...] faz uma articulação entre a educação superior [...], a escola e os sistemas estaduais e 

municipais. (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em: 17 dez. 2019).  
5 Programa que visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino 

e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação 

integrados na pesquisa científica. (Disponível em: http://memoria.cnpq.br/pibic. Acesso em 17 dez. 

2019). 
6 Este programa tem por objetivo promover a experiência de participação dos estudantes de Arte em 

processos de composição e montagem cênica, musical, expográfica, literária e audiovisual de obras 

artísticas [...] como oportunidade de familiarização do estudante com a rotina da atuação em núcleo 

artístico [...]. (Disponível em: https://proext.ufba.br/proext-lanca-edital-pibiartes-para-2019. Acesso 

em 17 dez 2019). 
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Por fim, encerrando a minha participação nos programas institucionais, fiz parte do 

PIBIARTES, também coordenado pela supracitada professora. Durante minha participação no 

programa, desenvolvi junto ao CELULA o projeto intitulado “Materialidade afetiva em jogo: 

processos de experimentação e criação teatral”, que tinha por intuito discutir, a partir de um 

processo criativo e colaborativo, o amor e as diferentes formas de amar. No decorrer do 

processo, o Projeto delimitou-se às afetividades e amores urbanos das pessoas em situação de 

rua e as relações estabelecidas por eles com o espaço urbano e os demais indivíduos/as. 

Ainda no viés educacional, atuei durante o ano de 2018 como educador teatral no 

Programa de Esporte e Lazer na Cidade – PELC, ligado à Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), o qual se tratava de um programa de política 

pública e social que visava permitir vivências de esporte recreativo e lazer para seus/suas 

beneficiários/as, em sua grande maioria, pessoas de baixa renda.  

Durante o período em que atuei no PELC, assumi a função de agente de teatro, 

ficando assim responsável por planejar e ministrar as oficinas dessa modalidade no espaço em 

questão. Nessa função, ministrei as oficinas para um público bastante variado, distribuídos em 

três grupos. O primeiro, com crianças entre 4 e 6 anos, o segundo, com crianças dos 7 aos 14 

anos e, o terceiro, com adultos a partir dos 18 anos; contudo, por não ter conseguido formar 

turma dos 15 aos 17 anos, admitíamos alguns alunos dessa faixa etária na turma de adultos.  

As oficinas em questão tinham por objetivo possibilitar uma vivência artístico-teatral 

para os envolvidos sem a preocupação de formar atores ou atrizes. No decorrer do ano, 

montamos quatro mostras com esses grupos, todas sob minha direção, são elas: “O dia sem 

cor”, “Ainda é tempo de viver”, “Cotidianos” e “Pretinhas”. 

Todas essas práticas, enquanto educador teatral, têm em comum as premissas 

defendidas por Freire (1989) de sempre levar em consideração a leitura de mundo dos/as 

educandos/as, desse modo, mesmo as práticas que não tiveram como eixo central a criação a 

partir das histórias de vida, tinham nas práticas cotidianas um diálogo acerca das 

vivências/experiências individuais e coletivas. 

Aproveitando o ensejo dos relatos sobre o educador teatral, discorro agora minhas 

vivências artísticas e afirmo que sou “arteiro”, fazedor de artes antes mesmo de me entender 

como artista, pois, desde criança, morando do interior da Bahia, sempre me envolvi nas 

apresentações e dramatizações da escola e da igreja, que eram, basicamente, os locais que eu 

frequentava. Não havia um entendimento de que aquilo era arte, fazia apenas como uma 

atividade de lazer, porque era algo que eu gostava.  
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Quando comecei a cursar o Ensino Fundamental II, a minha professora de Português 

costumava trabalhar em média dois livros de literatura por ano e, posteriormente, solicitava 

diferentes trabalhos distribuídos por grupos. Entre paródias, cartazes, poemas, dramatizações 

e outros, eu sempre ficava responsável pela dramatização, e a partir daí comecei a vislumbrar 

um futuro como artista, mas, nessa época, pela falta de contato com pessoas do meio, 

relacionava o fazer teatral com a fama e a televisão. Contudo, foi a partir do incentivo da 

minha professora de Português, ainda que não consciente, que decidi que queria estudar teatro 

e comecei a colocar encenações em todas as atividades escolares e religiosas que fossem 

possíveis.  

Além da escola, durante a adolescência participei do Programa do Governo Federal, 

PROJOVEM Adolescente que, por se tratar de um espaço de educação não formal, havia um 

planejamento mais flexível. Além disso, tive a sorte de encontrar educadores que me 

incentivavam e permitiam que eu, junto a outras colegas interessadas no fazer teatral, 

desenvolvêssemos nossos quereres artísticos no espaço, ainda que estes educadores não 

tivessem formação na área artística e o apoio se desse muito mais no âmbito do incentivo do 

que no sentido de formação.  

É somente em 2011 que adentro no fazer teatral de Santo Antônio de Jesus, cidade 

onde residia na época, inicialmente, participando dos cursos e oficinas do SESC e outros 

espaços da cidade e, em seguida, no curso Vamos Fazer Teatro, no qual permaneci por 

aproximadamente dois anos sob a direção de Renata Duarte. Foi nesse período que comecei a 

compreender o fazer teatral de forma mais ampla e a desassociá-lo da televisão; nesses 

espaços convivi com pessoas do teatro, que vivem e pensam o teatro. Nesse momento, eu 

dava os primeiros passos para um entendimento mais consciente do ser artista.  

A partir de 2013 passei a dedicar mais tempo à formação de pedagogo, me 

distanciando do fazer teatral de Santo Antônio de Jesus, já que, nessa época, eu residia em 

outra cidade, Valença/BA. Na nova cidade, meu trabalho estava voltado, sobretudo, para 

teatro-educação, com as atividades ligadas ao Projeto Escola em Cena.  

Em julho de 2016, passei a morar em Salvador e ingressei no curso de Licenciatura 

em Teatro na Escola de Teatro da UFBA, a partir daí retomei o meu fazer artístico, tornando-

o indissociável do teatro-educação, visto que estar no campo do teatro-educação é também 

atuar enquanto artista; a prática artística está presente na atuação daqueles que são professores 

de teatro, pois fazer teatro não é somente ocupar os grandes centros convencionados para esse 

fazer artístico. 
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Além das mostras de fim de semestre do curso de licenciatura, busquei outras 

formações pela cidade que não tinham vínculo direto com a ETUFBA. Desse modo, ainda em 

2016 fiz o curso de formação com o Grupo “Vilavox”, no qual participei como ator das 

remontagens de dois espetáculos do repertório do grupo, Primeiro de Abril e Canteiro de 

Rosas, sob direção de Gordo Netto e Márcia Lima, respectivamente.  

No ano seguinte, em 2017, fiz parte do Laboratório de Atores em “d’A Outra 

Companhia de Teatro”, no qual participei de duas montagens, Tudo que foi trocado vira 

guardado e Bem-vindos: as paredes escondem o que não é dito, ambas com Luiz Antônio 

Sena Jr. na direção. Nesse mesmo ano ainda participei do Oficinão Finos Trapos – 7ª edição, 

que também culminou em uma montagem, Alvorada e entardecer da gente anoitecida, 

dirigida por Frank Magalhães. 

Já em 2018 fiz um curso de Teatro de Sombras com o Grupo “A Roda” e iniciei uma 

residência artística com o Coletivo das Liliths, neste último, participei do espetáculo O Covil, 

realizando duas temporadas com provocação/encenação de Xan Marçall, travesti, professora 

de teatro, atriz e arte-educadora. A experiência com o Coletivo das Liliths merece um 

destaque maior por se tratar de um grupo que desde 2013 tem atuado na cidade de Salvador 

com um contínuo e ininterrupto fazer cênico dissidente. Composto por mulheres e 

LGBTQIA+, todos os espetáculos e ações do repertório do grupo reivindicam a presença 

cênica de narrativas e corpos dissidentes, latino-americanos, ameríndios e afro-diaspóricos.  

Todas essas experiências me ressignificaram enquanto artista e enquanto educador; 

propiciaram-me refletir e amadurecer a minha prática, aperfeiçoando e acrescentando novos 

saberes, mas destaco as experiências de Tudo que foi trocado vira guardado e O Covil. Em 

ambos os processos, o ponto de partida eram as histórias de vida, o primeiro permeado pelo 

Teatro Documentário e o segundo permeado pelo Teatro-Performance e a autoficção. Sobre o 

primeiro, é afirmado no site da Companhia que: 

 

Tudo que foi trocado vira guardado foi “uma grande colcha de retalhos, 

costurada por corpos que se tocam e histórias que se atravessam. Tudo que 

foi trocado, vira guardado! é uma metáfora dos objetos que carregamos e dos 

sonhos que desejamos alcançar. Das escolhas que provocam despedidas e 

encontros. Dos amores vividos e violências sofridas. Do conhecer e se 

reconhecer (PROJETO..., 2019)7. 

 

 
7 Disponível em: http://www.aoutracompanhia.com.br/index.php/projeto-enxergue. Acesso em: 14 out. 

2019. 
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Nesse processo, nossas urgências vieram à tona, a necessidade de falar de nós e, em 

alguns momentos, sobre as nossas opressões. Pessoalmente, foi um processo prazeroso e 

revolucionário, embora eu já tivesse trabalhado com histórias de vida enquanto educador, 

nunca havia experimentado esse fazer enquanto ator. A metodologia utilizada pela “A Outra 

Companhia de Teatro” se aproximava do que eu havia trabalhado enquanto educador, 

entretanto, no processo dessa Companhia havia uma consciência do que estava sendo feito, 

um rigor no sentido da poética. 

As histórias que colocamos em cena eram nossas, mas vinham temperadas com 

poemas, contos e outros elementos que mesclavam vida real com autoficção, ainda que nos 

apropriando e costurando com outros textos, em um processo de criação e recriação, era sobre 

nós que falávamos. Mesmo que o objetivo dessa montagem não fosse o de falar sobre 

opressões e nem tampouco visasse um fazer educativo e revolucionário, levou a nos 

confrontar e confrontar o público a pensar sobre essas questões que emergem das fissuras 

sociais.  

Outro ponto em comum é o fato de que se trata de uma dramaturgia feita por todos os 

atuantes, transformando em cena, não só as histórias passadas ou sonhadas e projetadas no 

futuro, mas somando tudo que foi trocado “[...] desde o processo de seleção e durante as aulas 

de dramaturgia, interpretação, corpo, voz, elementos visuais e música” (PROJETO..., 2019)8. 

O Covil também foi um espetáculo que teve como ponto de partida as nossas 

vivências e caminhava para um fazer mais performático e autoficcional com a criação das 

chamadas “utopias de si”, também havia um recorte mais específico no trabalho com essas 

histórias, as quais eram as nossas vidas enquanto existências dissidentes de uma lógica 

patriarcal, cisnormativa9 e heteronormativa. O espetáculo era um grande deboche para com a 

sociedade conservadora na qual vivemos e, por diversas vezes, convidávamos o público a rir 

de nossas dores incitando-o em seguida a refletir sobre “a graça” presente em tanta miséria e 

sofrimento da população não hétero. 

 

O espetáculo "O Covil" aborda narrativas pessoais como insurgências 

políticas contemporâneas, utilizando de técnicas das histórias em quadrinhos 

para abordar temas do agora que atravessam as existências das artistas 

envolvidas. O trabalho é dividido em quadros, em que breves relatos são 

 
8Disponível em: http://www.aoutracompanhia.com.br/index.php/projeto-enxergue. Acesso em: 14 out. 

2019. 
9 Entende-se por cisnormatividade quando a cisgeneridade se apresenta como norma e como categoria 

natural, gerando como consequência a “estigmatização, marginalização e desumanização de gêneros 

inconformes [...]” (VERGUEIRO, 2015, p. 62). 
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compartilhados com o público, as escritas cênicas partem das histórias de 

vida das próprias artistas (ESPETÁCULO..., 2019)10. 

 

Nesse sentido, o meu fazer artístico teatral, desde muito cedo, flerta com a ideia de 

ter as histórias de vida como mola propulsora e fio condutor; portanto, quando aqui falo em 

histórias de vida, é importante destacar que estas não podem ser entendidas sob a velha 

perspectiva dada a todo e qualquer ser vivo; não nos cabe mais e já não interessa seguir a 

lógica de que a vida e, portanto, as histórias que emergem dela, se resume aos atos de nascer, 

crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. As histórias de vida carregam toda a subjetividade 

dos/as sujeitos/as, inclusive aquilo que ainda não viveu, seus medos, sonhos, frustações, 

projeções, provações e negações, tudo que o compõe e que perpassa sua vida física, psíquica e 

imaginativa. 

A autoficção também é uma vertente das histórias de vida, ao criar uma autoficção, 

seja com a criação de uma persona ou seja na ficcionalização de parte de sua história (quando, 

ao invés de criar um personagem para representá-lo, assume a sua própria identidade na 

criação, seja ela cênica ou textual), os/as sujeitos/as, além de sua história concreta, vivida e 

testemunhada por outros/as, insere em sua narrativa, elementos criativos e imaginativos, os 

quais, apesar de não terem acontecido no plano concreto/real, constituem a subjetividade do/a 

sujeito/a, e, portanto, o é. 

Por fim, fechando o ciclo da tríade que me compõe e impulsiona essa pesquisa, cabe 

agora falar do eu enquanto sujeito gay, dissidente da heteronormatividade e, portanto, faz-se 

necessário retomar o início do capítulo quando menciono o lugar de onde vim e onde cresci, 

pois, é de lá que, embora sem nenhuma, ou com pouca maturidade e entendimento, eu existia 

enquanto sujeito que causava fissuras na heteronormatividade.  

Desde criança gostava das coisas ditas para meninas, não tinha muitos amigos 

homens e era um garoto “afeminada”, o que me colocava fora do modelo de masculinidade 

entendido pela heteronormatividade. Comportamentos aparentemente simples, mas que foram 

suficientes para que eu passasse a minha infância e a minha adolescência inteira sendo 

constantemente taxado de “bicha”, “viado”, “boiola”, “frutinha”, etc., ainda que, nesse 

momento, eu não tivesse consciência da minha sexualidade. 

Na maioria das vezes, antes mesmo de entendermos o que é a homossexualidade, 

antes de nossos corpos sentirem atração sexual ou mesmo desejar estar com alguém do 

 
10Disponível em: https://leiamais.ba/2019/08/07/espetaculo-covil-do-coletivo-das-liliths-estreia-na-

evoe-casa-de-criacao-2. Acesso em: 17 dez. 2019. 
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mesmo sexo, indivíduos diversos nos arrancam dos armários e nos taxam de homossexuais, 

sem que a nós tenha sido dado o direito de entender do que se trata. Isso, de certa forma, 

também acontece com a heterossexualidade, já que para a grande maioria das pessoas, somos 

todos heterossexuais até que se prove o contrário e, mesmo quem mais tarde se entende 

enquanto hétero, durante a infância também foi enquadrado e posto dentro dessa lógica. A 

diferença, no entanto, é que quando a pessoa é lida como hétero está aceita socialmente e 

quando é lida como homossexual há todo um rechaço social para com ela, confirmando na 

realidade as asserções de Judith Butler, segundo as quais: 

 

Como estratégia de sobrevivência em sistemas compulsórios, o gênero é uma 

performance com consequências claramente punitivas. Os gêneros distintos 

são parte do que ‘humaniza’ os indivíduos na cultura contemporânea; de 

fato, habitualmente punimos os que não desempenham corretamente o seu 

gênero. Os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos, 

não haveria gênero algum, pois não há nenhuma ‘essência’ que o gênero 

expresse ou exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual aspire e 

porque o gênero não é um dado de realidade [...] As possibilidades históricas 

materializadas por meio dos vários estilos corporais nada mais são do que 

ficções culturais punitivamente reguladas, alternadamente incorporadas e 

desviadas sob coação (BUTLER, 2019, p. 241). 

 

O que percebemos é que todo e qualquer sujeito que tenha uma performatividade 

social (no jeito de andar, agir, falar, vestir e se comportar de maneira geral) que se diferencie 

do padrão heterossexual aceito socialmente, será imediatamente taxado de homossexual, 

ainda que não o seja. Ou seja, se pensarmos isso na fase da infância, muitas das crianças não 

se veem diferentes, estranhas, tampouco possuem uma identidade sexual formada e essa 

identidade, ao invés de ser descoberta e entendida, é, precocemente, imposta e marcada por 

sujeitos de fora.  

Antes de entender o que era gay, antes de compreender minha sexualidade e formar 

minha identidade sexual, ela foi colocada em mim e, nesse momento, comecei a entender que 

talvez eu seja homossexual, não porque eu tenha descoberto, mas porque eu fugia do padrão 

que se esperava para mim e sofria as sanções sociais previstas para todos os sujeitos com 

performances diferenciadas. 

Não sei precisar a idade exata ou o tempo preciso, mas desde onde minha memória 

alcança tinha alguém me dizendo que eu era gay. Essas pessoas eram os/as colegas da escola, 

os/as vizinhos/as, amigos/as da família e até mesmo a família. Fruto de família tradicional, 

católica, do interior e indivíduo assíduo a esta religião até os dezoito anos, cresci entendendo 

a homossexualidade como uma abominação. Não fui ensinado a odiar, mas fui ensinado a ver 
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os homossexuais como seres menores e que não mereciam tanto respeito, além disso, como 

cristão, compreendia que tal comportamento seria pecado e, por esse motivo, estaria 

condenado ao inferno.  

Para um garoto, morador de uma cidade de dez mil habitantes, frequentador de 

espaços que pregavam discursos conservadores e que não tinha em nenhum dos locais 

referências positivas e/ou de aceitação e respeito de figuras dissidentes da cis e/ou 

heteronormatividade, restava o silêncio e a negação, afinal quando os “[...] desejos se dirigem 

para práticas consideradas inapropriadas para seu gênero, ele ou ela é levado/a aprender uma 

lição significativa: a lição do silenciamento e da dissimulação [...]. [...] Como se reconhecer 

em algo que se aprendeu a rejeitar e a desprezar?” (LOURO, 2014, p. 87). 

Criado entre três irmãs, as brincadeiras ditas do universo feminino permeavam 

diretamente o meu brincar e quanto a isso não havia restrições por parte da família, desde que, 

eu não o fizesse na frente de não familiares, já que isso reverberaria a imagem e talvez uma 

confirmação de uma suposta “criança viada”. Durante toda infância isso não me preocupava 

muito porque, naquela época, apesar de já me achar diferente da maioria dos meninos que 

conviviam comigo, não me cabia o rótulo de gay, já que no meu entendimento ser gay era 

gostar ou se relacionar com outro homem/menino e isso não passava ainda pela minha cabeça.  

Louro salienta que: 

 

[...] para algumas crianças – aquelas que desejam participar de uma atividade 

controlada pelo outro gênero – as situações que enfatizam fronteiras e limites 

sejam vividas com muita dificuldade. [...] o contato com o outro, tanto pode 

abalar e reduzir o sentido da diferença como pode, ao contrário, fortalecer as 

distinções e os limites. (LOURO, 2014, p. 83). 

 

Na adolescência, porém, tudo começou a ficar mais complicado, as taxações se 

tornaram mais frequentes e constrangedoras, a cobrança por parte de amigas para que eu me 

relacionasse com outras meninas e os meus desejos, propriamente ditos, já se faziam presentes 

e já me mostravam o meu interesse por pessoas do mesmo sexo. Tudo se transformava em um 

verdadeiro caos.  

A escola fingia não ver as “brincadeiras” dirigidas não só a mim, mas a todos que 

aparentassem uma sexualidade não heteronormativa; não havia discussões sobre diversidade 

sexual e respeito, a família continuava a pregar discursos homofóbicos e a sentenciar penas 

para caso alguém do núcleo se dissesse homossexual e as referências de pessoas dissidentes 

presentes na minha vida/cidade eram de pessoas que apesar de “queridas” eram 
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constantemente alvo de chacotas, piadas e expostas ao ridículo pelos seus modos 

“excêntricos” de existir. 

O silenciamento por parte da escola trata-se, na verdade, de uma tentativa de 

ocultamento e negação, pois ao não falar a respeito dos homossexuais, ou de condutas 

homofóbicas dirigidas a pessoas que agem de maneira dissidente da lógica heterossexual, 

pretende-se “elimina-los”, ou pelo menos, “[...] evitar que os alunos e as alunas ‘normais’ 

os/as conheçam e possam desejá-los/as. Aqui o silenciamento – a ausência da fala – aparece 

como uma espécie de garantia da ‘norma’” (LOURO, 2014, p. 71-72). 

Tudo isso fez com que eu me retraísse e ignorasse tudo que pudesse me afirmar 

enquanto gay. Evidentemente, minha maneira de agir e gostos continuaram, o que era 

suficiente para que eu continuasse sendo taxado como gay e sendo ridicularizado por isso, 

quando não de forma explícita, mas velada e disfarçadas de brincadeiras. Assim, por me 

afastar da forma de masculinidade hegemônica, passava a ser considerado diferente e, 

portanto, experimentando “práticas de discriminação ou subordinação” (LOURO, 2014, p. 

52).  

Passados esses momentos escolares, saindo da cidade em que morava e aos dezoito 

anos ingressando no nível superior, mais especificamente no curso de Pedagogia da UNEB – 

Campus XV, comecei a ocupar espaços diversos para além da sala de aula e a conviver com 

indivíduos que também não tinham uma performance social heteronormativa, mas que viviam 

sem grandes conflitos internos, pois assumiam sem medo suas maneiras de ser e viver.  

O curso de Pedagogia, em si, e os projetos realizados no Campus e na universidade 

não trabalhavam/discutiam, necessariamente, sobre as perspectivas de gênero e diversidade 

sexual. Foi nos espaços do movimento estudantil que construí um novo entendimento sobre 

questões relativas à sexualidade e gênero. Nesses espaços, além de conviver com uma 

multiplicidade enorme de corpos e performatividades de gênero e de sexualidade, via esses/as 

indivíduos/as assumindo os rótulos impostos socialmente e transformando-os em luta, orgulho 

e possibilidade de existência.  

Mesmo que fora daquela bolha eu soubesse que a opressão e violência continuava a 

existir, aquele ajuntamento de pessoas tão distintas e ao mesmo tempo tão iguais, me fazia 

forte e me fazia tirar os véus que me impediam de exercer a minha sexualidade de maneira 

tranquila e confortável. Esses espaços permitiram que eu me aceitasse enquanto sujeito 

dissidente da matriz heterossexista e que não sofresse por não me enquadrar dentro da 

heteronormatividade imposta desde o meu nascimento. 
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Conviver com pessoas fora do padrão cisheteronormativo, compreender os percursos 

de vida que cada uma delas trilhou, me levava a trilhar novos caminhos e essas novas trilhas 

me faziam querer contribuir com outras pessoas, criar meios para que pessoas constantemente 

silenciadas, pelos mesmos motivos que eu ou não, pudessem encontrar espaços de 

acolhimento e fazer reverberar suas existências. 

 É aqui, portanto, que a tríade educação, teatro e histórias de vida se entrelaçam com 

as vivências de pessoas colocadas às margens, pois eu, enquanto sujeito educador, artesão do 

teatro, compreendendo as reverberações que o fazer teatral e a educação tiveram no meu 

desenvolvimento pessoal enquanto sujeito dissidente da heterossexualidade, tendo a 

necessidade de falar de mim, de fazer com que outros/as escutem tudo que um dia foi 

silenciado e tudo que ainda porventura gostariam de calar, bem como de exercitar a escuta e 

aprender com as existências de outras pessoas com identidades diversas não ligadas a cis e/ou 

heteronormatividade, compreendi que as histórias de vida poderiam ser um caminho eficaz 

para pesquisar, compreender, criar, educar, ser educado, revolucionar e emancipar. 
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3 TEATRO E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS 

 

Neste capítulo traço um diálogo a partir das categorias de teatro e educação, 

buscando compreender suas relações existentes que estão para além das ideias restritas de 

escola, palco e plateia. Ao buscar refletir sobre o que é o teatro e o que é a educação, numa 

perspectiva cênico-educativa, se faz importante perceber se o seu fazer dialoga com um fazer 

mais opressor ou mais libertador. Afinal, de que lado está esse fazer teatral-educacional 

ancorado nas histórias de vida? Ao lado dos/as que oprimem ou ao lado dos/as que buscam 

libertação? Como se estabelece um processo cênico-educativo ancorado na metodologia das 

histórias de vida? 

Neste sentido, além dos diálogos teóricos, resgato minhas experiências enquanto 

educador, nas quais priorizei como metodologia as histórias de vida, e reflito as 

potencialidades e desafios dessa relação tríplice entre educação, teatro e histórias de vida 

reafirmando também a maneira pela qual esse rememorar foi importante para construir uma 

proposta mais consciente e atenta nas Oficinas Cena Queer. 

 

3.1 POR QUE TEATRO É EDUCAÇÃO?  

 

Começo aqui partindo do princípio de que todo teatro é um fazer educacional. Mas, 

afinal, o que é teatro?  O que é educação? É necessário primeiro responder a essas perguntas 

para, então, entender de que maneira esses conceitos estão ligados. Penso que todo fazer 

teatral tem uma ligação direta com a educação e, para justificar tal afirmação, recorro a um 

entendimento de educação mais amplo, o qual está para além da noção professor-aluno-

escola. 

No seu início, o “Teatro” acontecia com o povo cantando livremente ao ar livre: o 

povo era o criador e o destinatário do espetáculo teatral, que se podia então chamar “canto 

ditirâmbico”. “Era uma festa em que podiam todos livremente participar” (BOAL, 2013, p. 

13). Contudo, ao longo dos séculos, o teatro passou por inúmeras transformações, mas, de 

acordo com Peixoto (1983), nunca deixou de existir. Para ele, o teatro foi/é como uma espécie 

de impulso dos seres humanos, que desde seus primórdios, necessitam desse instrumento para 

diversão e conhecimento, prazer e denúncia.  

Este autor ainda afirma que o teatro sempre foi engajado “[...] ou na defesa de 

valores progressistas e mesmo revolucionários ou, até por omissão, empenhado na defesa de 

ideias conservadoras” (PEIXOTO, 1983, p. 28-29). Ora, se ele sempre foi engajado significa 
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que o seu fazer sempre teve objetivos definidos, ou pelos/as que o/a fazem ou por forças 

políticas maiores que o mantém. É também no entendimento desse engajamento que 

considero o fazer teatral como um fazer educacional. 

Da mesma forma que “[...] todas as atividades do homem, incluindo-se 

evidentemente todas as artes, especialmente o teatro, são políticas” (BOAL, 2013, p. 60), 

também nada está alheio à educação, porque ela está presente em todas as ações e relações 

humanas. E ambos, teatro e educação, podem ser uma das formas mais perfeitas e sutis de 

coerção e dominação. 

Para Peixoto (1983, p. 16), a essência do teatro é considerada, pelos/as idealistas, 

como divina e, para os/as materialistas, o significado dessa arte é mais concreta e pertencente 

aos/as indivíduos/as. Neste sentido, coaduno com a corrente materialista de pensar o teatro 

como sendo concreto e pertencente aos seres pensantes e, por isso, defendo a ideia de sua 

íntima relação com a educação, pois ela também é concreta e pertencente exclusivamente aos 

humanos. Essa ideia do divino, tanto para o teatro como para a educação, é apenas mais uma 

faceta política de controle. 

Ainda sobre essa perspectiva, Freire (2016) afirma que: 

 

[...] diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não 

são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 

inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 

manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e 

na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer 

permanente. Permanentemente, na razão da inconclusão dos homens e do 

devenir da realidade (FREIRE, 2016, p. 102). 

 

Somando a essas discussões, no que diz respeito ao entendimento do que é educação, 

Brandão afirma que “[...] a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as 

incontáveis práticas dos mistérios de aprender” (BRANDÃO, 1995, p. 10) e complementa ao 

dizer que a mesma “[...] participa do processo de produção de crenças e ideias, de 

qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto, constroem tipos de sociedade” (BRANDÃO, 1995, p. 11). 

A educação é inerente ao ser humano e acontece no dia a dia, sendo assim, o teatro é 

também educação porque é uma atividade humana que busca comunicar/dialogar com um 

público que é diverso e se encontra também em ambientes diversos. No que se refere a essa 

comunicação, Peixoto (1983, p. 29) salienta que Manfred Wekwerth foi quem melhor a 

definiu, quando, referente à questão teatral afirma que: “[...] atores e espectadores se 

enfrentam, no espetáculo, com dois grupos de produtores, entretendo-se mutuamente, 
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criticando-se e revelando-se mutuamente necessários” (WEKWERTH apud PEIXOTO, 1983, 

p. 29). 

Ora, essa comunicação que se dá, em um palco convencional ou não, é, em si, um 

processo educacional, pois educar e educar-se é “[...] viver muitas e diferentes situações de 

trocas entre pessoas, com o corpo, com a consciência, com o corpo-e-a-consciência” 

(BRANDÃO, 1995, p. 18). 

O teatro é, portanto, esse espaço-tempo-lugar que envolve essas trocas destacadas 

acima, assim, o seu fazer também educa, pois, o mesmo só se materializa quando há intenção 

e consciência no ato de fazer teatro. Contudo, esse tipo de educação que ele promove depende 

de cada discurso e modelo específico, podendo alguns atuarem de forma mais emancipatória e 

ousada e outros de maneira mais conformista e alienadora.  

Assim como o teatro, “[...] a educação sobrevive aos sistemas e, se em um ela serve à 

reprodução da desigualdade e à difusão de ideias que legitimam a opressão, em outro pode 

servir à criação da igualdade entre os homens e à pregação da liberdade” (BRANDÃO, 1995, 

p. 99). 

Pensar o teatro como uma ação diretamente ligada à educação, como tantas outras 

ações ligadas ao existir humano, é compreender que “[...] não há uma forma única, nem um 

único modelo de educação, a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 

melhor, o ensino escolar não é sua única prática e o professor profissional não é o seu único 

praticante” (BRANDÃO, 1995, p. 9). Pensar o teatro como educação não é pensá-lo como 

uma instituição educativa, mas como uma ação de troca, na maioria das vezes consciente, que 

educa e comunica com seu discurso artístico e cênico. 

Conforme Brandão (1995): “A educação do homem existe por toda parte e, muito 

mais do que a escola, é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus 

participantes. É o exercício de viver e conviver o que educa” (BRANDÃO, 1995, p. 47). 

Entre essas partes das quais se refere o autor, nesse exercício de viver e conviver, que acredito 

ser onde se encontra o teatro com sua ação, por vezes tímida, por vezes agressiva, mas sempre 

presente na produção sociocultural das diversas sociedades. 

Todo fazer teatral está imbuído de um discurso, quer dizer algo para seu público. 

Mesmo que a encenação seja complexa e com interpretações não tão nítidas ou múltiplas, ela 

mantém, no seu âmago, um discurso que tem por objetivo chegar a um público, ainda que 

tenha a intenção de confundir quem assiste, no caso de encenações que visam à criação do 

caos e do desequilíbrio ao invés de oferecer uma reflexão já pronta.  
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Se uma encenação busca, por exemplo, retratar apenas o cotidiano daqueles que 

assistem, sem nenhuma problematização, ela tem um discurso nesse fazer e, portanto, está 

comunicando/educando, de alguma forma, ainda que seja uma educação conformista, no 

sentido de manter o seu público em uma espécie de imobilidade. 

Quando afirmo que todo teatro é um fazer educativo, não defendo que todo teatro 

seja didático ou catequético, embora haja aqueles que os são. A história do teatro ocidental 

nos mostra que, desde a antiguidade grega, o fazer teatral carrega em si essa característica 

educativa, pois, de alguma forma, ele está sempre formando, preocupando-se com essa 

construção dos/as indivíduos/as. 

É na Grécia, por exemplo, que tem início a divisão entre palco e plateia, nesse 

formato o teatro perde a característica de liberdade em que todos podiam participar e 

determina que alguns poucos poderiam representar (os atores), enquanto os demais 

(espectadores) deveriam apenas apreciar passivamente o que os primeiros exibem. Já se dava 

aí um fazer cênico e educacional verticalizado, baseado nos princípios do Sistema Coercitivo 

de Aristóteles. Para o filósofo, a arte teria o papel de recriar o princípio criador das coisas 

criadas e corrigir a natureza daquilo que havia fracassado, ou seja, corrigir os erros (BOAL, 

2013). 

De acordo com Argolo (2016): 

 

A tragédia grega, que tem como um dos principais teóricos o filosofo, é um 

exemplo bastante claro no qual se desenha o Sistema Coercitivo, pois a 

mesma [...] tem como objetivo principal a correção de atitudes consideradas 

errôneas dos cidadãos. Por exemplo, no espetáculo, apresenta-se o 

personagem principal (protagonista), e este estará em sua glória, fazendo 

assim com que os espectadores se identifiquem com o que estão vendo. Logo 

em seguida, mostram-se as falhas dos personagens, os erros, as transgressões 

que eles cometem (e que também são falhas do espectador), caminhando 

assim para a sua desgraça, o seu fim trágico, mostrando para o espectador 

que ele deve se purificar de seu erro, de sua falha para que não venham a 

ocorrer mais. No caso do teatro grego, é evidente que as falhas e os erros 

eram tudo aquilo que fosse de encontro às ideologias da aristocracia 

dominante. É lógico que a representação da tragédia era uma forma de 

manter a massa amedrontada diante de qualquer possibilidade de revolução 

diante dos aristocratas (ARGOLO, 2016, p. 19). 
 

O teatro, em uma perspectiva ocidental, ao longo da história foi adotando esse 

sistema como forma de garantir o controle político-social dos grupos dominantes sobre as 

massas. Na Idade Média, controlado pela nobreza e pelo clero, essa prática se fazia de modo 

mais abstrato, no sentido de que os “[...] personagens davam vida a valores morais e 

religiosos, não existindo assim o mundo concreto” (ARGOLO, 2016, p. 20); mas os objetivos 
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não se diferenciavam da sociedade anterior que visava manter o poder vigente, também não se 

diferenciavam dos objetivos da maioria dos fazeres teatrais que vieram em seguida nos novos 

formatos de sociedade. 

Com a queda do feudalismo e ascensão da burguesia, o discurso presente na nova 

poética cênica deixava de ser o divino ligado ao clero e à nobreza e tornava-se um discurso 

voltado para a prosperidade, que tem relação com a classe burguesa que chega ao poder 

através do “esforço” próprio de cada indivíduo/a. “Essa nova poética surge, não mais 

defendendo que as coisas são dadas pelos céus, mas sim de quem tem força de vontade e 

obstinação e já não mais importava apresentar coisas abstratas, o concreto agora era mais 

importante” (ARGOLO, 2016, p. 20). 

É somente com um teatro considerado mais político, no sentido de ação mais 

problematizadora e questionadora dos postulados sociais, presente na poética brechtiana, fruto 

das teorias materialistas marxistas, que o fazer teatral se desprende dessa lógica mais 

coercitiva, presente até então. Esse fazer não buscava mais ditar as verdades absolutas ao seu 

público, mas causar desequilíbrio e convocar os espectadores à reflexão. Para Brecht, “[...] 

uma peça de teatro não deve terminar em repouso, em equilíbrio. Deve, pelo contrário, 

mostrar por quais caminhos se desequilibra a sociedade, para onde caminha e como apressar 

sua transição” (BRECHT apud BOAL, 2013, p. 113). 

Seguindo ainda a corrente materialista marxista, porém revolucionando o 

entendimento de palco e plateia, transformando o espectador em “espectator”11, e partindo do 

princípio de que, mais que a reflexão, o teatro precisa conduzir para a ação, pois essa ação 

cênica é um ensaio para revolução, surge a Poética do Oprimido, defendida por Augusto Boal, 

teatrólogo brasileiro. Esta poética tinha como principal objetivo “[...] transformar o povo, 

‘espectador’, ser passivo no fenômeno teatral, em sujeito, em ator, em transformador da ação 

dramática” (BOAL, 2013, p. 124). 

Na atualidade, contudo, não existe apenas um fazer teatral, são várias as tendências, 

modelos e entendimentos do que seja fazer teatro. Algumas dessas tendências, por vezes, se 

chocam e/ou coexistem no mesmo fazer. Novos formatos e denominações surgem 

frequentemente e “[...] as mais radicais experiências frequentemente abalam os alicerces das 

poucas certezas” (PEIXOTO, 1983, p. 16). 

 
11“A Poética do Oprimido é essencialmente uma Poética da Liberação: o espectador já não delega 

poderes aos personagens nem para que pensem nem para que atuem em seu lugar. O espectador se 

libera: pensa e age por si mesmo! Teatro é ação!” (BOAL, 2013, p. 163).  
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Destaco aqui, ao traçar um breve panorama de poéticas marcantes na história do 

teatro ocidental, a relação que todas elas têm com o fazer educativo, o que corrobora com a 

afirmação de que todo teatro é educação. Em todos esses modos de se fazer teatro está 

implícita a sua condição de transmissão/troca de conhecimentos, valores e crenças. Em todas 

essas poéticas há objetivos definidos nos discursos que as incorporam. 

Boal questiona: “deve a arte educar, informar, organizar, influenciar, incitar, atuar, 

ou deve simplesmente ser objeto de prazer e gozo?” (BOAL, 2013, p. 30). A essa pergunta, 

acredito que, seja qual for a escolha que se faça, terá em sua prática, uma prática de educação, 

pois haverá troca, haverá um conhecimento posto no palco e um discurso dirigido a um 

público. Ainda que escolha ser, por exemplo, apenas objeto de prazer e gozo, essa escolha não 

é aleatória, tem seus objetivos, sabe o que quer transmitir e se vale, para tanto, de uma troca 

de símbolos, discursos etc., portanto, é educação.  

Pensando ainda sobre as perspectivas das poéticas idealistas e materialistas que se 

apresentam acima, acredito que as idealistas, dialogam, sobretudo, com o entendimento de 

uma educação mais bancária, na acepção de Freire para quem em tal concepção “[...] a única 

margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 

arquivá-los” (FREIRE, 2016, p. 80-81). 

As poéticas idealistas, influenciadas, sobretudo, pelo Sistema Coercitivo Aristotélico, 

não buscam transformar a sociedade a partir de uma incitação à reflexão-ação, pelo contrário, 

visam a manutenção da sociedade da forma que ela está. Desse modo, faz-se de seu público 

depositário de uma verdade cênica que se estabelece na empatia e na catarse. E, assim, tal 

qual na visão bancária de educação, os/as espectadores/as das encenações mais idealistas são 

vistos/as como “[...] seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os 

educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em 

si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores 

dele” (FREIRE, 2016, p. 83). 

É evidente que nem toda encenação conformista, que considero ligada a um processo 

de educação bancária, tem consciência do seu ato mantenedor de opressões. Há aqueles/as que 

que não pretendem com seu fazer cênico desumanizar. A estes/as não cabe aceitar o seu fazer, 

mas chamá-los/as para juntos/as refletirem sobre suas próprias ações, diferente daqueles/as 

que sabem que sua encenação propaga os discursos conformistas e opressivos e ainda assim 

os mantém, pois está em sua essência essa ideologia opressora; nesse caso, cabe a nós 

lutarmos com todas as armas que tivermos ao nosso alcance. 
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Já os espetáculos das poéticas materialistas, que visam incomodar e causar 

desequilíbrio nas normas impostas, caminham junto ao entendimento de uma educação mais 

crítica, libertadora, dialógica e emancipatória, é nessa perspectiva que acredito interagir o 

teatro que tem como base as histórias de vida, conforme se desenvolveu nesta pesquisa.  

Nesse sentido, o fazer teatral das histórias de vida, através de um fazer cênico e 

artístico, também é educativo e busca provocar reflexão acerca de postulados hegemônicos 

impostos, que nos levam, enquanto sociedade, ao fracasso. A poética de encenação 

desenvolvida nesta pesquisa não parte do pressuposto que o seu fazer educativo se dá apenas 

para o público que assiste; os/as atuantes que se apresentam também estão nesse processo de 

aprendizagem, estes/estas que estão em cena precisam, primeiramente, educar-se entre si para 

depois educarem e se educarem também em comunhão com o público. 

Para Boal, o teatro só é revolucionário quando se torna verdadeiramente ação, 

quando o/a espectador/a ganha a cena e se torna espectator/espectatriz e age sobre sua 

realidade, ainda que momentaneamente fictícia e afirmativa. Concordo parcialmente com esse 

argumento, pois, acredito que um fazer teatral que perturbe e que leve o público a refletir é 

revolucionário e é capaz de promover mudanças. Como afirma Freire (2016), “[...] a reflexão, 

se realmente reflexão, conduz à prática” (FREIRE, 2016, p. 73). E se a verdadeira reflexão 

conduz à prática, é possível, então, que um teatro, se realmente reflexivo e problematizador, 

leve tanto artistas como espectadores/as a mudarem suas práticas opressivas, pois estes “[...] 

ao alcançarem, na reflexão e na ação [...] este saber da realidade, se descobrem como seus 

refazedores permanentes” (FREIRE, 2016, p. 78). Isso, portanto, é educação e é um processo 

transformador e humanizador.  

Peixoto (1983) nos chama atenção da relação do teatro com a sociedade ao afirmar 

que “[...] para encontrar seu caminho, a cada passo, o teatro precisa partir da irrecusável 

necessidade de ter uma função social precisa, aceitando-a como está ou assumindo ajudar a 

transformá-la” (PEIXOTO, 1983, p. 62-63). No caso da criação cênica que parte das histórias 

de vida, sua função social é permitir que uma diversidade de narrativas que não ocupam 

posições de poder e privilégio possam ser conhecidas e escutadas. Ao colocarmos essas 

narrativas em cena buscamos problematizar, questionar, falar sobre e contribuir para a 

mudança social a partir e através da cena que tem em sua essência uma educação dialógica, 

emancipatória e libertadora. 

Em geral, tendemos a estar sempre cheios de verdades absolutas sobre o mundo, 

os/as outros/as e sobre o mundo dos/as outros/as. Tendemos a sempre falar da existência do/a 

outro/a, a achar o que é melhor para ele/a, mas poucas vezes nos permitimos ouvir e sair da 
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“síndrome de colonizador”, a qual transforma tudo que é diferente em ruim ou inferior. A 

educação, certas vezes cai na armadilha de restringir sua prática à repetição mecânica de 

conteúdo, esquecendo que educar é um processo coletivo de trocas e de diálogos. 

Pensar uma metodologia em histórias de vida é compreender que a história de cada 

sujeito/a precisa transpassar todo o processo educativo e não ficar restrita ao primeiro 

encontro onde se pergunta nome, idade ou outras questões superficiais. Trabalhar na 

perspectiva das histórias de vida é compreender que toda história importa, toda história 

merece ser contada, não apenas por quem observa de longe, mas por quem as vive.  

Quando Chimamanda Adichie (2009) nos alerta sobre os perigos de uma história 

única, de certa forma, ela nos convida à escuta, no sentido de nos permitir escutar outras 

histórias que não estão ocupando os centros de poder. “Histórias tem sido usadas para 

expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e 

humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem 

reparar essa dignidade perdida” (ADICHIE, 2009). Possibilitar que novas histórias sejam 

contadas e recontadas, deve ser tarefa indispensável ao/a educador/a, permitindo que outras 

leituras de mundo, até então colocadas à margem por um sistema opressor, venham à tona. 

Assim, esse fazer teatral que parte das narrativas de vida é também um fazer 

educacional dialógico, emancipatório e libertador, pois, este, no seu fazer cênico objetiva a 

ruptura e a quebra dos postulados hegemônicos de narrativas únicas, busca transformação a 

partir da encenação, subverter lógicas dominantes presentes na sociedade, no pensamento de 

seus/suas atuantes (e todos os demais envolvidos na criação cênica) e de seus/suas 

espectadores/as. 

A perspectiva dialógica se encontra no entendimento de que somos seres inacabados 

e inconclusos e, assim, os processos de transformação não podem tornar-se pensamentos 

congelados no tempo, por isso, “[...] seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao 

mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas” (FREIRE, 

1996, p. 51).  

Esse abrir-se ao mundo, essa possibilidade de troca entre os/as fazedores/as de teatro 

e entre estes/as e o seu público é uma “[...] relação dialógica em que se confirma como 

inquietação e curiosidade, como inconclusão, em permanente movimento na História” 

(FREIRE, 1996, p. 51), com a certeza de que nada é fixo e, portanto, precisamos estar 

atentos/as às mudanças e abertos/as às novas construções, proposições e histórias. 

Ainda no que se refere ao diálogo, Freire nos alerta que: 
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A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos 

em que [...] expõe ou fala do objeto. O fundamental é que [...] saibam que a 

postura [...] é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, 

enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que [...] se assumam 

epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1996, p. 33). 

 

Desse modo, uma encenação aliada a uma educação emancipatória, dialógica e 

libertadora não objetiva ditar verdades absolutas, seu objetivo é de instigar os/as seus/suas 

espectadores/as à reflexão e ao questionamento, inclusive daquilo que lhes foi apresentado, 

por isso, esse fazer teatral é dialógico. Esse fazer cênico não visa ser didático, catequético 

nem catártico (no sentido aristotélico), porém: 

 

[...] a relação dialógica, [...] não anula, como às vezes se pensa a 

possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se 

completa e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se tornam 

verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto, [..] não 

freia a capacidade de criticamente também pensar ou começar a pensar do 

educando (FREIRE, 1992, p. 60).  

 

Esse/a educando/a de que fala Freire, pode ser, na perspectiva teatral, tantos os/as 

espectadores/as como os/as seus/suas fazedores/as, pois como já afirmado, esse fazer teatral 

não parte da perspectiva de que somente os/as que assistem precisam aprender, pelo contrário, 

todos que, de alguma forma, se envolvem com esse fazer estão sendo educados e nunca 

haverá um “ser supremo”, que tenha conhecimento sobre tudo e, por isso, possa permanecer 

em uma zona de conforto, há necessidade de constante diálogo, pois é somente através deste 

que se alcançará a libertação e a emancipação.  

Por isso, o fazer teatral não tem a perspectiva ingênua de “salvar a sociedade”, o que 

se pretende como uma encenação dialógica, emancipatória e libertadora é provocar e incitar 

pensamentos e reflexões que levem os/as sujeitos/as a se libertarem e libertarem a sociedade 

em que vivem, pois são estes/as, através, não só do teatro, mas das demais práticas presentes 

no nosso existir, que poderão transformar nossa realidade. E, ainda citando Freire (2016), essa 

libertação não chegará pelo acaso, “[...], mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e 

reconhecimento da necessidade de lutar por ela” (FREIRE, 2016, p. 43). 

Assim, a perspectiva libertadora presente no teatro busca, a partir das experiências 

cênicas, possibilitar que cada indivíduo/a possa agir em conformidade com suas próprias 

visões de mundo, construídas e reconstruídas através de diálogos e reflexões e não a partir de 

ideias impostas por outrem; espera-se que estes ajam de maneira próxima aos pensamentos 

contra hegemônicos, porém, não podemos determinar a maneira como cada um/a irá agir após 

cada experiência com uma encenação crítica-reflexiva, pois, é preciso “[...] reforçar o direito à 
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liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar [...]. É decidindo que se aprende a 

decidir. Não posso aprender a ser eu mesmo se não decido nunca [...]” (FREIRE, 1996, p. 41). 

Não é possível exercitar a liberdade agindo apenas pelos pensamentos e reflexões alheias, 

logo, contribuir com a libertação não é fazer com que os/as envolvidos/as no fazer teatral 

reproduzam os discursos vistos em cena, mas que, a partir das provocações feitas 

cenicamente, reflitam e escolham de forma consciente. 

O teatro e a educação quando concebidos em uma perspectiva libertadora consiste 

em “[...] trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade 

dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta” (FREIRE, 2000, p. 13). Ainda de acordo 

com o autor: 

 

Por isso é que toda prática educativa libertadora, valorizando o exercício da 

vontade, da decisão, da resistência, da escolha; o papel das emoções, dos 

sentimentos, dos desejos, dos limites; a importância da consciência na 

história, o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da 

história como possibilidade jamais como determinação, é substantivamente 

esperançosa e, por isso mesmo, provocadora de esperança (FREIRE, 2000, 

p. 23). 

 

Trata-se de um fazer cênico de ensinamento e aprendizagem, não no sentido didático 

ou catequético, como já explicitado acima, mas:  

 

[...] é o ensinamento da inconformidade diante das injustiças, o ensinamento 

de que somos capazes de decidir, de mudar o mundo, de melhorá-lo. O 

ensinamento de que os poderosos não podem tudo; de que os frágeis podem 

fazer, na luta por sua libertação, de sua fraqueza a força com a qual vencem 

a força dos fortes (FREIRE, 2000, p. 34). 

 

Portanto, o que aqui quero dizer é que todo teatro é educação, pois toda ação humana 

educa, assim, o teatro feito com e a partir das histórias de vida, defendido nesta pesquisa, é 

educação, mas pautada nos princípios do diálogo, da liberdade e da emancipação. Um fazer 

dialógico que se faz entre todos/as os/as envolvidos na realização desse fazer cênico (atuantes, 

público, equipe técnica etc.). O diálogo, por sua vez, pretende provocar e instigar reflexões e 

inquietações que nos levem à libertação para que, sendo livres das amarras, possamos 

verdadeiramente nos emancipar e transformar a sociedade na qual existimos. 
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3.2 AS EXPERIÊNCIAS COMO EDUCADOR: UMA RELAÇÃO DE QUEM ENSINA E 

APRENDE 

 

Quando ensinamos, também aprendemos, ainda que não tenhamos consciência ou 

que não queiramos, pois ensino é troca, é doação mútua e se assim não for, estaremos nós 

apenas desperdiçando o tempo e acreditando em uma crença vã de que alunos são como 

depósitos de conhecimento. A educação não se dá de outra forma se não pelo 

compartilhamento, todos/as têm o que ensinar, desde a mais tenra idade; e todos/as tem o que 

aprender, ainda que estejam em uma longínqua existência na terra. É necessário abrir-se e, 

antes de agir, é preciso escutar, pois é na escuta que encontraremos caminhos mais assertivos. 

Aqui traço as experiencias que tive enquanto educador adotando a metodologia das histórias 

de vida, nas quais busquei manter uma comunicação com os princípios do diálogo, da 

emancipação e da libertação. 

Admirador dos pensamentos freirianos desde o meu primeiro estágio em Pedagogia, 

onde pude compreender melhor suas ideias e experienciar, na prática, a premissa de que 

“Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos 

sempre” (FREIRE, 1989, p. 29), passei a adotar na minha práxis enquanto educador o 

entendimento de que o “[...] ‘saber de experiência feito’, tem de ser o ponto de partida em 

qualquer trabalho de educação popular, orientado no sentido da criação de um conhecimento 

mais rigoroso por parte das massas populares” (FREIRE, 1989, p. 34). Esse saber 

reverberava-se nas minhas metodologias a partir das histórias de vida. 

A primeira vez que utilizei as histórias de vida como metodologia se deu no meu 

primeiro estágio obrigatório do curso de Pedagogia, em 2013, realizado em conjunto com 

duas colegas de curso, no componente Pesquisa e Prática de Estágio 1: espaços não formais. 

Na oportunidade, dialogamos com os princípios freirianos segundo os quais educar é partir da 

realidade dos/as educandos/as, compreendendo que eu, sujeito que veio de fora, só poderia 

agir assim se pudesse saber quem eram eles/as em suas individualidades e pluralidades. 

Apenas saberia as suas demandas educacionais se me permitisse escutar e conhecer suas 

realidades e isto não seria possível apenas em uma aula com roda de apresentação, seria 

necessário todo um planejamento. 
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Neste sentido, iniciei meu estágio no PROJOVEM12 Adolescente, extinto programa 

do Governo Federal, de uma comunidade rural e manguezal. Durante o período de estágio, 

trabalhamos com os/as adolescentes temas como sexualidade, relacionamento pais e filhos, 

drogas e meio ambiente, partindo, sobretudo, das histórias de vida de cada um/a, de forma 

que, no decorrer do trabalho, percebemos que as atividades haviam extrapolado o espaço do 

programa e se externado para a comunidade da qual fazia parte, envolvendo pais/mães dos/as 

participantes, líderes comunitários e a comunidade de forma geral. 

O início do trabalho se deu com a escuta das histórias de vida, buscamos conhecer 

melhor cada participante, seus anseios, suas angústias, suas vivências cotidianas e suas 

perspectivas para o futuro. Além das conversas diárias, fizemos um questionário que, 

posteriormente, foi utilizado para a construção de livretos, os quais continham as histórias 

vividas e os sonhos para o futuro. Nessa perspectiva e com intuito de imergir no cotidiano local 

dos participantes e fortalecer a troca de experiências entre educadores/as e educandos/as, 

construímos um minidocumentário a partir de uma “excursão” pela comunidade (as casas, os 

manguezais, as escolas), conduzida pelos próprios/as educandos/as. O referido documentário 

mostrava toda a comunidade, colocando de forma sucinta o cotidiano dos/as moradores/as, desde 

o lado positivo até os aspectos negativos que vinham ocorrendo na localidade. 

Essa experiência foi reveladora, pois possibilitou perceber na prática os ensinamentos 

do mestre Paulo Freire (2016) quando nos diz que o/a educador/a precisa saber que ele/a não é 

o/a único/a educador/a de determinados/as sujeitos/as. Ou seja, os/as adolescentes do 

PROJOVEM já traziam consigo saberes até então distantes de mim, que havia crescido em um 

espaço geográfico e cultural diferenciado e, ao apostar na ideia de discutir as temáticas citadas 

acima, mergulhando em suas rotinas, eram eles/as que, na mesma proporção (ou talvez em uma 

proporção muito maior), me educavam, pois não havia quem possuísse mais autoridade e 

conhecimento sobre aquele ambiente do que eles/as próprios/as. Foi um momento incrível. Eu, 

vindo do Vale do Jiquiriçá, me vi descobrindo um novo mundo, apresentado pelos/as 

educandos/as, em uma comunidade pesqueira e marisqueira do Baixo Sul da Bahia. 

Essa imersão, escuta e compreensão das histórias de vida individuais e coletivas de cada 

um/a dos/as sujeitos/as que frequentavam o programa fez com que o segundo momento do 

trabalho fluísse com menos obstáculos, pois, ao tratar de assuntos tidos como tabus (drogas, 

 
12 O programa fazia parte de um serviço socioeducativo que integrava as ações básicas do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), que complementava a proteção básica da família, criando meios 

de garantir a convivência familiar e da comunidade, estabelecendo meios de inserção, reinserção, 

integração e permanência dos jovens no sistema educacional. 
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saúde, sexualidade etc.), que em geral causam retração por parte de jovens e adolescentes, já 

havíamos conquistado a confiança e o respeito dos/as educandos/as, os quais já não nos viam 

como meros/as educadores/as e sim como parceiros/as. Essas ações fizeram com que a 

comunidade, de forma geral, nos abraçasse e nos quisesse por perto, permitindo assim que esse 

debate ganhasse força e o nosso diálogo não ficasse apenas com os/as adolescentes.  

Ao final do estágio, estendemos nossas atividades por mais algumas semanas, a 

convite da comunidade, e saímos com o entendimento de que trabalhar com as histórias de 

vida havia sido uma escolha muito importante, pois permitiu que os/as participantes 

demonstrassem maior interesse pelas atividades propostas, ao mesmo tempo em que 

protagonizavam o processo educativo, pois tinham total autonomia para relatarem suas 

vivências, angústias e dúvidas, bem como seus anseios.  

Nessa perspectiva, o diálogo necessita ser o princípio norteador, pois possibilita que 

as atividades se desenvolvam a partir de uma construção coletiva, na qual todos/as estejam, de 

fato, sendo parte do processo e onde ser educador/a é ser mediador/a de discussões e práticas 

que tenham como base uma educação contextualizada, que respeite e considere as 

experiências e os saberes carregados por cada indivíduo/a e cada coletividade. 

Finalizada essa experiência e depois de um ano atuando como professor de teatro no 

Projeto Escola em Cena, no qual havia assumido uma metodologia reprodutivista e trabalhava 

com os/as educandos/as os caminhos que havia feito nas minhas aulas de teatro enquanto 

aluno, porém inconformado com esse trilhar e sentindo necessidade de encontrar outros 

caminhos como educador teatral, decido assumir as histórias de vida como metodologia das 

minhas aulas de teatro e para a construção das cenas. 

Neste sentido, por dois anos (2014-2015), essa metodologia foi o fio condutor das 

aulas e eram a partir delas que criávamos as cenas com improvisações e escritas 

dramatúrgicas assinadas pelos/as próprios/as participantes. É necessário enfatizar que o 

público atendido pelo projeto tinha idades entre 14 e 18 anos, sua maioria era do sexo 

feminino e estavam experienciando o teatro pela primeira vez. 

O objetivo era que eles/as protagonizassem, não só as cenas com suas histórias reais, 

mas também protagonizassem e experienciassem com liberdade o processo de criação para 

que, conforme a perspectiva de Brook (2002), as cenas não precisassem ser inventadas 

exclusivamente pelo diretor, muito menos seguir uma forma sagrada, pois muito mais 

interessante era a criação surgir de uma explosão de componentes, gerada pelo sentimento de 

pertença das criadoras, ao deixarem de se preocupar com o antes e o depois e focarem no 

momento presente. O trabalho com as histórias de vida era também um processo de 
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valorização desses/as individuo/as, um processo que elevava a autoestima e, 

consequentemente, reverberava positivamente nas criações artísticas. 

A construção do texto mesclava as histórias reais contadas por eles/as no decorrer do 

processo com enxertos ficcionais e autoficcionados feitos pelos próprios/as participantes. A 

história individual compartilhada também se tornava coletiva na medida em que a 

coletividade intervia nas histórias acrescentando elementos inéditos. Cada participante 

finalizou o processo com um monólogo. 

Na intervenção coletiva, eles/as assumiam o texto de outra pessoa e tinham liberdade 

para colocarem novas questões, mesclando a história dos/as colegas com questões suas, ainda 

que ficcionadas ou autoficcionadas. Embora não tenha havido mostra aberta para o público, 

devido às questões de tempo e organização pessoal dos/as participantes, ao final do processo 

tínhamos uma criação intitulada Minha história é uma peça pronta para ser entregue aos/às 

espectadores/as. 

Ao finalizar essa experiência e depois de um tempo sem atuar como educador teatral 

em espaços não formais de educação, desenvolvi, aliado ao estágio não obrigatório no PELC, 

a parte prática do meu plano de trabalho da Iniciação Cientifica intitulado Histórias de vida 

na construção da cena como processo lúdico educativo em artes cênicas. 

As oficinas foram desenvolvidas com crianças e adolescentes na faixa etária entre 06 

e 14 anos, participantes do PELC, no Centro Social Urbano (CSU), localizado no bairro Luís 

Anselmo. Adotei uma metodologia na qual me propunha a compreender como se dava a 

construção cênica, partindo das materialidades e das histórias de vida em um processo de 

educação cênica. As memórias despertadas nas crianças, a partir do contato com 

materialidades pré-selecionadas, desencadearam histórias que posteriormente eram 

transformadas em cena.  

Quando aqui falo em materialidades, me refiro ao pressuposto fundamental 

defendido por Ostrower (1987) de que não se trata de um fato meramente físico, elas se 

colocam também em um plano simbólico. Para a autora: “[...] materialidade envolve um 

relacionamento afetivo entre o indivíduo e a matéria, assim como, depende de valores, 

contextos culturais/históricos e limitações tecnológicas para dar forma, concretizar a criação” 

(OSTROWER, 1987).  

A partir dos pressupostos defendidos acima, compreendo as materialidades como 

capazes de transformação e passíveis de produzir diferentes criações a partir desse estímulo 

inicial e, por isso, não se reduzem à matéria, a algo fixo, palpável e objetivo. Materialidade 

também são as subjetividades, os sentimentos, as emoções e as lembranças. Evidentemente, 
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elas também podem ser físicas, como uma fotografia, um texto, um objeto, uma música, entre 

outros. O que determina uma materialidade é a análise de que ela poderá ser transformada. Se, 

por exemplo, entendemos o amor como uma materialidade e, a partir da subjetividade do que 

é o amor (que não é palpável), conseguimos desdobrar em criações diversificadas, ele é então 

uma materialidade. 

No desenvolvimento desse plano de trabalho, as histórias de vida eram entendidas 

como uma metodologia de formação e autoformação. As histórias de vida são potentes, são 

materialidades de fácil acesso para aqueles que estão no percurso criativo e se desdobram em 

autoconhecimento e valorização pessoal. Essa metodologia no teatro faz com que ficção e 

realidade se misturem e deem corpo a uma encenação cheia de significados e significantes. Se 

aprende ao escutar a história do/a outro/a e ao contar a história própria, percebendo que, 

mesmo com as individualidades, essas histórias também são permeadas por um coletivo de 

vivências que se igualam pelos mais diversos aspectos, cor, etnia, raça, sexualidade, gênero, 

idade etc.  

Desenvolver a pesquisa com o público infanto-juvenil foi desafiador, já que nossa 

metodologia principal estava ancorada nas histórias de vida e havia uma visão preconceituosa, 

segundo a qual as crianças não tinham bagagens suficientes para compartilhar histórias 

possíveis de serem transformadas cenicamente. Porém, o que se percebeu ao final é que a 

criança tem um fazer teatral que é próprio dessa fase da vida e, portanto, não se pode 

compreender esse fazer cênico sob uma ótica do fazer teatral adulto. É preciso se despir das 

vaidades do mundo dos adultos para poder mergulhar nesse fazer, cheio de encantos e 

sabedorias, que brotam das histórias de vida infantis, vindas à tona pelas encenações. 

As histórias trazidas pelas crianças variavam desde assuntos como a morte dos avós, 

a boneca ganhada no dia do aniversário, ao acidente doméstico em que um ferro de passar 

roupas caiu sobre a cabeça, as brincadeiras e brigas de escola etc. Algumas histórias, na 

primeira escuta, com uma visão adultizada, parecem bobas e fúteis; no desenrolar do processo 

com as crianças, percebeu-se o quanto são carregadas de significações para elas e o quanto 

são dignas de atenção como qualquer outra história contada por adultos.  

Ainda no estágio do PELC, mas não mais ligado à Iniciação Cientifica, desenvolvi 

um trabalho com teatro e histórias de vida com um grupo de pessoas adultas e idosas na faixa 

etária entre 20 e 70 anos. O grupo era majoritariamente feminino e composto, em média, por 

20 pessoas, sendo 15 delas com uma frequência mais assídua. 

Antes de começar a explanar a metodologia adotada para trabalhar com o grupo, é 

necessário situar o seu contexto social, pois tais características impactaram diretamente no 



56 
 

percurso adotado nas aulas de teatro. Todas/os as/os participantes eram moradoras/es do Luís 

Anselmo, bairro periférico de Salvador, adjacente ao Bonocô e Brotas, a grande maioria 

delas/es eram desempregadas/os ou aposentadas/os, com nível de escolaridade baixo e faziam 

trabalhos autônomos a fim de contribuir com a renda mensal, algumas/alguns tinham vindo do 

interior desde muito jovens para trabalhar em casa de famílias da elite soteropolitana. Em 

geral, eram pessoas com pouco ou quase nenhum acesso às atividades culturais da cidade, 

nem como artesãs, nem como apreciadoras. Muitas/os iniciaram as aulas porque algum/a 

amiga/o que já estava no grupo as/os convenceu, mas não tinham clareza do que buscavam 

ali. 

Diante desse contexto, houve os prós e os contras, pois, se por um lado elas/eles não 

vinham para as aulas com concepções formadas sobre o que é fazer teatro, por outro, em 

alguns momentos se fechavam nas mais básicas atividades teatrais por medo do ridículo. 

Dessa forma, as atividades criativas com as histórias de vida não foram iniciadas de imediato, 

foi necessário, antes, criar laços afetivos entre elas/eles e realizar jogos e atividades que 

tornassem os corpos e as mentes mais disponíveis e abertas para compartilhar suas histórias. 

Apesar de muitas/os das/os participantes já se conhecerem por morar no mesmo bairro, 

poucas tinham uma relação mais próxima de amizade. 

Os jogos a que me refiro tiveram grande importância, pois eles contribuíram de 

forma direta para colocar os membros do grupo em uma mesma sintonia e, portanto, mais 

abertos e espontâneos na hora de improvisar, compartilhar e criar. Utilizei jogos de Augusto 

Boal, Viola Spolin e outros jogos populares (cantigas de roda, pula-corda, peteca etc.). E, 

assim, cabe ressaltar a necessidade do momento ritual onde todas/todos podiam se olhar e 

colocar suas sensações no corpo/espaço, deixando fluir a criatividade sem boicotes e sem 

atitudes racionalistas.  

O medo do ridículo citado acima são os boicotes e/ou atitudes racionalistas que 

Spolin (2006) chama de aprovação/desaprovação e dizem respeito aos processos em que 

nossa liberdade pessoal é interrompida pela necessidade de um posicionamento favorável por 

parte de uma autoridade estabelecida (geralmente o/a professor/a ou diretor/a); desse modo, 

substitui-se as relações de amorosidade e dissipam-se as liberdades pessoais por medo dos 

julgamentos arbitrários.  

Estabelecer relações de afeto entre elas/eles e delas/deles para comigo foi 

fundamental para manter o grupo assíduo e com vontade de fazer arte, depois de algumas 

aulas com jogos, improvisações e outras brincadeiras elas/eles assumiram as aulas de teatro 

como prazerosas e estavam cada vez mais disponíveis para tal prática. Os participantes 
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frequentavam as aulas, não porque queriam se tornar atrizes/ atores, mas porque aquela 

atividade tornava as vidas delas/deles mais leves e divertidas. 

Com esse cenário de acolhimento e afetividade, decidi então dar início à metodologia 

das histórias de vida para a construção cênica. O planejamento feito previa uma série de aulas 

nas quais o objetivo era resgatar as memórias e histórias de diferentes fases da vida até chegar 

ao momento presente da vida delas/es. Assim foi feito e começamos a trabalharas memórias 

da infância e do ser criança; apesar delas/es trazerem isso de forma leve e divertida, muitas 

histórias tristes e pesarosas vieram à tona. Contudo, até aquelas/es que tiveram praticamente 

suas infâncias roubadas, como consequência de uma realidade pobre e precária, conseguiam 

também trazer momentos de brincadeiras e meninices. 

Essas histórias eram permeadas por relatos de vida de pessoas que perderam as mães 

precocemente e tiveram que cuidar da casa e dos/as irmãos/irmãs, mesmo ainda sendo 

crianças, de casamentos na adolescência, de brincadeiras com irmãos/irmãs pelos interiores ou 

pelas ruas da cidade, das cantigas e brinquedos populares, dos namoros algumas vezes 

proibidos, das festas, enfim, uma combinação de lembranças felizes e também de lembranças 

doídas, mas contadas, em sua maioria, de forma tranquila como que já superadas. 

Seguindo essa linha do tempo, passamos a trabalhar com as lembranças da 

adolescência, nesse momento as histórias começaram a ganhar contornos mais tristes, pois 

boa parte dessas pessoas, em sua maioria mulheres pobres e negras, não tiveram adolescência, 

amadureceram precocemente e, nessa fase da vida, já eram mães e/ou cuidavam de irmãos 

mais novos, trabalhavam e tinham inúmeras responsabilidades. Ainda assim, histórias tristes 

como essas já citadas, não eram as que predominavam, não por não existirem, mas por uma 

escolha delas de compartilhar com maior frequência aquilo que despertava saudades, boas 

lembranças e risos. 

Entretanto, quando adentramos à fase adulta, a dinâmica adotada de trazer à tona as 

memórias mais recentes trouxe fortes emoções, sobretudo, no que diz respeito às perdas e 

distanciamentos. A morte foi uma situação que esteve muito presente, algumas/alguns 

participantes haviam perdido esposo/a, pais, mães, irmãos/irmãs e outras/os tinham esses 

entes longe, já que muitos se aventuraram em outros estados em busca de melhores condições 

de vida e oportunidades e o contato, sobretudo físico, era quase inexistente.  

A questão que trago aqui é que, ao trabalhar com essas histórias de dor, 

algumas/alguns participantes foram caminhando para um lugar de tristeza e sofrimento, o que 

com certeza, não se tratava dos objetivos do trabalho. No trabalho com as histórias de vida já 

se espera uma explosão de emoções, mas cada caso precisa ser analisado com cuidado para 
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compreendermos até que ponto e a que custo devemos continuar explorando determinadas 

memórias. 

Assim, refleti que elas/eles buscavam nas aulas de teatro, ao menos naquele 

momento, uma distração, um lugar de risos e afetos em meio ao caos e o sofrimento cotidiano, 

e decidi que, por um tempo, seria mais adequado trabalhar as histórias de vida na perspectiva 

da infância, assim seria possível cumprir o objetivo traçado, que era o de possibilitar uma 

vivência teatral a partir das histórias de vida, mas sem mexer em memórias que, naquele 

momento, não daria conta das reverberações causadas, principalmente por não ser profissional 

da área de saúde mental. Isso permitiria que as/os participantes valorizassem e colocassem em 

cena suas próprias histórias, suas existências, suas culturas de diferentes épocas e os seus 

modos de pensar e ver o mundo, sem causar grande instabilidade emocional até evasão das/os 

participantes.  

O retorno ao mundo da infância foi bem recebido, os participantes traziam 

sentimentos de nostalgia e felicidade ao lembrarem os brinquedos e brincadeiras daquela 

época. Nesse caminhar, elas/es mesmas/os se entusiasmaram e, mesmo sem que eu solicitasse, 

chegavam na aula com cantigas, versos e brincadeiras que lembraram em casa e que não 

tinham partilhado antes com as/os colegas.  

O resgate dessas lembranças da infância atreladas às brincadeiras infantis da geração 

e territorialidade de cada um/uma tornou-se, então, o fio condutor na construção cênica, na 

qual não se interpretava nem a brincadeira nem as crianças brincando. Brincava-se em cena, 

fazendo da cena brincadeira e da brincadeira cena ao tempo em que as histórias de crianças 

eram contadas.  

As brincadeiras predominantes eram as de roda com cantigas conhecidas como “Eu 

morava na areia, Sereia”, “Eu fui no Itororó beber água e não achei”, “De abóbora faz melão”, 

“Se essa rua fosse minha” e brincadeiras como “Pula Corda”, “Peteca”, “Fura Pé”, “Jogo de 

Mãos”, entre outras que se mesclavam com a contação das histórias da infância. 

Quando, além de relatar as histórias e memórias das brincadeiras começaram a 

brincar, houve um estímulo para pensar as infâncias para além do momento da aula, gerando 

um “instinto pesquisador”. Isso as/os mobilizava na busca por aumentar o repertório de 

brinquedos populares, gerando também a vontade de compartilhar as descobertas, frutos das 

lembranças que começaram vir à tona, confirmando assim os pressupostos de Dourado e 

Milet (1998) em Manual de Criatividade, onde defendem que: “[...] fazer arte não é informar 

nem ser informado sobre arte. É participar ativamente do processo criativo” (MILET, 1998); 
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nesse sentido, as aulas foram pautadas nesse fazer arte experienciando-anos corpos físicos e 

subjetivos.  

Assim, o processo foi permeado pela cultura popular. A cultura da vizinhança 

presente nas manifestações populares, as memórias da infância e o resgate das brincadeiras 

tradicionais, afirmando um discurso de que os brinquedos populares traziam, em si, a ideia de 

que todos nós precisamos brincar e que na brincadeira se encontra um enorme potencial 

criativo. Isso se percebe facilmente ao observar a forma livre como as crianças brincam e a 

maneira como elas inventam e reinventam; desse modo, brincar não deve ser visto somente 

como algo infantil, mas como inerente ao ser humano. Portanto, gente grande também 

“brinca, pinta e borda”. 

Depois de algumas aulas brincando verdadeiramente e compartilhando suas histórias, 

era perceptível a incorporação do espírito da infância, pois o ambiente tornava-se espaço de 

experimentação e liberdade, permeado pelas descobertas, sonhos, riscos, erros e acertos. 

Assim como na infância onde o potencial criativo está em seu ápice, pois não há uma 

racionalização do fazer, as “crianças crescidas” brincavam entre narrativas de si, cantigas e 

brinquedos. 

O trabalho das histórias de vida aliadas à cultura da infância e às brincadeiras 

populares permitiu que o grupo retornasse às suas raízes, de modo a garantir que essas 

bagagens culturais não se perdessem no tempo e não se tornassem obsoletas. A preservação 

da cultura popular da infância não é somente a preservação de um patrimônio histórico 

imaterial, mas também a continuidade de histórias pessoais que, por vezes, permaneceram 

silenciadas.  

Ao final do processo montamos uma mostra chamada Ainda é tempo de viver, 

fazendo uma alusão do viver ao brincar e questionando que tipo de vida os adultos têm levado 

e o quanto deixar de brincar, por vezes, se relaciona com o deixar de viver, no sentido de 

viver com qualidade. A mostra defendia o brincar a partir do entendimento de que essa é uma 

atividade inerente ao ser humano, pois, de alguma forma, todos nós, desde nossos primeiros 

dias de vida, estamos brincando. Essa prática está diretamente relacionada com a nossa 

liberdade pessoal e nossa potencialidade criativa, já que, em certa medida, estamos o tempo 

todo criando, descobrindo, redescobrindo e reinventando. 

O resultado em questão foi apresentado no Dia da Criança promovido pelo PELC e 

contou com um público de aproximadamente 200 pessoas, entre crianças e adultos; ter 

apresentado o trabalho desenvolvido internamente para um público grande, se tratando de 

uma mostra e sendo para muitos/as a primeira apresentação teatral de suas vidas, o momento 
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possibilitou inúmeras reverberações. Um dos participantes, ao final da apresentação, quando 

fazíamos uma avaliação para compreender como havia sido a experiência para cada um/a, 

relatou: “Depois que eu enfrentei esse público eu enfrento qualquer coisa”.  

Creio que aí é que se compreende o papel revolucionário do teatro e a potência das 

histórias de vida na construção dele, já que nos relatos constantemente aparecia alguma fala 

apontando como havia sido prazeroso e feliz retornar às suas origens e compartilhar com uma 

diversidade de pessoas, histórias, por vezes, quase esquecidas. 

Enfim, depois de todas essas experiências narradas acima, surge as Oficinas Cena 

Queer, fruto desta pesquisa, a qual busca dialogar através da construção cênica três campos de 

discussão: a educação, o teatro e as histórias de vida de pessoas dissidentes da cis e/ou 

heteronormatividade. Criando a cena a partir das histórias de vida desses/as sujeitos e sujeitas, 

refletindo juntos/as de que forma esse fazer cênico é educativo para todos/as que estão 

envolvidos/as na sua feitura e na sua apreciação. 
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4 PRÁXIS CÊNICA-EDUCATIVA: AÇÃO-REFLEXÃO DE UM FAZER CÊNICO EM 

HISTÓRIAS DE VIDA 

 

O fazer teatral que parte das histórias de vida, realizado no processo das Oficinas 

Cena Queer descrito neste capítulo, reclama e reivindica a existência cênica dos sujeitos/as 

não héteros e não cis que buscam, através da arte da cena, contar outras narrativas e pontos de 

vista, muitas vezes, negligenciados. Levando para a cena, não somente a existência física do 

corpo, mas também a existência de suas narrativas reais, fictícias e autoficcionadas. Neste 

aspecto, Peixoto salienta que “[...] o pensamento subalterno também produz sua cultura, 

dentro de contradições específicas: o processo criativo mantém o esforço do homem em sua 

batalha pela libertação ou pela cotidiana luta pela construção de uma nova sociedade” 

(PEIXOTO, 1983, p. 17-18). 

Essa maneira de se fazer teatro é permeada por uma proposta artística, política e 

educativa e não se dá somente pela estética, visto que esse fazer teatral pode se dar em uma 

perspectiva realista, surrealista, dadaísta entre outras, pois o que caracteriza esse teatro é o seu 

processo de feitura, no qual as histórias de indivíduos e indivíduas reais são o princípio 

criador. A poética das histórias de vida que conduz às práticas desse fazer pode não ser a 

única dentro de determinada encenação, ela não precisa, necessariamente, estar isolada para 

existir, pode-se dialogar com tantas outras poéticas e ainda assim continuar existindo. 

É artística porque o contar, narrar, falar de histórias particulares e individuais se dá 

em conjunto com um fazer artístico, especificamente nesse caso o teatro, que se materializa 

em uma obra de arte, não é apenas um discurso, é um discurso cênico. É uma atividade 

política, pois como afirma Boal (2009, p. 13), “[...] todo teatro é necessariamente político, 

porque políticas são todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas.”(BOAL, 2009, p. 

13). Por fim, é educativa porque, assim como a política, a educação está em todas as ações 

humanas e o teatro é uma destas, além disso, esse fazer teatral carrega em sua essência o 

interesse pela possibilidade de transformação social, partindo da compreensão de que educa 

não só quem assiste, mas todos/as os/as envolvidos/as no processo. 

Em entrevista cedida à Almada (2004) Boal afirma que: 

 

Os novos artistas criarão os seus caminhos, não há lugar para reproduzir o 

passado, mas também é verdade que os mesmos problemas que tivemos 

então nós os temos de volta, talvez até com mais intensidade, nesta época de 

“imbecilização”, digo, globalização da humanidade (BOAL, 2004). 

 



62 
 

A fala de Boal explicita as grandes transformações ocorridas no teatro na 

contemporaneidade. Enquanto artistas contemporâneos, não nos cabe a mera reprodução do 

teatro revolucionário do passado, sob pena de não estarmos sendo revolucionários, entretanto, 

é de suma importância revisitar a história que, mesmo com as discordâncias geradas pelo 

olhar do artista atual, é uma inspiração. É necessário olhar mais atentamente para a história do 

teatro que consideramos revolucionário, ainda que ela seja, de certo modo, conturbada, para 

podermos admirar os acertos e avaliar cuidadosamente os erros para que não sejam cometidos 

novamente.  

No que se refere ao nome das oficinas – Cena Queer– tenho hoje, consciência das 

críticas acerca do conceito queer, pautadas, sobretudo, por novas teorizações que entendem 

que esse termo, fora do seu território de origem (EUA e outros países de língua inglesa), não 

advém das lutas do movimento de pessoas dissidentes da cis e/ou heteronormatividade. Tal 

conceito vem dos espaços acadêmicos, e, por conseguinte, não conseguiu/consegue penetrar o 

dia a dia das pessoas de identidades não héteros e não cis. “Diferentemente do que se passou 

nos Estados Unidos, os estudos queer entraram no Brasil pela porta das universidades e não 

como expressão política vinda do movimento social” (PÉLUCIO, 2014, p. 73). 

 

Também em português “queer” nada quer dizer ao senso comum. Quando 

pronunciado em ambiente acadêmico não fere o ouvido de ninguém, ao 

contrário, soa suave (cuier), quase um afago, nunca uma ofensa. Não há 

rubores nas faces nem vozes embargadas quando em um congresso científico 

lemos, escrevemos ou pronunciamos queer. Assim, o desconforto que o 

termo causa em países de língua inglesa se dissolve aqui na maciez das 

vogais que nós brasileiros insistimos em colocar por toda parte. De maneira 

que a intenção inaugural desta vertente teórica norte-americana, de se 

apropriar de um termo desqualificador para politizá-lo, perdeu-se no Brasil 

(PÉLUCIO, 2014, p. 71). 

 

Tenho consciência de que o termo queer aplicado ao nosso contexto latino e 

brasileiro tornou-se higienista e neocolonizador, não representando, de fato, as existências 

subalternizadas e marginalizadas da população supracitada, pois essa terminologia nada diz 

para as bichas, poc’s, afeminadas, travesti, sapatonas etc., que sobrevivem, resistem e lutam 

cotidianamente em nosso território. Por conseguinte, opto por manter aqui a terminologia 

Queer ao me referir às Oficinas Cena Queer, pois, anteriormente e durante o desenvolvimento 

dos processos criativos, não tinha conhecimento dessa reivindicação e crítica teórica a 

respeito da importação do termo do inglês, por isso, nomeio as oficinas utilizando esse 

conceito, o qual até então compreendia como um termo “guarda-chuva” de agrupamento das 
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identidades que não estão atreladas a uma matriz cis e heterossexista (bicha, sapatão, boiola, 

trava, marica etc.).  

Mesmo assumindo esse termo ao nomear as oficinas de Cena Queer, acredito que 

não o utilizo de maneira higienista. Na prática cênica-educativa, ele pouco faz diferença, pois 

no trabalho de criação a partir das histórias de vida, o que interessava, de fato, eram as 

existências das identidades brasileiras, nordestinas e baianas, identidades essas que foram 

reclamadas cenicamente independente do termo queer aparecer na nomenclatura das oficinas. 

No entanto, depois de tomar conhecimento dessas reinvindicações, do entendimento advindo 

dos estudos posteriores ao desenvolvimento das oficinas e das reflexões geradas pós 

qualificação, caso venha a elaborar um novo projeto de oficinas não manteria essa 

nomenclatura, já que agora possuo uma compreensão mais ampla e mais crítica da sua 

inserção no contexto em que vivo e atuo. 

Ao longo deste capítulo destaco e analiso falas e narrativas de pessoas que 

participaram de alguma forma desta pesquisa, estas por sua vez estão divididas em três 

grupos: o primeiro diz respeito a todos/as inscritos/as e, assim, ao citar as falas contidas nos 

formulários de inscrição os/as denomino de “Inscrito/a 1, Inscrito/a 2...” e assim 

sucessivamente; o segundo grupo diz respeito aos/as seis participantes que permaneceram até 

o final das oficinas e estiveram no experimento cênico Cartas nunca enviadas de histórias 

nunca contadas, para estes/as utilizo nomes fictícios (Elisabeth, Dom, Sabá, Ariel, Saulo e 

Bruna), nomes estes que foram sugeridos pelos próprios/as participantes; por fim, o terceiro 

grupo que diz respeito a público que apreciou o experimento, estes denomino de 

“Espectador/a 1. Espectador/a 2” e assim por diante. 

 

 

4.1 CENA QUEER: AJUNTAMENTO DE CORPOS E HISTÓRIAS 

 

Buscando uma prática teatral com e a partir das histórias de vida de sujeitos/as não 

pertencentes a uma matriz cis e/ou hétero, foram iniciadas as Oficinas Cena Queer, as quais se 

desenvolveram entre os meses de maio e setembro de 2019, em parceria com o Centro 

Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, com sede no Casarão da Diversidade 

(Centro Histórico da cidade de Salvador/BA), local onde também foram realizados os nossos 

encontros. As oficinas, pautadas na metodologia das histórias de vida, traziam à tona, a partir 

de jogos teatrais, essas histórias que eram registradas com a escrita de cartas. 
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Figura 1. Cartaz de divulgação. 

 

Arte: Jack Nascimento (2019). 

 

Inicialmente, a proposta era selecionar de cinco a dez pessoas que não tivessem uma 

atuação ou formação nas artes cênicas e desenvolver um processo cênico-educativo a partir 

das histórias de vida deles/as. Quando veio a ideia, a partir de indicações de buscar uma 

parceria com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia - CPDD, acreditei 

que fosse a melhor opção, pois teria uma mediação mais direta com o público não hétero e 

não cis, inclusive, buscando dar prioridade na seleção para os assistidos/as do Centro.  

Como não houve uma procura grande por parte dos assistidos/as, abri as inscrições 

para o público geral e contei com a ajuda da equipe de comunicação do CPDD para fazer a 

divulgação. Ao todo, foram 33 inscritos/as e 21 selecionados/as. Foram selecionados/as 

todos/as os/as inscritos/as que cumpriam os requisitos básicos: não ser cishétero, ter idade 

mínima de 18 anos e não ter formação ou experiência nas artes cênicas. Os/as inscritos/as 

tinham entre 15 e 47 anos de idade e suas identidades de gênero e sexualidade se 

configuravam de forma bastante diversa: Homens Cis, Mulheres Cis, Homens Trans, 

Mulheres Trans, Não-Binários e Outros/as; Gay, Bissexual, Hétero, Lésbica, Assexual, 

Pansexual, entre Outras. 

No que diz respeito à orientação sexual, é importante destacar as respostas dadas ao 

selecionarem a opção “Outros”, nas quais houveram indicações como “hétero transgressivo”, 

“Bissexual (mas talvez assexuada, mas pensando sobre isso)”, “Lésbica ou bissexual, ainda 

não sei”, respostas que demonstram que essas identidades de orientação sexual, muitas 
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vezes, ainda estão em construção e/ou são fluidas, podendo deslocar os desejos ao longo do 

tempo, ao mesmo tempo pode revelar também um desejo de não enquadramento nos 

rótulos já estabelecidos. 

 

Trabalhar as questões identitárias, expressões de nossa existencialidade, 

mediante a análise e a interpretação de relatos de vida escritos permite 

evidenciar a pluralidade, a fragilidade e a dependência de nossas 

identidades ao longo da vida. Às constatações que questionam a 

representação convencional de “uma” identidade que seria definível num 

dado momento, graças à sua estabilidade conquistada, assim como uma 

identidade, que se desconstruiria pelo jogo dos deslocamentos sociais, pela 

evolução dos valores de referência e das referências socioculturais, a essas 

constatações, junta-se a tomada de consciência de que a questão identitária 

deve ser concebida como processo permanente de 

identificação/diferenciação e de definição de si através de identidades 

evolutivas, como emergências socioculturais visíveis da existencialidade. E 

identidades visíveis nos espaços sociais nos quais as pessoas se deslocam ao 

longo de uma jornada, semanas, meses e, finalmente, de suas vidas (JOSSO, 

2010, p. 68, grifos da autora).  

 

Dos/as 21 selecionados/as somente 18 compareceram às oficinas, dentre esses/as 

havia uma diversidade de gênero, orientação sexual, origens etc. As cidades de origem 

dos/as participantes eram Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Vera Cruz/BA, São Gonçalo 

dos Campos/BA, Guarulhos/SP e Ouro Preto D’Oeste/RO; os bairros de Salvador nos quais 

residiam no momento também variavam bastante, sendo eles: Cidade Nova, Pau da Lima, 

Engenho Velho da Federação, Macaúbas, Centro, Fazenda Coutos, Pau Miúdo, Vitória, 

Paripe, Engomadeira, São Cristovão, Pituaçú e Massaranduba. 

Trago essas informações a respeito da cidade de origem e os bairros onde residem, 

pois, no decorrer do questionário em que foi solicitado que contassem um pouco sobre suas 

histórias, que mais a frente serão esmiuçadas na escrita das cartas, esses elementos ganham 

um destaque importante na trajetória desses/as sujeitos/as. No questionário de inscrição 

solicitei que, ao final, contassem um pouco suas histórias e muitos/as deles/as fizeram 

questão de demarcar identidades étnicas, raciais, sociais etc.  

 

Menina suburbana criada pelas avós e tias, descobri na literatura uma 

força para criar estratégias de sobrevivência. Nunca me conheci muito 

bem, nunca me aceitei, vivo em processos de anulação [...] Canceriana; 

suburbana; não-branca ao mesmo tempo que embranquecida. (Inscrito/a 

23) 

 

Jovem preta de 21 anos, cujo está se descobrindo aos poucos, 

empreendedora, trancista e artesã, faço uns corres independentes. 

(Inscrito/a 2) 
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Sou filho de baiana de acarajé e um ex-usuário de drogas, minha mãe 

morreu eu tinha 4 anos. Fui criado por uma tia, a qual passei a chama-la 

de mãe. (Inscrito/a 21) 

 

Eu sou um garoto gay, que desde muito pequeno já sabia e sabiam, minha 

mãe teve muita dificuldade para me criar, sem estudo e mãe solteira, não 

conseguia um trabalho fixo, mas mesmo assim não me deixava passar 

fome. (Inscrito/a 11) 

 

Sou homem trans, negro, favelado. [...] nascido e criado no bairro do 

Calabetão. Hoje minhas raízes não me prendem pelo contrário, me 

fortalecem. (Inscrito/a 7) 

 

Bom eu sou natural do RJ cria da favela do Vidigal amo falar que sou 

favelado mesmo! (Inscrito/a 6) 

 

Moro atualmente em Salvador, bairro periférico, vindo de um distrito da 

cidade de Candeias. Lutando para sobreviver todos os dias. (Inscrito/a 15) 

 

Sou recém-formada, advogada, militante, feminista, mulher negra, 

bissexual e atualmente me vejo mergulhada em um mundo que insiste em 

me silenciar. (Inscrito/a 9) 

 

Essas afirmativas ditas antes mesmo da seleção demonstraram a necessidade de 

pensar uma metodologia sensível que se abrisse a uma perspectiva interseccional, pois suas 

urgências não eram só falar de suas existências do ponto de vista do gênero e da 

sexualidade, mas de suas existências enquanto pobres, favelados/as, periféricos/as, 

pretos/as etc.; identidades essas que também aparecerão no processo de escrita das cartas e 

no experimento final. 

Quando me refiro a uma postura interseccional, me baseio nos pressupostos 

teóricos da interseccionalidade, teoria e posicionamento político cunhado pelo Movimento 

Feminista Negro13, que reivindicaram/reivindicam um olhar atento para as identidades que 

se atravessam, pois consideram sofrer racismo dentro da luta feminista por parte das 

companheiras brancas e sofrer com o machismo por parte dos companheiros homens do 

Movimento Negro. 

 

Segundo Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade permite-nos enxergar 

a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias, 

além do fracasso do feminismo em comtemplar mulheres negras, já que 

reproduz o racismo. Igualmente, o movimento negro falha pelo caráter 

machista, oferece ferramentas metodológicas reservadas às experiências 

apenas do homem negro (AKOTIRENE, 2019, p. 19). 

 
13 É da mulher negra o coração do conceito da interseccionalidade (AKOTIRENE, 2019, p. 24). 
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Em um processo que teve como princípio histórias de vida dos/as participantes, 

sob uma perspectiva dialógica, tornou-se impossível não haver o cruzamento das “avenidas 

identitárias” que compõem cada participante, pois, ao contar suas histórias enquanto 

pessoas dissidentes de uma matriz hétero e/ou cis, as outras marcações sociais aparecem, já 

que elas não passam despercebidas em suas vivências. Embora não se trate de uma 

somatória14 de opressões, o pensamento interseccional nos ajuda a pensar o “[...] que 

faremos politicamente com a matriz de opressão responsável por produzir diferenças” 

(AKOTIRENE, 2019, p. 46). 

 

[...] os sujeitos são, ao mesmo tempo, homens ou mulheres, de determinada 

etnia, classe, sexualidade, nacionalidade; são participantes ou não de uma 

determinada confissão religiosa ou de um partido político... Essas múltiplas 

identidades não podem, no entanto, ser percebidas como se fossem 

“camadas” que se sobrepõem umas às outras, como se o sujeito fosse se 

fazendo “somando-as” ou agregando-as. Em vez disso, é preciso notar que 

elas se interferem mutuamente, se articulam; podem ser contraditórias; 

provocam, enfim, diferentes “posições”. Essas distintas posições podem se 

mostrar conflitantes até mesmo para os próprios sujeitos, fazendo-os oscilar, 

deslizar entre elas – perceber-se de distintos modos (LOURO, 2014, p. 55). 

 

Além disso, “[...] quando pensamos em raça, cor, classe, sexualidades, não 

podemos esquecer de nossas peculiaridades locais” (PÉLUCIO, 2014, p. 12), pois ser 

afeminada, pobre, preta, favelada, entre outras marcações tidas como não-universais, não 

são identidades que se universalizam em qualquer lugar, as latino-americanas diferem das 

norte-americanas, que diferem das europeias, que diferem das africanas e assim por diante.  

Ainda no questionário de inscrição, foi perguntado o que os/as motivava a querer 

fazer as oficinas e as respostas foram diversificadas. Alguns/algumas destacavam, como 

pode ser observado nas falas abaixo, que o principal motivo era o desenvolvimento 

pessoal, autoconhecimento, e outros aspectos que não necessariamente tinham como meta a 

ação artística. 

 

Conhecer pessoas, interagir e ocupar meu tempo. Principalmente agregar 

algo ao meu currículo. (Inscrito/a 20) 

 

Gosto de fazer amigos e obter mais conhecimentos. (Inscrito/a 27) 

 

To em busca de autoconhecimento e acho que essa oficina irá contribuir 

muito para esse processo. (Inscrito/a 17) 

 
14A interseccionalidade impede aforismos matemáticos hierarquizantes ou comparativos 

(AKOTIRENE, 2019, p. 43). 
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Acredito que seja positivo para o meu processo de assistida do CPDD 

LGBT. Acredito que ajudara no meu desenvolvimento. (Inscrito/a 4) 

 
Sempre apreciei muito o teatro como plateia, a arte teatral é algo que me 

encanta e sempre tive proximidade com as peças realizadas em âmbito 

escolar, gostaria neste momento de me aproximar mais como forma de 

conhecimento e auto entendimento de mim mesmo. (Inscrito/a 32) 

 

Outros/as, no entanto, já destacavam com mais ênfase o fator artístico-teatral 

aliado a questões dissidentes, de como almejavam, a partir dessa experiência coletiva, uma 

exploração e reconhecimento de seus próprios corpos e suas identidades. Nessas respostas 

dadas no questionário de seleção, que podem ser verificadas a seguir, os/as inscritos/as, de 

certa maneira, já reforçavam, ainda que não conscientemente, o que defendo ao longo deste 

trabalho, o entendimento do fazer teatral como educativo e as potencialidades que se 

desdobram a partir de um fazer cênico que une corpos, histórias e memórias que não 

pertencem à matriz cis e/ou hétero. 

 

Sinto que meu corpo tem me pedido mais envolvimento com a arte para se 

sentir vivo e eu tenho negligenciado. Além de que, depois de passar três 

anos me forçando a estar em relacionamentos heterossexuais, comecei a 

questionar a minha bissexualidade. Acredito que unir a experiência 

artística com a troca que ocorrerá comigo e outros corpos LGBT+ me 

ajudará nesse processo de autoconhecimento enquanto artista e enquanto 

um corpo não-hetero que se anula o tempo inteiro. (Inscrito/a 23) 

 

Eu estou me encontrando dentro do teatro. Estou me reconhecendo cada 

dia mais, estou mais livre para fazer experimentações e vivenciar um ato 

político poético e extremamente intenso. Tenho reconhecido a importância 

de uma intervenção das artes no desenvolvimento humano recentemente, 

após da mesma me transformar e me apresentar para eu mesma. (Inscrito/a 

22) 

 

Pelo fazer artístico lgbt e o interesse em teatro. (Inscrito/a 10) 

 

Sempre tive uma leve inclinação para as artes cênicas mas por timidez 

nunca tomei qualquer iniciativa de participar. Mas o descobrir desse 

projeto voltado a comunidade LGBTQ+ eu achei um bom lugar pra 

começar. (Inscrito/a 33) 

 

Faz um tempo considerável que estou afastado do fazer cênico e essa é 

uma oportunidade deu ter um novo contato com esse novo eu, esse novo 

corpo em concepção e realidade que ao mesmo tempo se ver preso a 

corpos passados e acredito que a proposta dessa oficina nesse espaço com 

essa temática e com esses corpos resgatando memórias que as vezes esta 

la e se reflete no nosso dia a dia, marcas coisas que nos feres e não temos 

noção porque não percebemos o quão preso estamos. Acredito que sera 

muito interessante, produtivo e construtivo. (Inscrito/a 7) 
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Creio que seja principalmente pela libertação corporal que o teatro 

proporciona, poder me expressar melhor de diversas maneiras e afins. 

(Inscrito/a 30) 

 

O fator timidez também surgiu entre as justificativas da inserção nesse espaço de 

criação cênica, reconhecendo o fazer teatral como ação capaz de ressignificar modos de 

existir. 

 

Por sempre ter vontade em fazer algum curso de teatro, pra liberar um 

pouco a minha timidez, por saber que é voltado ao pessoal LGBT me senti 

mais acolhida em fazer parte. (Inscrito/a 13) 

 

Uma das motivações é a minha timidez, concentração gostaria de trabalha 

isso e pode olha o outro da forma que ele se ver, respeitando as diferenças. 

E isso arte nos ensina. (Inscrito/a 19) 

 

Para melhorar e ter novas experiências com a atuação. Sempre fui MUITO 

tímido, não gostava de falar em público, etc e depois que fui conhecendo o 

meio artístico isso foi melhorando um pouco, mas ainda tem muito a 

melhorar. (Inscrito/a 5) 

 

Além disso, outros objetivos, como a busca por uma espécie de formação, 

apareceram nessas inscrições, demonstrando que, embora a maioria dos/as inscritos/as 

fosse composta por pessoas dissidentes de uma existência cis e/ou hétero, suas intenções, 

muitas vezes, ultrapassavam os objetivos propostos nas oficinas. 

 

Almejo montar oficina voltada à improvisação/comédia para as pessoas da 

minha comunidade, visando propor atividades lúdicas que instiguem a 

criticidade, criatividade e ofertar outra possibilidade de “ganha pão” 

honesta aos alunos. (Inscrito/a 16) 

 

As respostas destacadas acima demonstram que, embora estivesse nos meios de 

divulgação que as oficinas tinham por objetivo investigar como se dava o processo cênico-

educativo a partir das histórias de vida de pessoas não héteros e/ou não cis, não foram 

somente a vontade de compartilhar suas histórias que levaram esses/as sujeitos/as a se 

inscreverem; muitos/as, como se pode verificar, tinham objetivos que não estavam ligados às 

pautas supracitadas, no entanto, vale ressaltar as observações contidas em algumas respostas 

sobre como o fato de ser uma oficina destinada apenas para o público não cishétero os/as 

encorajou a vencer alguns obstáculos.  

Assim, ao propor as oficinas não me via nem me colocava como o sujeito externo 

“salvador”, mas sim como sujeito interno ao processo que partia de suas ações individuais e 

coletivas para refletir sobre questões acerca de existências ali postas. As oficinas não foram 

alheias a mim. Tratava-se também de mim, de minha história, das minhas vivências. Embora 



70 
 

estivesse ali as conduzindo, estava, de fato, no lugar de educador-educando, pois aprendia e 

ensinava na mesma proporção a partir de uma metodologia dialógica. 

Ao analisar o perfil dos/as inscritos/as e o pré-planejamento das oficinas pude ajustar 

o que considerei ser as etapas desse processo cênico-educativo, dividindo-as em três. A 

primeira etapa seria destinada a escutar e registrar as histórias de vida dos/as participantes; na 

segunda, nos dedicaríamos à construção do roteiro cênico para uma apresentação final e aos 

ensaios; e, na terceira, a apresentação aberta ao público. 

Apesar de não ter realizado um trabalho pautado na Poética do Oprimido, seus jogos 

se fazem bastante presentes no desenvolvimento das Oficinas Cena Queer, no decorrer dos 

encontros e nos processos criativos esses jogos surgiram de maneira espontânea, o que revela 

a sua importância em processos que buscam trabalhar com opressões, pois, “[...] os jogos 

ajudam a desmecanização do corpo e da mente alienados às tarefas repetitivas do dia a dia, 

especialmente às do trabalho e às condições econômicas, ambientais e sociais de quem os 

pratica” (BOAL, 2013, p. 16); esses jogos permitiam que o processo de resgate e registro das 

memórias fosse mais fluido. 

 

Figura 2. Cartaz Cronograma de Divulgação. 

 

Arte: Jack Nascimento. (2019) 
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O cronograma exposto na imagem acima foi veiculado, inicialmente, nos meios de 

divulgação das oficinas, contudo, como veremos mais à frente, as datas, as temáticas e o 

tempo de duração se modificaram a partir da dinâmica do processo e das relações 

estabelecidas com os/as participantes. 

 

4.2 ESCREVENDO CARTAS: PRIMEIRA ETAPA DAS OFICINAS CENA QUEER 

 

A primeira etapa das oficinas foi dividida em sete encontros, em cada um deles 

trabalhamos um tipo de memória ou outros aspectos das histórias de vida, evocávamos 

lembranças de tempos e/ou episódios específicos e finalizávamos com a escrita de uma carta. 

Essas cartas tornaram-se as bases da construção cênica do experimento final, bem como das 

reflexões permanentes das nossas existências dissidentes. 

 

As práticas de reflexão sobre si, oferecidas pelos relatos de vida escritos, 

centrados na formação, apresentam-se assim como laboratórios de 

compreensão de nossa aprendizagem do ofício de viver um mundo em 

movimento, não controlado globalmente e, portanto, parcialmente 

controlável na escala das individualidades, que se faz e se desfaz 

incessantemente e que coloca em xeque a crença numa “identidade por vir” 

em proveito de uma existencialidade incessantemente em operação e em 

construção (JOSSO, 2010, p. 81, grifo da autora). 

 

Nessa etapa, os encontros se deram conforme tabela a seguir: 

Encontro 1 Nascimento  

Encontro 2  Memórias da Infância 

Encontro 3  Memórias da Adolescência  

Encontro 4 Memórias Religiosas 

Encontro 5 Memórias do Primeiro Amor 

Encontro 6 Memórias Sexuais e de Aplicativos 

Encontro 7 Projeções Futuras  

 

Nascimento 

No primeiro encontro, como apresentado na tabela, trabalhamos com a ideia de 

nascimento. Dos/as 21 selecionados/as, 10 compareceram a esse primeiro momento. 

Poucos/as chegaram no horário, como o local não era de conhecimento de muitos/as e por ser 

o primeiro dia, esperei por um tempo antes de iniciar os trabalhos. Enquanto chegavam, no 
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aparelho de som, tocava Liniker e os Caramelows, em uma tentativa de promover um 

ambiente harmonioso, tranquilo e receptivo. 

As 15:30h demos início ao primeiro dia, começamos com um jogo simples de 

apresentação, no qual, em roda, cada participante fazia um movimento junto com a pronúncia 

do seu nome, em seguida, toda a roda repete o movimento e o nome. Seguindo ainda na lógica 

de se apresentar e se permitir conhecer o/a outro/a, incentivando a criação de vínculos, 

fizemos uma corrida pelo espaço e em cada pausa, os participantes deveriam encontrar um/a 

parceiro/a e contar-lhe sua história, a um novo sinal a corrida recomeçava e com uma nova 

pausa procurava um/a novo/a parceiro/a. O jogo finalizou quando todos/as já tinham 

compartilhado entre si. 

 

A fase de partilha oral de uma primeira narrativa de vida [...] pode ser 

realizada com todo o grupo, em pequenos grupos ou até mesmo em pares, de 

acordo com as opções metodológicas [...]. Não é inútil lembrar aqui que a 

narração é orientada pela reconstituição do que as pessoas pensam ser 

experiências significativas (situações, encontros, atividades, acontecimentos) 

para explicar e compreender o que, hoje, elas se tornaram no que diz respeito 

às suas competências, aos seus recursos, às suas intenções, aos seus valores, 

às suas escolhas de vida, aos seus projetos, às suas ideias sobre elas próprias 

e sobre o seu meio humano e natural (JOSSO, 2010, p. 177-178). 

 

Após esse momento destinado às apresentações, partimos para os jogos de 

aquecimento e interação, para acontecer de maneira satisfatória era necessário um trabalho 

conjunto. Primeiro jogamos “Bala Chinesa”. O jogo consiste em movimentos acompanhados 

de sons específicos passados em círculo; cada movimento/som sugere algo que deve ser 

seguido pelo próximo jogador do círculo. Nessa proposta há uma variedade de 

movimentos/sons, porém, jogamos apenas com dois, o “IÁ” e o “RONDOR”; o “IÁ” passava 

o movimento para o lado e o “RONDOR” fazia com que a roda girasse no sentido contrário; 

quando um jogador fazia um movimento ou som errado em momento equivocado ou 

demorava a reagir ao movimento/som passado, ele/a ia para o meio da roda observar até que 

outro jogador errasse e trocasse de lugar. Jogamos até que os erros ficassem mínimos e o 

ritmo acelerado. 
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Figura 3. Registro: jogando “Bala Chinesa”, dia 31 de maio de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Seguindo uma sequência de aquecimentos, fizemos o “Jogo dos 7 pulinhos” que 

consiste na formação de uma roda onde os/as participantes pulam de forma decrescente sete 

pulos (7 pulos lado direito, 6 pulos lado esquerdo, 5 pulos lado direito, 4 pulos lado esquerdo, 

3 pulos lado direito, 2 pulos lado esquerdo, 1 pulo lado direito), alternando até finalizar no 1, 

formando novamente o círculo. 

Jogamos também a “Corrida com as pernas cruzadas”, jogo desenvolvido por 

Augusto Boal: 

 

Dois atores, em posição horizontal, abraçam-se pela cintura e cruzam as 

pernas que se tocam, levantando-as para que não se apoiem no chão. Depois 

começam uma corrida em que cada um deve considerar o corpo do 

companheiro como se fosse a sua própria perna: deve mexer esse corpo 

como mexeria a sua perna. Não se deve saltar, mas sim andar, um ator com a 

perna direita e o outro com a esquerda (BOAL, 1991, p. 79). 

 

Finalizando esse momento de aquecimento, depois de quase chegar à exaustão como 

“Jogo dos 7 pulinhos”, solicitei que procurassem um espaço na sala para se deitarem, 

afastados/as uns/umas dos/as outros/as, buscando apreciar o silêncio e deixando se contagiar 

por uma música instrumental que remetia ao som uterino. Enquanto apreciavam a música pedi 

que, aos poucos, e cada qual ao seu tempo, assumissem uma posição fetal.  

Quando todos/as já se encontravam na posição solicitada, comecei a fazer algumas 

provocações e indicações. Pedi que buscassem esvaziar as mentes, que se imaginassem nessa 

bolha d’água uterina, que esquecessem todos os rótulos e definições que receberam 

anteriormente e se preparassem para nascer e se apresentar ao mundo da forma como 

gostariam de serem vistos/as. 
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Diferente do nascimento anterior, nesse novo nascer, ninguém lhe diria seu nome, 

sua cor preferida, nem as suas demais preferências. Cada qual se colocaria/chegaria ao mundo 

como se entendesse e como queria ser entendido/a e visto/a. Feito isso, pedi que, lentamente, 

rompessem essas bolhas e fossem nascendo. Ao lado, deixei um papel A4 com uma caneta e 

pedi que escrevessem uma carta de apresentação para o mundo, que se imaginassem como 

recém-chegados/as que precisam dizer quem são. 

 

Figura 4. Registro: escrevendo as cartas, dia 31 de maio de 2019. 

 
Foto: acervo pessoal. 

Cada participante finalizou a escrita em tempos diferentes, esperei que todos/as 

terminassem e pedi que fizéssemos um círculo. Já acomodados/as, sentados/as lado a lado na 

roda, pedi que fizessem a leitura da carta. Como eu não havia dito anteriormente que fariam a 

leitura, muitos/as ficaram surpresos/as e se colocaram dizendo que não gostariam de 

compartilhar. Conversamos sobre essa questão para entender os motivos e após alguns 

diálogos, insistências e o testemunho de ver outros colegas lendo, a maioria decidiu ler, 

apenas um não quis e eu não insisti, compreendi que fazia parte do processo. 

É necessária a compreensão de que cada um tem seu tempo e, portanto, “[...] as 

resistências são respeitadas, assim como tantos outros indícios de obscuridade no trabalho, 

como sendo outra maneira de pensar ou de abordar a atividade, como outro ritmo na 

progressão” (JOSSO, 2010, p. 152). Quando se respeita esses momentos, abre-se um 

ambiente acolhedor e no decorrer do processo algo que, inicialmente, não foi revelado vem à 

tona de forma espontânea e aí reside o processo educativo de libertação e transformação.  
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Encaminhando para o final desse primeiro encontro e ainda na perspectiva de se 

apresentar para o mundo e de nascer, fizemos uma poesia coletiva com a provocação “Eu 

sou”. 

Eu sou 

A mudança que quero no mundo 

Uma mulher livre 

Desconfiado e preso 

Uma alma viva em um corpo de um animal 

Amiga, chata, carinhosa, mas se eu parar se de ser tudo isso tenha medo 

Eu sou artista 

A minha própria fortaleza 

Eu sou o início, o fim e o meio 

Eu sou fantástico 

Um corpo estranho em um mundo de iguais 

(Oficinas Cena Queer, 2019). 

 

Finalizando o primeiro dia, fizemos uma discussão acerca das atividades 

desenvolvidas e sobre as perspectivas para os próximos encontros das oficinas. A avaliação 

dos participantes foi positiva, no sentido da metodologia compartilhada. Ao final do encontro 

estavam todos/as bastante próximos/as, levando em consideração o fato de que muitos/as não 

se conheciam e a curta duração de tempo desse primeiro encontro. Todos/as diziam ter 

gostado dos jogos feitos no início, alguns/algumas relataram que ficaram envergonhados/as 

com a leitura da carta, já outros/as pontuaram que falar de si daquela maneira tinha um efeito 

“expurgador” e que se sentiam acolhidos/as ao perceber que muitas histórias se assemelhavam 

às suas e que não havia um julgamento. 

Tais afirmações coadunam com as asserções de Josso (2010), a saber: 

 

Todos os grupos biográficos constatam que a apresentação e a escuta dos 

relatos desencadeiam um processo dialético de identificação e de 

diferenciação, que alimenta o questionamento sobre seu próprio percurso e, 

em contrapartida, o questionamento do percurso dos outros [...] (JOSSO, 

2010, p. 71). 

 

Memórias da Infância 

O segundo dia foi destinado ao trabalho com as memórias da infância, nesse 

momento o grupo ainda se formava, novos rostos estavam surgindo enquanto alguns/algumas 

que vieram no primeiro encontro não vieram no segundo. Começamos novamente com as 

apresentações, para que cada vez mais o grupo se conhecesse e construísse um ambiente de 

maior intimidade. Fizemos as apresentações em círculo, cada um dizendo seu nome e, em 

seguida, formaram duplas e se apresentaram para o/a colega, contando suas histórias com 
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mais detalhes; após isso, cada um/a apresentaria seu/sua parceiro/a para o grupo maior. 

Diferente da primeira apresentação que era somente o nome e uma ou outra informação, na 

segunda apresentação houve mais detalhes das histórias que compunham os/as sujeitos/as em 

detalhes mais pormenorizados. 

Após esse momento iniciamos alguns jogos de aquecimento. Primeiro, “Roda 

máxima e roda mínima”: 

 

Os atores dão as mãos e formam uma roda. Depois distanciam-se, com as 

mãos o mais agarradas possível, até que os dedos apenas se toquem, 

enquanto os corpos fazem um esforço contrário para se separarem. Depois 

de algum tempo, os atores fazem o contrário e tentam ocupar o menor 

espaço possível, juntando-se todos ao centro (BOAL, 1991, p. 76). 

 

Esses movimentos de alargar e encolher se repetem algumas vezes até o grupo ter ido 

ao seu máximo e ao seu mínimo. Esse jogo possibilita que os/as jogadores/as interajam mais 

entre si e trabalhem enquanto grupo, é preciso, na hora da roda mínima, por exemplo, não ter 

medo de tocar nos/as colegas, de juntar os corpos uns nos outros.  

Jogamos também “Máquina de ritmos”, jogo sugerido por Augusto Boal, solicitei 

que cada participante fizesse um som/movimento que remetesse a alguma lembrança da 

infância. 

 

Um ator vai até o centro e imagina que é uma peça de uma engrenagem de 

uma máquina complexa. Faz um movimento rítmico com seu corpo e, ao 

mesmo tempo, o som que essa peça da máquina deve produzir. Os outros 

atores prestam atenção, em círculo, ao redor da máquina. Um segundo ator 

se levanta e, com o seu próprio corpo, acrescenta uma segunda peça à 

engrenagem dessa máquina, com um outro som e outro movimento que 

sejam complementares e não-idênticos. Um terceiro ator faz o mesmo, e um 

quarto, até que todo o grupo esteja integrado em uma mesma máquina, 

múltipla, complexa, harmônica (BOAL, 2004, p. 129). 

 

Após esses jogos, utilizando diversas músicas (eletrônica, latina, heavy metal e 

outros estilos de ritmo mais acelerado) conduzi uma atividade com objetivo de “liberação 

corporal”, buscando deixar o corpo mais disponível para as atividades seguintes; a ideia era 

levar o corpo a uma exaustão. Deixei o ambiente escuro e, como não havia ventilação, o calor 

aumentou, fazendo com que os corpos suassem bastante. Pedi que fechassem os olhos e 

pulassem em conjunto, trabalhando a repulsa e a atração dos corpos. Cada vez que estavam a 

diminuir o ritmo incentivava-os/as a ir além, a pular, mexer o corpo, gritar etc. Quando senti 

que estavam em uma potência máxima, solicitei que fosse diminuindo o ritmo e aos poucos 

fossem deitando-se no chão. 
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Ao se deitarem, pedi que relaxassem o máximo, que se entregassem ao chão, que 

prestassem atenção na respiração ofegante e ficassem atentos/as ao contato do corpo com o 

chão de madeira. Depois de um tempo, com a energia se assentando e o corpo ficando mais 

leve, pedi que lembrassem das suas músicas prediletas na infância e começassem a cantarolar 

baixinho; que lembrassem do seu brinquedo preferido e falassem dele, descrevendo os 

detalhes que lembravam. 

Propus outras provocações: Quem eram seus/suas amigos/as de infância? Você tinha 

irmãos/irmãs? Qual sua relação com seu pai/mãe? Como era sua relação com identidades 

sexuais e de gênero diversas? Quem era a sua criança? Quanto dela ainda está em você? O 

quanto ainda vocês se parecem? O que mudou? Solicitei que fossem respondendo às 

provocações, que começassem baixinho e aumentassem o tom gradativamente, que variassem 

as tonalidades de acordo com suas vontades, mas que buscassem apenas não silenciar.  

Em determinado momento todos/as estavam contando suas histórias uns/umas mais 

tímidos/as e outros/asem tom mais alto, naquele momento evidentemente não dava para captar 

a essência de cada história, pois o barulho de várias vozes ocupava o espaço, mas o objetivo 

desse momento era possibilitar que eles/as se encorajassem a pôr para fora suas narrativas, 

assim, na hora de escrever a carta, o processo seria mais fluido e sem muitos acanhamentos. 

 

A situação de construção da narrativa exige uma atividade psicossomática 

em vários níveis, pois pressupõe a narração de si mesmo, sob o ângulo da 

sua formação, por meio do recurso a recordações-referências, que balizam a 

duração de uma vida. No plano da interioridade, implica deixar-se levar 

pelas associações livres para evocar recordações-referências e organizá-las 

numa coerência narrativa, em torno do tema da formação (JOSSO, 2010, p. 

36). 

 

Em seguida pedi que eles/as pensassem na seguinte questão: “Se o adulto de hoje 

pudesse conversar com a criança de outrora, o que diria?” e a partir dessa questão 

escrevessem uma carta destinada à criança que tinham sido no passado, dessa vez solicitei que 

não assinassem a cartas e, ao finalizarem a escrita, embaralhei os papeis e redistribui, essa 

escolha se deu na tentativa de que o grupo não soubesse de quem era a história para assim 

deixar que a escrita fluísse sem muitos receios.  

 

Escrever para dar a ler é, pois, correr o risco de provocar um posicionamento 

dos leitores. Escrever, para que leituras cruzadas permitam um 

questionamento das dinâmicas da obra na narrativa, é aceitar arriscar-se aos 

conflitos das interpretações. É por isso que a adoção de uma linguagem 

indefinida pode ser uma maneira de se proteger. Mas arriscar-se é apostar no 

efeito de clarificação para si desses múltiplos olhares e assumir a polissemia 
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potencial das nossas experiências e vivências como uma riqueza e 

descoberta (JOSSO, 2010, p. 207). 

 

 

 

Figuras 5 e 6. Registro: Encontro do dia 7 de junho de 2019. 

  

Foto: Gleiton Guimarães. 

Finalizamos o encontro com a escrita da poesia coletiva com a provocação “A 

criança que habita em mim” 

A criança que habita em mim foi adultizada? 

A criança que habita em mim, de certa forma, está presente em mim até hoje 

Resiste com muita luta e vontade de mudar e transformar o mundo 

Move dunas sem sair do lugar 

Ainda precisa ser acolhida 

É pior do que você possa imaginar 

É bem engraçada, legal, fofa e comilona 

Forte 

Precisa confiar em si mesma 

Sonha com um mundo com mais amor 

(Oficinas Cena Queer, 2019). 

 

Memórias da Adolescência 

Ainda no terceiro encontro recebíamos novos/as participantes que foram 

incorporados/as ao processo. Começamos com a apresentação dos nomes que, nesse 

momento, além de ser uma apresentação, compreendi que se tornou um ritual de afirmação de 

quem somos e de nossas identidades. 

O segundo momento foi destinado ao aquecimento, a fim de que os corpos 

acordassem, saíssem do mecanicismo do dia a dia e se colocassem à disposição dos fazeres 

criativos. Fizemos o “Jogo dos 7 pulinhos” e, logo em seguida, o “Bala Chinesa”, 

estabelecendo no grupo maior atenção, prontidão e cumplicidade, finalizando o aquecimento 

com “Pega-pega congelou”. 

Em seguida, espalhei diversos objetos na sala, solicitei que, um/a por vez, pegasse 

um objeto e, a partir dele, improvisasse uma cena que trouxesse fatos e histórias da 
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adolescência. Enquanto a primeira pessoa estivesse improvisando, uma segunda pegaria outro 

objeto e entraria na cena contracenando com a primeira que já trazia seus fatos e histórias, 

relacionando com a cena/história anterior de maneira coesa. O improviso continuou até que 

todos/as adentrassem à cena com seus objetos e histórias. 

O grupo improvisou de modo satisfatório, alguns tiveram dificuldades de acrescentar 

suas vivências, mas adentraram às improvisações dos colegas e souberam conduzir bem as 

criações. Ao final, tínhamos a história de uma grande família permeada pelos acontecimentos 

da vida de adolescente de cada um/a deles/as. Para finalizar, demonstraram dificuldade, em 

determinado momento começaram a repetir um mesmo ciclo sem acrescentar novos 

elementos, foi então que intervi pedindo que se encaminhassem para um fechamento, uma 

resolução da história criada. Alguns elementos trazidos nas improvisações serviram de base 

para cenas que apareceram no experimento cênico final. Depois desse momento, jogamos 

“Contar sua própria história”: 

 

Um ator conta qualquer coisa que realmente lhe aconteceu: ao mesmo tempo 

os seus companheiros ilustram a história que ele vai desenvolvendo. O ator 

que narra não pode interferir, nem fazer correções, durante o exercício. No 

fim se discutirão as diferenças. O narrador terá a oportunidade de comparar 

as suas reações com as dos seus companheiros (BOAL, 1991, p. 88). 

 

No nosso jogo delimitamos que, ao invés de ser qualquer coisa que lhe aconteceu, 

fosse qualquer coisa relacionada às suas vivências da adolescência. Todos/as contaram suas 

histórias e todos/as fizeram as ilustrações cênicas em momentos distintos. Nesse jogo, além 

de trazer as memórias, demos continuidade ao trabalho com o improviso e o se colocar em 

cena.  

Finalizando esse momento de improvisações, a partir dos estímulos de músicas pop e 

latinas e com um ambiente escurecido, pedi que soltassem os corpos, pulassem, se 

relacionassem e seguissem nesse ritmo até a exaustão. Ao perceber que eles/elas estavam 

exaustos/as fui solicitando que se deitassem ao chão e ao som da música “Shhhhh15”, do 

cantor Rapha Moraes e “Segredo16”, do cantor Almério e deixassem vir à tona as lembranças 

da adolescência, relacionadas com as questões e vivências ligadas às suas identidades de 

sexualidade e gênero, deixando transbordar e expor tanto as lembranças boas quanto as ruins. 

Uma folha e uma caneta foram colocadas próximas a cada um/a deles/as e, aos poucos, pedi 

 
15 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HHV8ma3IUxw 

 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=brB0hsEVmkc 
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que se levantassem/sentassem e, cada um/a no seu tempo, deveria escrever uma carta para 

algo ou alguém da adolescência, expressando o que desejasse sobre esse momento da vida. 

Por conta do tempo já avançado e levando em consideração alguns relatos a respeito 

da timidez em ler as cartas, solicitei novamente que, nesse encontro, as cartas não fossem 

assinadas, nem lidas. Assim, quando finalizaram as escritas me entregaram as cartas e 

finalizamos o encontro com a roda de conversa e avaliação. Neste dia, um dos participantes 

que estava no seu primeiro dia no grupo comentou que havia gostado do encontro, mas que 

não se sentia fazendo teatro e sim terapia. 

No pouco tempo que restava do encontro, nos dedicamos a conversar sobre essa 

questão, percebi que não só ele, como outros/as consideravam aquele espaço como 

terapêutico, por se sentirem acolhidos/as, por falarem de si e suas existências dissidentes sem 

medos de julgamentos, por poderem ser quem são etc.; mas, no caso desse participante 

específico, tudo indicava que, para ele, fazer teatro consistia nos moldes tradicionais de 

chegar com um texto pronto, fazer preparação vocal e corporal, estabelecer marcas, 

personagens etc. Expliquei, não só para ele, como para todo o grupo o que já havia informado, 

tanto na divulgação como nos encontros anteriores, como se daria o processo do Cena Queer 

e o porquê daquela escolha. 

 
Figura 7. Registro: Encontro do dia 28 de junho de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Memórias Religiosas 

No quarto encontro foram propostas atividades destinadas a pensar sobre as 

memórias religiosas. Iniciamos com o aquecimento no qual eles deveriam caminhar pelo 

espaço na velocidade das minhas palmas e, quando eu parasse, cada um/a, em um momento 
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distinto, deveria responder a seguinte questão: “Minha religião é...?”. Ainda no aquecimento 

utilizei o “Jogo dos 7 pulinhos “e atividades de rolar no chão e o rolar sobre os colegas. 

 Jogamos também com a formação de células, primeiro eles/as deveriam caminhar de 

olhos fechados, de forma individual, depois caminhar de olhos fechados e de costas, em 

seguida, se agruparem e buscar diversas formas de caminhar coletivamente mantendo os olhos 

fechados, enquanto isso, eu dava estímulos e sugestões para mudarem os níveis, as direções, 

as velocidades e alertava caso estivessem em situações que pudessem machucá-los/as. 

A fim de estimular a criatividade e o improviso, fizemos o jogo “História contada por 

muitos atores”: “Um ator começa uma história que é continuada por um segundo ator, 

seguindo-se um terceiro, até que todo o elenco tenha contado essa história, cada qual um 

pedaço” (BOAL, 1991, p. 111). Primeiro formei dois grupos, enquanto o primeiro assistia, o 

outro apresentava. O jogo consistia em pensar em suas histórias enquanto sujeitos/as 

dissidentes: uma pessoa começava a narrar, quando uma palavra despertasse na pessoa 

seguinte alguma lembrança ela deveria continuar com a história acrescentando a sua e assim 

seguia por uma, duas, três rodadas. 

Esse jogo foi interessante, pois no calor da improvisação eles/as deixavam vir à tona 

as memórias e os relatos sem filtros e sem boicotes, a recepção do jogo também foi 

interessante, com relatos de como o jogo os/as fizeram ficar mais à vontade e falar coisas que 

antes tinham receios por racionalizar demais. Foi importante mesclar a escrita com a 

oralidade, visto que há aqueles/as que criam boicotes ao escrever e o jogo buscava “[...] 

facilitar o processo de elaboração de uma narrativa: a reflexão sobre a sua própria narrativa e 

a dos outros, e no fim das contas, criar um clima, um terreno propício às tomadas de 

consciência” (JOSSO, 2010, p. 161). 

Após esse momento, solicitei que cada um/a deles/as escolhesse um espaço da sala e 

se deitasse, na mesma dinâmica dos dias anteriores, que buscassem se entregar ao chão, 

relaxar, esvaziar a mente etc. Antes de colocar uma música, provoquei a pensarem na relação 

das religiões em suas vidas, para além de suas crenças, pedi que refletissem como as religiões 

influenciavam suas vidas enquanto pessoas com identidades sexuais e de gênero dissidentes 

da matriz cis e/ou heterossexista.  

Se pudessem falar com um Deus, uma Divindade ou para uma doutrina, líder 

religioso, o que diriam? Deixei o ambiente com pouca luz, coloquei a música “Tatoo de 
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Melancia17”, do cantor Almério, enquanto fazia as provocações e dava-lhes tempo para 

refletirem; em seguida eles/as, deveriam escrever uma carta para um Deus, Divindade, 

doutrina, líder religioso ou algo similar, que tivesse a ver com suas vivências e aspectos 

religiosos, colocando na carta os sentimentos advindos das reflexões.  

Depois de dado o tempo necessário para a escrita das cartas, distribui de forma 

aleatória as cartas escritas na semana anterior, a respeito das memórias da adolescência, as 

quais não tinham identificação. Cada um/a leu uma carta do/a colega e a carta escrita sobre as 

memórias religiosas, depois pedi que escrevessem em outro papel trechos da carta do/a colega 

que tivesse chamado a atenção ou dialogasse com sua própria história. Após esse momento, 

cada qual falou das impressões referentes às cartas que leu e o porquê dos trechos 

selecionados. 

Por fim, solicitei que recolhessem as cartas escritas por eles/as nas semanas 

anteriores e para o próximo encontro construíssem uma cena para ser apresentada. A cena 

deveria conter os textos de uma das cartas ou um apanhado delas, o trecho selecionado na 

carta do/a colega, elementos das músicas selecionadas por eles/as como as preferidas, tanto da 

infância como a música preferida no período atual. Além disso, a cena deveria também conter 

uma interação com o público.  

Finalizamos o encontro com a avaliação e a escrita do poema coletivo “Minha 

religião é...” 

Minha religião é 

O universo 

Minha religião é Deus, independente de igreja 

Liberdade 

Apesar de ser controle social 

Respeitar as individualidades de cada um 

Religião é escolha 

Equilíbrio 

Aceitação 

Amar, pra minha vida meu ser 

Religião é acreditar para aquilo que está além da matéria  

Osún 

(Oficinas Cena Queer,2019) 

 

 

Memórias do Primeiro Amor 

Começamos o quinto encontro cujo tema era memórias do primeiro amor, como já de 

costume no nosso ritual, iniciamos com o aquecimento. Primeiro, fizemos um círculo no qual, 

 
17Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=qyyWnqs-I9M 
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apoiados apenas pelos ombros, todos/as deveriam se inclinar para frente sem tirar o calcanhar 

do chão, a ideia desse jogo era aquecer, promover a concentração e o trabalho coletivo, pois 

para dar certo era necessário que todos/as estivessem entregues e confiassem uns/umas nos/as 

outros/as. Em seguida, fizemos o jogo cantado “Ratátá” que, além de trabalhar a voz e os 

movimentos, trabalha também a atenção e deixa o corpo mais disponível para a criação. 

Depois desses momentos, fizemos um jogo para colher informações que seriam 

utilizadas no próximo encontro. Brincamos de “Eu nunca”, em um formato diferente do 

convencional. Trata-se de um jogo comum, sobretudo entre adolescentes e jovens, e consiste 

nas seguintes regras: são feitas perguntas pessoais e quem já fez o que foi perguntado perde a 

rodada. Pode ser feito com um esquema de pontuações, ou como drink game, e quem perde 

bebe. Por exemplo, um/a jogador/a diz “Eu nunca joguei futebol” e assim, todos/as os/as 

jogadores/as que já jogaram futebol perdem a rodada.  

Na versão que brincamos não havia bebida nem a exposição para saber o que já 

haviam feito. A versão jogada por nós consistia em escrever no papel situações relacionadas 

às vivências sexuais e de aplicativos de forma geral, inclusive silenciamentos e opressões 

nesses espaços/momentos, a escrita vinha sempre acompanhada do “Eu nunca” que, na 

prática, significa “Eu já”, depois de escrever, sem nenhuma identificação, eles colocavam os 

papeis em uma caixa que deixei disponível no centro da sala. A escolha manter o nome “Eu 

nunca” e modificar a forma de jogar se deu como forma de manter a empolgação dos/as 

participantes e brincar com essa possibilidade de contar as situações pelas quais passaram 

sem, necessariamente, se tornar uma exposição. No jogo apareceram afirmações tais como: 

 

“Eu nunca transei com alguém que eu não conhecia”, “eu nunca namorei 

com alguém que conheci no Tinder”, “eu nunca transei com 2 pessoas ao 

mesmo tempo”, “eu nunca transei algemada/amarrada”, “eu nunca transei 

dentro de um barco”, “eu nunca me expus num app de paquera”, “eu nunca 

fui forçada a fazer sexo só porque fui pra casa da pessoa”, “eu nunca me 

entreguei a um parceiro sexual/afetivo que não se cuida”, “eu nunca deixei 

de namorar quando desejava, independente dos comentários”, “eu nunca 

questionei minha orientação sexual”, “eu nunca fui rejeitado por conta da 

minha identidade de gênero”, “eu nunca cai na cilada de “assistir um filme”, 

“eu nunca fui induzido a fazer algo que eu não queria”, “eu nunca mudei 

minha forma de ser para agradar a um suposto parceiro sexual”, “eu nunca 

fui obrigado a fazer sexo anal”, “eu nunca transei sem camisinha por 

insistência do cara”, “eu nunca fui chamada de modinha por dizer ‘não’ a um 

homem ou mulher, sendo lésbica ou gay”, “eu nunca não andei de mão dadas 

na rua”, “eu nunca fui traído”, “eu nunca disse que não era ativo”, “eu nunca 

disse que não gostava de sexo”, “eu nunca disse que não gosto do tamanho 

do meu pênis”, “eu nunca tive que provar que amo só porque não quis fazer 

algo que minha/meu companheirx queria”,  “eu nunca fui insultadx na frente 

de muita gente por ter feito uma comida (ruim) que não tinha o hábito de 
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fazer”, “eu nunca disse que amo sem amar durante o sexo”, “eu nunca 

transei com alguém no banheiro de um clube”, “eu nunca me forcei a fazer 

sexo com alguém do sexo oposto”, “eu nunca fui obrigado a ficar em casa só 

porque minha/meu companheirx queria que eu ficasse”, “eu nunca tive que 

pedir perdão mesmo estando certo”, “eu nunca tive medo de falar o que sinto 

com medo da reação delx”. 

 

Saindo desse momento, fizemos um relaxamento ao som de “Feliz e ponto18” e “A 

cor é rosa19”, do cantor Silva, enquanto eles/as apreciavam a música, provoquei a pensarem 

no primeiro amor e a relação deste com suas identidades de gênero e sexualidade. Esse amor 

se concretizou? Foi possível? Se não foi, por quê? Se foi possível, você precisou enfrentar 

algum obstáculo para viver esse amor? O que esse primeiro amor ou as situações que 

envolvem a existência dele reverberou na sua vida e na pessoa que você é hoje? Salientei que 

o primeiro amor não precisava ser algo concreto, podendo também ter sido amores platônicos, 

idealizados etc. Após essas provocações, pedi que escrevessem uma carta para esse primeiro 

amor. 

Para finalizar, fizemos a leitura das cartas e eles/as apresentaram as cenas solicitadas 

no encontro anterior. Logo em seguida, conversamos sobre as cenas, dividindo sugestões e 

colocações e pedindo que refizessem as cenas a partir das novas indicações. Todos/as 

assistiam às cenas dos/as colegas e comentavam sobrea mesma. 

 

A posição de ouvinte, ou melhor, o ator-ouvinte, vai gerar um trabalho 

interior de comparação por identificação e diferenciação da sua história com 

a narração ouvida. Esse processo é extremamente importante na iniciação de 

um questionamento sobre o que se faz para que se possa sentir, ao mesmo 

tempo tão semelhante e tão diferente. É nesse momento que é iniciada a 

procura daquilo que gera a singularidade na generalidade (JOSSO, 2010, p. 

179)  

 

Memórias Sexuais e de Aplicativos  

Nesse encontro, o fio condutor foram as memórias sexuais e de aplicativos. 

Iniciamos a partir de aquecimentos com o jogo “Bala Chinesa” e jogo cantado “Epoi tai taie”. 

Após esse momento destinado ao aquecimento, fizemos um jogo de improviso que se 

desdobrou a partir do “Eu Nunca” da semana anterior. O “Eu Nunca” da semana anterior era 

 
18Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l-rpWQId_-g 

 
19Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KnJwCg-zh4w 
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um pretexto para conhecer um pouco mais os participantes a respeito das vivências sexuais e 

ter uma noção de quais temas abordar.  

O jogo que propus consistia no sorteio de diversos papeis com situações e vivências 

relacionadas à prática sexual e ao uso de aplicativos de paquera. O jogo se dava em duplas, 

cada dupla sorteava um papel e alguém deveria defender o tema sorteado e outro/a deveria 

acusar/ser contra; quando eu desse um sinal, estes deveriam trocar as posições, quem acusava 

iria defender e quem defendia iria acusar, permanecendo nessa dinâmica até que eu 

percebesse que tinham explorado o máximo ou perdido o ritmo e assim outra dupla sorteava 

um novo papel. 

Foram colocados temas, que surgiram a partir da análise do “Eu nunca”: virgindade, 

sexo, Tinder, beijo grego, pornografia, namoro, orgia, preservativo, penetração, selinho, 

IST’s, casamento, beijo em público etc.; esse jogo, além de exercitar a improvisação e o se 

colocar em cena para um público, também os/as provocava a falarem sobre temas 

considerados tabus, permitindo assim que trouxessem para o improviso suas próprias 

vivências e percepções. Após esse jogo, nos sentamos para discutir falas que surgiram no 

improviso, mas que, de alguma forma, reforçavam preconceitos e estigmas relacionados às 

pessoas dissidentes da matriz cis e/ou hétero, compreendendo o quanto era necessário 

refletirmos que o fato de não gostar de algo ou não ser a favor, não é fator para atacar. 

Em seguida, fui ambientando a aula para provocar um mergulho nas lembranças 

perpassadas pelas vivências sexuais e de aplicativos. Pedi que escolhessem um espaço da sala 

e se deitassem - repetindo o ritual feito, até então, em todas as aulas como forma de relaxar, se 

entregar ao chão, perceber seu corpo e esvaziar a mente - e permitissem viajar pela música 

que tocava. As músicas selecionadas dessa vez foram “Desconstrução20”, do cantor Tiago 

Iorc, e “Porque21”, do cantor Almério. Nos intervalos das músicas, em alguns momentos, 

provocava-os/as, a partir de questionamentos, a revisitarem suas memórias a partir da 

temática do dia; por fim, solicitei que escrevessem uma carta para alguém que esteve presente 

nessas memórias ou para um tipo específico de pessoa (exemplo: homens que não curtem 

afeminadas, sigilosos de aplicativos, pessoas abusivas, pessoas transfóbicas etc.).Finalizamos 

o encontro com a leitura das cartas, não houve apresentação de cenas, pois os eles/as não 

tinham refeito as cenas ou criado. 

 
20Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UXTYErYEXsk 

 
21Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rCXvwD-4aK4 
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Figura 8. Registro: Encontro do dia 19 de julho de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Projeções Futuras 

Diferente dos encontros anteriores, dessa vez não trabalhamos as memórias e 

lembranças do passado, pelo contrário, miramos no futuro, nas perspectivas futuras de como 

eles/as se percebiam e o que desejavam para o futuro como sujeitos/as dissidentes da matriz 

cis e/ou heterossexista. No início, fizemos o aquecimento jogando o “Jogo do bastão”, um 

jogo simples de passar o bastão para o colega (nesse caso utilizamos cabo de vassoura). À 

medida que o jogo foi ganhando ritmo e encontrando um compasso próprio do grupo, 

aumentamos o nível acrescentando outro bastão e música, além de jogar o bastão cantávamos 

músicas do cancioneiro popular, como por exemplo, “Se essa rua fosse minha”. 

 

Figura 9. Registro: Encontro do dia 26 de julho de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 
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Em seguida, utilizamos músicas do cenário pop internacional para dançar e deixar 

fluir movimentos espontâneos no corpo. Pedi que fizessem uma “batalha de divas”, buscando 

soltar e exagerar ao máximo os movimentos corporais, que dançassem, experimentassem 

atração e repulsão dos corpos, que mesclassem à dança individual, mas também encontrassem 

um corpo coletivo uníssono e se entregassem à exaustão. Essa atividade finalizou com todos 

os corpos colados o mais próximo possível, em pausa, sentindo o corpo e a respiração 

uns/umas dos/as outros/as.  

De olhos fechados, imersos na energia desse corpo pulsante pedi que fossem 

lentamente do plano alto para o plano baixo, se entregando ao chão e, ao som das músicas 

“Indestrutível22”, da cantora Pabllo Vittar, e “Me curar de mim23”, da cantora Flaira Ferro, 

provoquei-os/as a pensarem no amanhã e a escreverem para o “seu eu” na velhice uma carta 

relacionando aquilo que gostariam de ler e relembrar dali a alguns anos, desejos para a vida 

futura, o que se imaginariam fazendo. Após a escrita e leitura das cartas, eles/as apresentaram 

as cenas individuais e, em seguida, dialogamos sobre elas, propondo mudanças e sugerindo 

novos caminhos, conversando, inclusive sobre elementos visuais como figurinos e cenário. 

 

4.3 ENCENANDO CARTAS: DOS ENSAIOS À CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO CÊNICO 

 

Finalizamos o primeiro ciclo das Oficinas Cena Queer, que era destinado ao 

levantamento do material biográfico e memorial dos/as participantes. Durante esse período, 

circularam pelas oficinas cerca de vinte pessoas com as mais variadas identidades de gênero e 

orientação sexual. Cada encontro foi reservado ao trabalho específico de um tipo de memória 

e, ao final, cada participante escrevia uma carta. Essa carta poderia ser endereçada para si 

mesmo, para alguém ou para algo. Nesse sentido, as oficinas faziam um diálogo com as 

histórias de vida na perspectiva escrita e oral, visto que, quando liam as cartas, 

alguns/algumas complementavam a fala justificando não serem muito bons/boas na escrita, o 

que sinalizava maior atenção na escuta, visto que proposições textuais e cênicas poderiam 

surgir a partir dessa oralidade. 

Uma/um das/os participantes, por exemplo, tinha escrito somente três cartas no 

decorrer do processo e todas continham poucas frases em que as histórias não se 

 
22Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O8B72HzTuww 

 
23Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCdh6BYIPUk 
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desenvolviam. Em contraposição, nos momentos em que ela/e contava suas histórias de forma 

oral, até mesmo fora dos ambientes da oficina e nos intervalos, trazia narrativas detalhadas 

cheias de graça e humor. Mas do que a escrita das cartas, nosso objetivo principal consistia 

em contar as histórias, por isso, a estratégia utilizada com ela/e foi diferente do restante do 

grupo, em um momento de intervalo, sentei com ela/e, pedi permissão para gravar a conversa 

e ficamos conversando, nesse momento pedia pra ela/e me contar as histórias, provocava-a/o a 

rememorar coisas e foi a partir desse áudio que sua cena se construiu. 

As narrativas de vida também são contadas não só na escrita, a oralidade e o corpo 

inteiro também contam acontecimentos de uma vida, através de ações e gestualidades que 

fazem ou deixam de fazer. As histórias de vida resultam de tudo que o nosso corpo 

testemunhou. Faz-se necessário compreender que a narrativa de vida não é só contada na 

palavra, mas em tantas outras partes que se encontram entranhadas e das subjetividades do 

nosso existir. 

Chegamos a este segundo ciclo com nove participantes, pois até esse momento a 

frequência era bastante flutuante, alguns/algumas iam somente em um dia, outros/as 

flutuavam e os/as que ficaram, foram, principalmente, os/as que mantiveram frequência 

assídua desde o início. Nesta nova etapa do processo, retomamos o arcabouço de criações 

escritas e improvisações para concepção do roteiro do experimento cênico. Durante o 

primeiro ciclo, alguns/algumas já haviam criado partituras cênicas, outros/as, no entanto, 

ainda não tinham apresentado. Desse modo, este segundo ciclo destinou-se à retomada das 

cenas criadas, colocando novos elementos e criando outras para aqueles/as que ainda não 

tinham. 

Cada participante construiu uma partitura cênica que foi apresentada para o grupo e, 

a partir destas, fizemos novas provocações, no sentido de possibilitar caminhos para 

amadurecerem a cena, tornando-a mais teatral e retirando o tom de seminário presente em 

algumas. 

A partir dessas modificações, recortes e enxertos, fizemos a colagem das cenas, 

concluindo assim o roteiro intitulado Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas. A 

escolha desse título levou em consideração o processo, já que as cartas permearam todo o 

percurso de criação e foi a partir delas que levantamos histórias que por anos permaneceram 

silenciadas, marginalizadas e/ou escondidas. As colagens das cenas foram feitas a partir de 

outras cenas que não compunham as individuais e de acontecimentos e brincadeiras que 

aconteceram durante o percurso. 
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Quando dei início ao projeto de pesquisa que resultou nas Oficinas Cena Queer 

deixei claro que não visava a apresentação de um produto, partindo das ideias de que nas 

práticas de teatro-educação não há uma necessidade de preocupar-se ou manter-se numa 

obrigação com um resultado. Não porque um produto não deva existir, mas porque a 

imposição dele torna, por vezes, um ambiente pouco acolhedor, preocupado, em sua maioria, 

unicamente com o resultado. 

Lembro-me, inclusive, de ter sido questionado se poderia continuar chamando nosso 

processo de teatro, caso não houvesse uma apresentação final. Respondi que sim, porque nos 

processos criativos da sala de aula ou ensaio sempre há alguém que apresenta e outro alguém 

que assiste, aí já se encontra um dos princípios básicos do fazer teatral. Não é preciso grandes 

espetáculos para que a arte teatral aconteça. Contudo, com o decorrer do processo, 

compreendi que uma apresentação final aberta ao público externo era mais que um produto, 

era parte do processo criativo cênico de ensino-aprendizagem. Além de ser uma celebração e 

uma ótima maneira de finalizar um ciclo. 

Pensar no público que apreciaria o experimento Cartas nunca enviadas de histórias 

nunca contadas mudava a atmosfera de quem ia se apresentar, não só por ser a primeira 

experiência da maioria no palco, mas pela exposição de suas próprias histórias e corpos para 

um público diverso. Lembro que alguns/algumas deles/as se questionavam se chamariam ou 

não os familiares para assistir e se perguntavam como seriam as reações destes ao ouvirem 

suas histórias. Assim, a apresentação era maior que a ideia de um produto, era, de fato, parte 

do processo educativo de construção cênica. 

Após a construção do roteiro, seguimos com os ensaios, nesse período três 

participantes não puderam continuar e, dessa forma, restaram somente seis, os quais 

continuaram até o experimento cênico final. O primeiro roteiro elaborado ainda continha as 

cenas dos/as que precisaram se ausentar (Apêndice A), mas foram retiradas no decorrer dos 

ajustes. O roteiro, escrito a muitas mãos, não se tratava de algo fechado, era uma obra aberta 

em vários aspectos e todos/as poderiam sugerir mudanças. Todas as cenas, sobretudo as 

individuais, foram criadas pelos/as próprios/as participantes a partir das provocações e 

improvisações, portanto, houve uma criação coletiva. 
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Figura 10. Registro: Encontro do dia 09 de agosto de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

 

Figuras 11 e 12. Registro: Encontro do dia 09 de agosto de 2019. 

  
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

 

Figura 13. Registro: Encontro do dia 16 de agosto de 2019. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 
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Apesar de assinar a direção do experimento cênico, não se tratou de um 

direcionamento arbitrário e verticalizado, meu papel era de coordenar e contribuir para dar 

unidade ao processo tornando-o mais horizontal, em um espaço em que todos/as criavam, 

recriavam e refletiam a cena, compreendendo assim que: 

 

[...] a arte do encenador é a arte de provocar dúvidas, perplexidades, 

incertezas.  Despertar perguntas, não respostas definitivas. Tanto no 

processo de trabalho como na escolha de seus colaboradores, é 

imprescindível que o encenador unifique o debate sem pretender anular as 

contradições: é essencial buscar a unidade dos contrários (PEIXOTO, 1983, 

p. 42). 

 

Ainda nesse processo de finalização de roteiro e ensaios, convidei Raissa Pessoa, 

mulher, educadora, musicista e lésbica para fazer parte da equipe, assumindo a preparação 

vocal e a direção musical do experimento. A escolha de Raissa para fazer parte da equipe se 

deu por diversos fatores, não apenas por ser minha amiga e estar disposta a colaborar, mas por 

ser dedicada, talentosa e, sobretudo, por ser uma pessoa dissidente da matriz heterossexista, já 

que busquei priorizar o máximo possível uma equipe formada somente por sujeitos/as não 

hétero e/ou cis. 

Sua chegada foi vista com muito entusiasmo. Diferentemente das preocupações de 

alguns/algumas no início das oficinas sobre o processo parecer mais terapia do que teatro, eles 

e elas agora viam o sentido de cada ação desenvolvida anteriormente, viam suas histórias 

ganharem tons espetaculares, desse modo a chegada de Raissa foi a “cereja do bolo”, pois 

oxigenou o processo, trouxe novidades e ajudou a deixar o roteiro pronto em todos os 

aspectos. Raissa, enquanto diretora musical, não assumia um papel isolado, mesmo entrando 

depois do desenvolvimento, sua integração foi total, inclusive dialogando com as cenas, as 

colagens, os figurinos etc. Desse modo, era no fazer coletivo de uma criação coletiva que 

pautávamos nosso fazer cênico-educativo. 
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Figuras 14 e 15. Registro: Raissa conduzindo processos de aquecimento e musicalização. 

  
Foto: Acervo Pessoal. 

 

 

Buscando concretizar essa poética da memória, de um fazer teatral que tem como 

eixo central as histórias e memórias dos/as sujeitos/as participantes em um processo autoral-

autoficcional, reforçávamos a ideia de garantir um trajeto cada vez mais democrático e 

participativo. Conforme Peixoto (1983), já existem inúmeras correntes que defendem “[...] a 

necessidade da criação coletiva, como medida básica para redemocratizar o processo criativo” 

(PEIXOTO,1983, p. 91-92).  

A criação coletiva é, praticamente, uma condição sine qua non para o teatro autoral-

autoficcional; sendo assim, a partir do trabalho com as histórias de vida que nos propomos 

fazer nas oficinas, se percebe que não há como se fazer esse tipo de teatro fugindo da criação 

coletiva. Nesta perspectiva colaborativa de criação, não é preciso, necessariamente, eliminar a 

figura do/a encenador/a, embora também haja essa possibilidade, o que se pretende é “[...] a 

democratização de seu processo criativo, que passa a integrar o coletivo de trabalho na 

elaboração de uma concepção mais ampla e mais justa” (PEIXOTO, 1983, p. 91-92). 

É importante salientar, retomando a discussão feita no capítulo dois, que todo fazer 

teatral também é educacional, ainda que não assumidamente e ainda que não tenha 

consciência deste ato. Contudo, o fazer teatral desenvolvido nas Oficinas Cena Queer é 

assumidamente educacional, tendo em suas bases uma educação crítica, libertadora, dialógica 

e emancipatória. 

 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 

homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 

libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que 

se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É 

práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo (FREIRE, 2016, p. 93). 
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Portanto, no processo buscávamos conduzir da maneira mais horizontal possível, não 

existia uma verdade absoluta, existiam verdades que, compartilhadas, nos levavam a um 

discurso único que contemplava a todos/as nós. Eu também caminhava no processo de 

libertação junto com eles/as e assim sou outro depois de toda experiência vivenciada, também 

passei por processos individuais e coletivos de transformação, os quais refletiram nas minhas 

existências enquanto sujeito educador, artista e dissidente da matriz heterossexista. 

Nessa proposta de fazer cênico-educacional, a ação do/a educador/a “[...] 

identificando-se, desde logo, com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da 

humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber” 

(FREIRE, 2016, p. 86). Trata-se de um processo que precisa se fundar na crença do poder 

criador dos/as indivíduos/as. Assim, quando proponho a pesquisa e, mais especificamente, a 

Oficina Cena Queer, o objetivo não era humanizar aqueles que fossem selecionados/as para 

participar dessa empreitada, o que se buscava era contribuir com a humanização do mundo a 

respeito da diversidade de existências e identidades presentes nos corpos e histórias que 

compunham as Oficinas Cena Queer. Esse humanizar passaria também pela minha 

humanização, ou (re)humanização, em comunhão com aqueles/as que se dispuseram a trilhar 

junto comigo essa jornada.  

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 

e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (FREIRE, 2016, p. 95-96, grifos do autor). 

 

Assim se construiu o roteiro cênico do experimento Cartas nunca enviadas de 

histórias nunca contadas, realizado através de um processo memorial, autoral e autoficcional, 

pautado nos princípios freirianos de liberdade, diálogo e emancipação e sustentado na 

necessidade de se unir enquanto pessoas dissidentes da matriz cis e/ou heterossexista para 

revisitar memórias, escrevê-las, reescrevê-las e apresentá-las para o mundo. 

Antes de apresentar o experimento cênico para o público em geral, fizemos um 

ensaio aberto, na ocasião, convidamos a professora e orientadora desta pesquisa, Antônia 
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Pereira, a qual antes da apresentação do ensaio aberto conduziu o aquecimento com os 

exercícios terapêuticos do Chi Kung24, logo após, apresentamos para quatro convidadas.  

Figura 16. Registro: Antônia Pereira conduzindo o Chi Kung. 

 
Foto: Acervo Pessoal. 

 

As primeiras apresentações do experimento cênico ocorreram nos dias 27 e 28 de 

setembro de 2019, no próprio Casarão da Diversidade, local onde ocorreram as Oficinas. A 

escolha do local se deu por diversos motivos, entre eles as dificuldades de conseguir pauta em 

outro espaço e a ideia de fortalecer espaços alternativos, garantindo o acesso ao teatro às 

pessoas que não costumam frequentar esses espaços convencionais. Optando pelo Casarão, 

buscávamos atrair, sobretudo, aqueles/as que, cotidianamente, ocupavam aquele espaço das 

mais variadas formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Também denominado de Qi Gong – exercícios terapêuticos, um dos pilares da Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC). Qi Gong ou Chi Kung: literalmente “exercícios de energia”, consiste em 

práticas milenares usadas para estimular, nutrir e canalizar o fluxo de energia na rede de meridianos do 

organismo humano, revitalizando o corpo e a mente.  
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Figura 17. Cartaz do Experimento Cênico. 

              
Arte: Jack Nascimento. 

 

 

Logo após essa apresentação, o então coordenador do Casarão da Diversidade nos 

convidou para fazer parte da programação do “Novembro Negro” do espaço, como todos/as 

tinham disponibilidade e vontade de continuar com o trabalho, aceitamos o convite e fizemos 

mais duas apresentações nos dias 9 e 23 de novembro de 2019. Entre setembro e novembro 

nos reunimos em alguns momentos para ensaiarmos e efetuamos pequenas mudanças no 

experimento. A cena três, por exemplo, ganhou novos enxertos, pois eles/as haviam 

sinalizado que gostariam de colocar mais elementos. 
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Figura 18. Cartaz do Experimento Cênico – 2ª Temporada. 

            
Arte: Jack Nascimento. 

 

3.4 EXPERIMENTO CÊNICO: CARTAS NUNCA ENVIADAS DE HISTÓRIAS NUNCA 

CONTADAS 

 

Chão com pedaços de giz espalhados pelo espaço. Os atores e atrizes estão, cada um/uma, 

dentro de um saco de lixo preto. Aos poucos ao som do barulho do plástico se movimentando 

e dos fragmentos das cartas de apresentação, ditas quase que sobrepostas por num áudio off, 

todos/as vão rompendo os sacos e se revelando lentamente para o público, parte por parte do 

corpo até ficarem em pé, congelados. 

 

Figura 19. Cena Inicial. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 
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Áudio Off: Querido mundo. 

Sou mais um corpo estranho por conta da hipocrisia que tá aí desde sempre. 

Mulheres com pau, homens de vagina. Isso é bom sim. 

Nesse mundo existem corpos que você nem imagina. 

Eu queria pedir luta, amor e sabedoria, sem isso não somos nada. 

Enquanto muitos buscam apenas a liberdade de sair, eu busco a liberdade de ser. 

Estou aprendendo a me conhecer. 

Sei que sou um corpo não branco, mas embranquecido.  

Minha cor preferida é o preto, ausência de cor. 

Sou ateia, mas acredito no universo. 

Meu melhor amigo é o último homem com quem eu namorei. 

Talvez meu gosto não fosse para homens. 

Sou uma pessoa adulta. 

Estou aprendendo a me amar. 

Sou homossexual, gay, ou “viado” como preferir. 

Sou transparente, porém, às vezes, estranho.  

Gosto de estar só e ao mesmo tempo acompanhado. 

Ando armado com o meu sorriso e minha alegria. 

Aceita a realidade da vida, aceita a diversidade, aceite-se. 

Acabo de nascer, de chegar a esse mundo. 

Não me sinto cansada, mas sei que vou me cansar. 

Espero ter uma boa passagem nessa terra. 

Às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, mas tudo vai passar. 

Devemos sair da caixa. 

O universo é mais amplo do que imaginamos. 

Você entende que nada é igual? 

Os sentimentos existem para serem sentidos. 

As pessoas nascem, crescem e nesse meio tempo sorriem, choram, conhecem pessoas, se 

desentendem com outras, fazem algumas felizes e magoam outras. 

Esse áudio foi gravado por várias pessoas e depois editado com várias vozes sobrepostas. 

 

 

 

 



98 
 

Figuras 20 e 21. Cena Inicial 2. 

  
Foto: Nilson Borges. 

Cena 1 

Caminhando por entre os colegas de cena, que estarão congelados, enquanto cantarola  

“Pra quem é pouco mais que a soma de incontáveis hematomas adquiridos ao longo de um 

percurso errático sob escombros é bom dar um passo por vez. Então me deixa dar um passo 

por vez. [...] você estava certa ao se proteger de mim. Então me deixa dar um passo por vez”. 

 

Os colegas começam a caminhar com mais velocidade e enquanto transita entre os colegas 

brinca de questioná-los fazendo uma triangulação entre eles e o público 

 

Ei, vocês. Algum de vocês a viu por aí? Ela passou por aqui? Ela disse que viria e eu, eu estou 

esperando. Ei, vocês a viram? Cadê ela? Onde ela está? Será que ela vem? Você a viu por aí? 

Alguém viu ela? Alguém viu? Ela? Cadê ela? Onde que ela tá? 

Um som, uma batida e todos congelam 

Me perdoem, eu estou muito nervosa (rindo) 

 

Enquanto anda vai tocando nos colegas e estes vão caindo, quando eles estiverem no chão, 

ela ainda dando o texto, vai contornando os corpos caídos com os pedaços de giz espalhados 

pelo chão. 

 

Quando eu era criança eu era muito rejeitada. Eu ainda me sinto. Eu raramente tenho espaços 

para contar minha história – olha o relógio – Será que ela ainda vem? Será que eu espero? 

Enquanto ela não chega, eu preciso contar. Ontem eu escrevi quatro cartas enquanto ela não 

me respondia, ela não foi capaz nem mesmo de me escrever para avisar que não me 

escreveria. Escrevi várias cartas, uma para lembrar que renasço todos os dias, uma para a 

minha criança, uma para alguém que me marcou na minha adolescência, uma que era para 
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minha vó, mas que também escrevi para meu pai, uma para... é muito difícil lembrar e pensar 

sobre mim. 

As cartas são gritos que já foram contidos. Talvez ninguém nunca as leia. Não sei se quero 

que alguém as leia. Certa vez, leram os meus diários e eu cortei meus pulsos tão 

profundamente que morri. Renasci outra e, desde então, tenho morrido várias vezes. 

Sempre quis transgredir, mas ao mesmo tempo me adequava a todas as regras. É difícil ser 

filha de mãe adolescente. É difícil não se sentir parte de nada. É difícil olhar para tantas 

cicatrizes e saber que sou eu que tenho de ressignificá-las. (Procurar outras coisas que 

considera difícil). É difícil, eu sei. Às vezes eu só quero ficar quieta e ser fraca, e tá tudo bem 

também. Estar viva tem dessas coisas. 

 

Cantarola 

“Vê, eu que mal me aguentava em pé, tive que reaprender a andar. Com calma, um passo por 

vez. Hoje não há quem me detenha: ninguém. Hoje não há quem me detenha: ninguém”. 

Eu sei que ela não vem. Estou esperando há – olha no relógio – mas já esperei por tanta coisa 

minha vida inteira.  

Você a viu por aí? 

Figura 22. Cena 1. 

 
Foto: Nilson Borges. 
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Figura 23. Cena 1. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Todos e todas vão se levantando fazendo muxoxo com A 

 

- Ih A, tô cansado desse negócio de ficar deitado viu? 

- Oh Adêêê, eu não quero ficar só coadjuvante não. 

- A já tá querendo repetir o texto de novo. 

- Quando é assim deve ter esquecido alguma marca. 

- Dá licença A que agora é hora de outra brilhar! 

 

Cena 2 

 

Todos e todas se sentam junto ao público e começam a cantar Ragatanga enquanto B dança, 

eles vão diminuindo o som e B começa a perceber olhares de julgamento e igualmente vai 

diminuindo os movimentos até parar. B, fazendo uma triangulação, fala em diferentes 

tonalidades de voz, os questionamentos e xingamentos que ouvia. 

 

"Onde já se viu homem dançar assim!" "Xiii, ó pra lá” “Pare de andar rebolando", "Fale 

grosso como homem", "Além de preto é viado?" "Ele vai dar pra aquilo", "Quando estiver no 

quartel, vê se não vai pegar nas necas dos militares", “Você tem um corpo bom, conheço 

pessoas que podem lhe levar para pôr prótese de silicone, essas coisas", "Minha irmã 

perguntou se você deseja viajar com ela para a Itália?” 
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Som da música de Beyoncé, vocifera palavras de orientação, com trechos em português da 

música Formation da cantora Beyoncé, passos de dança que evocam decisão, firmeza, 

habilidade, estratégia e destreza. B reage as ofensas e acusações com a sua dança que 

também se assemelha a uma luta, por ter movimentos precisos e recortados 

 

Representatividade importa sim! E que bom que tive na minha vida referências de “bixas” e 

pretas que me mostravam que um outro caminho era possível. 

 

No seu bolso, três objetos, um anel, um colar e uma pulseira. Cada objeto desse representa 

uma pessoa que foi/é referência na vida de B, Vera Verão, Simone e Beyoncé. Enquanto 

conta a história de sua relação com cada uma dessas figuras vai se ornamentando com esses 

apetrechos, como quem diz que essas pessoas fazem parte de quem é hoje. 

 

Na minha infância, conheci Vera Verão... Me lembro como se fosse hoje, noite de quinta-

feira. Minha Mãe e meus irmãos no sofá, e eu ali no chão esperando ela chegar, e lembro 

como se fosse hoje... “Epaaaaaaaaaaaaaaaa, epaaaaaaaaaaaaaa, “Bixa” não, eu sou uma 

quase... Vera Verão”. 

Na minha adolescência conheci mais de perto Simone, uma travesti negra que residia em meu 

bairro, e com ela aprendi instruções básicas para não se prejudicar na lida com a realidade e 

com os machos. Ajudando a fortalecer minha determinação e poder, e mesmo com receios, 

avanço rumo aos meus objetivos. Com ela aprendi a tratar galinha, fazer doces e salgados, e a 

me defender dos perigos. Simone, uma estrela. 

E hoje, Beyoncé, que apesar de tão distante, também é tão próxima. Aos 13 anos ouço as 

batidas da música Diva, mesmo sem saber nada de inglês, sabia que aquela música falava algo 

muito forte, Beyoncé uma outra estrela da minha vida. A música Diva é lançada em 2009 no 

álbum Sasha Fierce, senti forte identificação com a música sem mesmo saber o significado, 

busquei ler tradução e vi que realmente a música falava de algo que eu sempre trouxe comigo: 

Poder Pessoal. Tudo o que já me aconteceu, fiz de degraus e panos para lustrar meus sapatos 

rumo ao sucesso. 
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Figuras 24 e 25. Cena 2. 

  
Foto: Nilson Borges. 

 

 

Black. 

 

- Ohhh Adêêê, que black é esse! 

- Menino, segue o baile, tua cena acabou e não tinha costura para a próxima. 

Luz. 

 

Cena 3 

Cada um em uma extremidade do espaço cênico, segue em uma linha reta alternando o texto 

até se encontrarem 

 

C – Ele é um menino sonhador que sempre batalha e corre atrás do que deseja 

D - Em 95 nasceu, leonino nato. (pausa) Mestiço? 

C – Mulato? 

Todos - Só mais um neguinho gaiato! 

D – Desde pequeno apontado, destacado, por ser fruto de uma louca mistura, mas que 

loucura!  

C – Anda armado do sorriso, espalhando amor e alegria por ai 

D – De onde vem esses olhos claros? Esse nariz afinado, e essa boca carnuda? 

C – Nascido em uma família “tradicional brasileira”, vem para mudar tudo aquilo imposto, 

desde a infância mostrando o seu jeito masculino diferenciado 

D – Bobagem! Eu sou muito mais do que a bagagem, a bagagem que vocês veem quando 

viajam em minha imagem. 

C – Desde sempre ouvindo dos seus pais o que era certo e o que era errado, jamais poderia se 

envolver com alguém do mesmo sexo, diziam que homem deveria ser macho alfa. 
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D – Protagonista das perguntas mais emblemáticas, e das mais cômicas temáticas. 

C – Começa a se perguntar o porquê dele ser daquele jeito tão estranho 

D – Tentando se encontrar, tentando por risos na boca de quem buscar 

C – No meio de tudo isso ele ainda tava se encontrando e se conhecendo  

D – Sai de casa, voa pra longe onde os pais não o alcançavam 

C – Pequeno sonhador, tem uma caixinha em seu coração onde guarda seus maiores desejos, 

mas não os libera com medo de se ferir 

D – Encontra o amor 

C – E se aventura no romance juvenil de beijos e pegações escondidas pela noite 

D – Casa, papel passado e aliança não mão 

C – Se decepciona, sofre, chora, está sozinho de novo 

D – Uma morte! Agora, viúvo, está sozinho de novo 

C e D – Recomeça! Porque nunca é tarde para se apaixonar e viver de novo 

 

Insinua o começo de beijo até serem interrompidos!  

 

Figuras 26 e 27. Cena 3. 

  
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Cena 4 

 

Vindo do fundo com uma cadeira ou tamborete, tom cotidiano meio debochado, separando C 

e D.  

Proibido para menores de 18 anos. Tá bom né gente? Vamos parando por aí que isso aqui não 

é Malhação e tem mais cena para acontecer.  

Sentando-se. 
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Figura 28. Cena 4. 

 
Foto: Nilson Borges. 

 

Aiiii, é lindo né gente? Essa coisa de amor, de beijo... tudo tão fofinho. Mas né sempre bonito 

e tranquilo não. Na minha vida as coisas não demoraram muito de acontecer, mas no início eu 

ficava assustado. Uma vez na escola a menina me perguntou se eu era gay. Aí eu tomei aquele 

choque, meu deus, por que é que essa menina tá achando que eu sou gay? Todo mundo 

achava que era gay, as minhas amigas nem me perguntavam, mas na fala várias meninas já 

vinham falar comigo, tipo “iai viado”, e isso me deixava constrangido, com vontade de 

chorar, sei lá. Eu já tinha na minha cabeça que eu era gay, mas eu tinha na cabeça de fazer que 

nem aquele homem da grande família, aquele que se assumiu agora depois de velho, eu num 

lembro agora o nome. Perguntando para o público. Como é mesmo o nome dele? Isso, o 

Lineu. Aí eu pensava: vou ficar o tempo todo fingindo que sou hetero e quando eu tiver velho 

eu me assumo. 

Mas aí as coisas foram acontecendo né? Me apaixonei por um menino do colégio, comecei a 

ficar com ele, mas a gente não beijava na boca, era só selinho porque eu tinha medo dele 

descobrir que eu não sabia beijar e espalhar que eu beijava mal. Meu BV25 eu perdi na Barra, 

quando a barra era Barra. Minha prima bêba querendo me botar pra ficar com todo mundo. Aí 

eu fiquei, o nome do menino era Luan Santana, ele me beijou e eu beijei ele, eu sem saber o 

que fazer, fiquei lá de olhos abertos, uma confusão. Mas agora eu tô namorando né, faz 3 anos 

e dessa vez eu beijo. Dando um tchau e olhando para alguém da plateia. Né amor?  

 
25 Boca Virgem, pessoa que nunca beijou na boca de outra. 
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Hoje não tô mais nem aí para o que outras pessoas falam, tenho o cabelão que sempre quis, 

uso minha maquiagem, minha mãe e meu pai me aceitam como sou e sou o orgulho da minha 

irmã, que são com quem me importo, por que o resto dos parentes não valem nada!  

Uma vez uma tia minha, vejam que mulher sem noção, foi na minha casa me mostrar uma 

foto que eu tinha postado e falou assim “você deveria ser um pouco menos”. Perguntando 

para o público. Vocês acham mesmo gente que eu deveria ser menos? 

 

Levanta-se e começa a contar nos dedos enquanto fala.  Menos idiota, menos babaca, menos 

conservador, menos homofóbico, menos padrão, menos hipócrita, menos fofoqueiro... 

E com tudo isso vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? 

 

Começa tocar um funk batidão e ele dança, depois levanta e solta um beijo e dar tchau pro 

público. 

 

Black 

 

Cena 5 

Um frenesi de sons sirenes, corpo F ao meio do palco, os/as demais atuantes vêm ao centro 

do palco, atam com ataduras parte dos membros de F (pernas e braços), deixando uma ponta 

grande para puxar e atam a cabeça deixando a boca livre para falar. Enquanto atam vão 

falando as palavras de ordem de maneira sobrepostas.26 

Figura 29. Cena 5. 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 
26 Alguns desses trechos foram retirados do “Manifesto contra a natureza” de Joel Maldonado. 
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- Isso aqui é um protesto.  

- Isso aqui é um protesto. 

- Isso aqui é um protesto. 

- Eu desafio a natureza! 

- Neste mundo existem corpos que você nem imagina! 

- Minha vida tem sido uma constante luta contra a natureza. 

- Disseram-se que os corpos de “homem são mais fortes que os corpos de 

mulheres.  

- Diziam que um corpo de homem era alto, forte e ativo, tinha por “natureza” mais 

sexualidade que o corpo de mulher 

- Sentia-me um monstro, por decidir, por amar, por ser diferente, por não 

querer ser “mãe” por natureza. 

- Minha vida tem sido uma constante luta contra a natureza. 

- As explicações rebuscadas que diziam que eu estava doente ou louco, me 

faziam sofrer até os meus limites. 

- Quantas vezes terão utilizado meus aparentes “fracassos” para reduzir-me a 

ser só “natureza”!  

- O que se faz quando se está farto de chorar? 

 

Terminam de enrolar com as ataduras e puxam, um grupo de cada lado, F pelos braços, 

como se fossem parti-lo ao meio. Sem sons, sem falas. Somente o áudio off. Enquanto o áudio 

toca os colegas puxam F pelas extremidades e ele reage como uma espécie de cabo que 

guerra. 

 

Áudio off. Querido mundo, de um não tão querido no mundo. Um solo fértil, assim eu me 

sinto, fruto de mim mesmo. Oras terras em que habito, oras rios em qual desaguo. No meu 

mundo não existe a fome, a não ser a do conhecimento. Não existe sexo, a não ser a fusão de 

corpos que se anseiam, corpos não denominados, os quais nenhuma identidade se aproxima. 

As utopias que escrevo, sonhos que pudessem ser realizados. Os nossos corpos/sopro 

desnudados nas matas. Querido mundo que me sufoca, se manifeste em respostas as minhas 

palavras e me ludibria com uma incerta esperança que me embala toda noite ao dormir. 

P.S. É difícil idealizar um outro mundo tendo vivido tudo que eu vivi 
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O áudio termina e ele puxa com força, vencendo o cabo de guerra e derrubando os colegas 

no chão. 

Tirando as ataduras sem pressa. 

 

 

Figuras 30 e 31. Cena 5. 

  
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Tudo que vivi, todas as privações que passei me tornou uma pessoa cheia de inseguranças e 

medos. Às vezes é difícil acreditar que existe algo bom, inclusivo, amoroso, que aceita e 

respeita todos sem julgar ou excluir. Pergunta a alguém do público. O que você vê quando 

olha pra mim? Espera resposta. Se não houver resposta insiste, aumenta o tom, grita... se não 

responderem continua. 

Consegue ver algo além dessa matéria corruptível?  

Tudo que aconteceu me tornou mais forte, mas qual é o preço da força? E se eu só quisesse 

existir. Eu sinto muito, eu sinto tanto, eu sinto uma imensidão e o que eu sinto é o que me 

move, mas parece que até o que sinto foi corrompido. Que preço pagamos, que preço 

continuaremos a pagar por sentir tanto. 

Às vezes canso e acendo uma vela para aquela que me guarda e agradeço por estar vivo. 

Enquanto o mundo tem sede do meu corpo morto, eu resisto! Para os colegas de cena. E 

vocês, pra quem vocês acendem uma vela? 
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Figura 32. Cena 5. 

 
Foto: Nilson Borges. 

 

Cena coletiva. Todos acendem em média 3 velas dedicando-os a figuras ou pessoas 

LGBTQIA+ que são/foram importantes nas suas vidas, pode ser um nome conhecido, como 

pode ser um anônimo que só você conhece. 

Figura 33. Cena coletiva. 

 
Foto: Nilson Borges. 

 

Quando todas as velas estiverem acesas um de cada vez fala sobre o futuro de uma década 

diferente (2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2080, 2090, 3000), finalizando com “eu sobrevivi” 

e vai até o público, escolhe preferencialmente um/a LGBTQIA+, e entrega a vela. Quando 

todos/as entregarem as velas, falam juntos “nós sobrevivemos”. Finalizam cantando a 

música final e voltando para o centro do palco. 
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Figura 34. Cena Coletiva. 

 
Foto: Nilson Borges. 

 

 

 

 

Figura 35. Cena Coletiva. 

 

 
Foto: Gleiton Guimarães. 

 

Música27 

 

Respeita minha história 

Minha gente 

Meu jeito de ser  

Desfaz esse ódio que não tem por que 

 
27Me deixa existir – Composição Adê Argolo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wOXvkN3zElY. 
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Hasteia a bandeira na praça central 

Toma de assalto esse país do caos 

E me deixa existir 

Viver sem temores 

Sofrer de amores 

Cantar por aí 

Me deixa existir 

Sem medo de ser 

Sem caixa, sem rótulos 

Sem me esconder 

Me deixa existir 

Rasgando etiquetas 

Subvertendo opressões 

Destruindo imposições 

Então me deixa existir...  

 

Sobrevivemos a tantas coisas que não falam nos livros de 

História 

Os campos de concentração não saem de nossa memória 

Séculos se passaram e ainda é difícil entender 

Torturam, oprimem e humilham sem sabermos os porquês 

 

Então basta 

Não somos fantasias pro teu carnaval 

Basta 

Somos corpos que expurgam o mal 

Basta 

Me deixa existir 

Quero ser feliz e andar por aí 
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Figura 36. Cena Final cantando a música. 

 
Foto: Nilson Borges. 

 

 

3.5 AVALIANDO CARTAS: OS DESDOBRAMENTOS DAS OFICINAS CENA QUEER 

 

No primeiro capítulo discutimos sobre todo fazer teatral ser também um fazer 

educacional e sobre como esses fazeres estão intimamente ligados, ora de forma mais nítida e 

intencional, ora de forma instintiva e com pouca ou nenhuma consciência. No entanto, o 

experimento cênico apresentado, preocupou-se, não somente com os resultados estéticos, 

como também com as reverberações que esse fazer cênico teve para os/as que o fizeram e 

os/as que o apreciaram. 

 

Fazendo a cena 

Para o entendimento sobre essas reverberações para aqueles/as que participaram das 

oficinas e foram os/as atuantes no experimento, fizemos uma avaliação contínua ao longo de 

cada encontro, buscando compreender o processo pelo sentir de cada um/a, suas impressões e 

suas questões levantadas, que ajudavam, inclusive, a rever planejamentos e incluir novas 

propostas. Voltamos a fazer uma avaliação ao final do percurso depois das apresentações do 

experimento cênico, em um momento no qual pudemos visualizar o processo do início ao fim, 

pensar cada estratégia que deu ou não certo e o que aqueles, aproximadamente, seis meses de 

trabalho reverberou em nossas vidas. 

 

Não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o 

que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que 
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procuramos avançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, 

erros e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, 

aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de 

acompanhá-la (FREIRE, 1989, p. 47). 

 

A avaliação é também uma forma eficaz de aprendizado, através dela voltamos aos 

acontecimentos desenvolvidos para refletir sobre as atividades vivenciadas e é também nessa 

reflexão que se encontra a dimensão educativa. Como questiona Josso (2010), “[...] o que 

aconteceu para que eu viesse a ter as ideias que tenho hoje?” (JOSSO, 2010, p. 143), a 

avaliação nos ajuda a responder essa pergunta e entender como cada processo agiu em nossas 

vidas. O que aconteceu conosco após meses de experiência cênica-educativa? O que 

reverberou? O pensar sobre essas experiências, ainda que nem sempre bem-sucedidas, nos 

possibilita aprendizagens e “[...] a aprendizagem foi definida como uma atividade em que 

estão copresentes as três dimensões do tempo: o passado, o presente e o futuro” (JOSSO, 

2010, p. 151). 

Além das conversas realizadas após o fim das nossas atividades, também elaborei um 

questionário e solicitei que eles/as respondessem, este era composto por diversas questões a 

respeito de todo o processo, a fim de compreender como se deu as reverberações e como cada 

um/a percebeu esse processo cênico-educativo. As Oficinas Cena Queer foram descritas por 

eles/as como: “Afirmação de vida. Redescoberta. Compartilhamento. Troca. Fortalecimento”, 

“Liberdade, emoção e libertação”, “Uma das experiências mais intensas da minha vida, sem 

dúvidas, pude desenvolver habilidades que nem mesmo eu sabia que tinha, jamais 

esquecerei”, “Um momento de encontrar outras dádivas humanas”, “Uma incrível experiência 

de aprendizagem”. 

Essas afirmações a partir do questionamento do que foi as Oficinas Cena Queer, nos 

traz de volta ao início desta escrita quando falo a respeito do entendimento de um fazer teatral 

que se dá nos princípios freirianos de diálogo, emancipação e libertação. Esse ajuntamento de 

histórias e corpos de pessoas dissidentes de uma matriz cis e/ou heterossexista pode ser 

considerado revolucionário, pois permitiu que a comunhão das histórias, fortalecesse as 

existências de cada um/a. 

 

Quando eu me inscrevi, eu estava no processo de questionar minha 

sexualidade. Dentro do processo, conheci outra pessoa que estava lidando 

com as mesmas questões que eu, e, para mim, foi muito bom perceber que a 

dor não era só minha. Todos os meus processos de descoberta sempre foram 

muito solitários e, no Cena Queer, achei alguém que entendia os processo de 

violência que eu cometia com o meu corpo. Não posso dizer que mudei 

completamente, mas já aprendi muita coisa sobre mim mesma e minhas 
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relações afetivas (que, na maioria das vezes, eu me forço por carência). 

(Elisabeth) 

 

A fala desse/a participante exemplifica o que foi esse ajuntamento cênico que se deu 

a partir das oficinas; primeiro a ideia de acolhimento e de segurança, por estar em um espaço 

com pessoas de histórias de vida semelhantes, que tinham maior facilidade de escutar sem 

julgar, pois, é na comunhão, sem dúvida, que nos tornamos seres melhores, aprendendo a 

partir da troca. Freire (2016) nos alerta que “Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-

se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires” 

(FREIRE, 2016, p. 103).  

Por isso, acredito na potência presente nas propostas de ajuntamento de existências 

com histórias que se aproximam, visto que assim se dá a comunhão tão mencionada por 

Freire, isso não é uma padronização de seres iguais, pelo contrário, é um ajuntamento de 

infinitas possibilidades de existências que, juntas, se solidarizam e revolucionam, ainda que as 

revoluções sejam micro e outras vezes apenas de ordem pessoal; nesse sentido, toda revolução 

pessoal, de alguma forma, contribui para uma revolução mais global. 

 

O processo do Cena Queer foi terapêutico. Estou fazendo terapia há algum 

tempo para lidar com várias questões e esse processo foi um complemento, 

me fez revisitar coisas que eu tenho silenciado, e, inclusive, me fez falar 

sobre coisas quem doem. As cartas foram uma forma incrível de poder 

colocar tudo isso para fora, ou quase tudo. A melhor parte é perceber que 

não está sozinho. (Elisabeth) 

 

É muito importante estar com pessoas que entendam as coisas que vc passa, 

que lutam pelas mesmas lutas, e que compartilhem de idéias parecidas, 

mesmo dentre tantas particularidades. Foi reconfortante estar com eles. 

(Dom) 

 

O cena queer foi como uma terapia, lidar com as sombras que estão em 

nós em silêncio mas que a todo momento ressoa é complicado quando a 

gente expõe coisas que já passamos na escrita é como se fosse, ou melhor 

é um desabafo, como se estivéssemos conversando inicialmente com nós 

mesmo e depois com o público. (Ariel) 

 

Os objetivos desse fazer teatral, reverberado nas oficinas, torna-se mais visível ao 

perceber que um processo cênico educativo contribui com a quebra de silêncios, com o 

compartilhamento de ideias e com a oxigenação da luta por um mundo menos violento, o que 

nos dá indicativos de que essa é uma possibilidade de caminho a seguir. Quando os/as 

participantes salientam que o processo foi terapêutico, compreendo que a educação se 
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concretizou, pois, se assim foi, houve escuta, diálogo, respeito às origens e às histórias de 

cada um/a. 

Não é tudo sempre tranquilo, trabalhar com as histórias de vida é sempre delicado, 

pois, muitas vezes, evocamos memórias que muito tempo deixamos silenciadas porque 

relembrá-las, às vezes, é doloroso. Como afirma Josso (2010, p. 158) “Sabemos que o 

passado pode ser embaraçoso, pesado, mas sabemos também que essa memória nos é útil 

tanto para não ter de ‘reinventar a pólvora’ todas as manhãs, como para assumir riscos 

conscientemente”. Como relatado pelos/as participantes, revisitar suas histórias de vida era, 

por vezes, desafiador e doloroso, mas acredito que é nesse revisitar, nesse refletir sobre as 

existências que se dão as tomadas de consciência, estas possibilitam “não ter de reinventar a 

pólvora”, ou seja, não se permitir, na maioria das vezes, passar pelas mesmas situações 

novamente. 

 

A tomada de consciência é entendida aqui como a atenção voltada para 

alguma coisa, tal como a entrada de um elemento até então não 

percepcionado no campo da consciência. Há tomadas de consciência que 

podem provocar mudanças mais ou menos importantes no campo 

consciencial e, por esse motivo, necessitam de mais ou menos tempo para a 

sua integração (JOSSO, 2010, p. 161-162). 

 

Na avaliação, quando perguntados/as como foi compartilhar nas oficinas as histórias 

de vida com pessoas até então desconhecidas, ainda que todas estivessem à margem da matriz 

cis e/ou heterossexista, questões ligadas ao compartilhamento de suas histórias pessoais 

vieram à tona.  

 

Inicialmente foi difícil, mas aos poucos, fomos criando intimidades o 

suficiente para estarmos todos a vontade. Resgatar histórias foi um grande 

vendaval, existem coisas difíceis de serem acessadas, mas fazem parte de 

nós, e não podemos fingir que elas não existem. (Dom) 

 

No começo me sentia envergonhado mas depois fui me saltando mais e 

fiquei mais íntimo do pessoal e me sentir mais confortável para poder falar 

da minha vida. (Bruna) 

 

Resgatar histórias foi algo muito forte, porém especial e compartilhar isso 

em forma de teatro foi muito gratificante. (Saulo) 

 

Para mim foi uma responsabilidade não somente com as pessoas envolvidas 

como pra mim também. Entender que fazia parte do processo mergulhar em 

mim para a partir disso construir algo que saísse do imaginário e tocasse no 

real. (Ariel) 
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No que diz respeito às afirmativas dos/as participantes sobre a escrita das cartas 

recorro a Josso (2010) para compreender os relatos acerca das dificuldades, medos e 

inseguranças descritos por eles/as “[...] a narrativa escrita fornece, no próprio movimento da 

sua escrita, fatos tangíveis, estados de espírito, sensibilidades, pensamentos a propósito de 

emoções e sentimentos, bem como de atribuições de valores” (JOSSO, 2010, p. 217). Quase 

todos/as relatam certa inquietação inicial em se expor, mas, ao mesmo tempo, reforçam os 

aspectos positivos dessa metodologia quando avaliado no todo. 

Por que insistir em um fazer cênico unicamente com pessoas dissidentes da matriz 

cis e/ou heterossexista? Parte dessa pergunta é respondida na justificativa desta pesquisa 

através da minha trajetória de vida, enquanto sujeito não hétero. Além disso, enquanto 

educador, acredito também ser urgente criar esses espaços de diálogo para que eu também 

aprenda com essas identidades não hétero e não cis, que se diferenciam da minha e me 

ensinam novas perspectivas. Do mesmo modo, é a partir de relatos como este a seguir que tais 

processos se auto justificam e tornam-se ainda mais fortes. 

 

Foi muito importante pra mim no processo de construção, me senti a 

vontade pra falar sobre coisas que me afligia, fora que é necessário que as 

pessoas lgbtqia+ estejam incluídos no processo artístico que também é um 

espaço de muita invisibilização desses corpos, o local de fala nós falando 

pra nós, tem uma responsabilidade ainda maior porque estamos falando de 

uma comunidade que foi e é condicionada a vulnerabilidade. (Ariel) 

 

Os relatos até aqui expostos deixam evidente que foi positivo esse ajuntamento 

cênico, que essa reunião em um fazer cênico possibilitou aprendizagens diversas, processos 

de descobertas, trocas etc., ou seja, possibilitou processos educativos. Compartilhar suas 

vivências e medos com pessoas desconhecidas, mas que vivenciavam histórias parecidas, 

apesar de inicialmente ter gerado desconforto em alguns/algumas, torna-se, mais a frente, uma 

experiência potente. Contudo, ainda tínhamos mais uma etapa desse processo cênico 

educativo, a apresentação para o público. 

Inicialmente não estava prevista essa apresentação, no entanto, ela foi se 

consolidando, tanto pela vontade dos/as participantes quanto pelo entendimento de que essa 

apresentação não era somente a exibição de um produto fruto das oficinas, se constituía 

também como parte importante do processo cênico-educativo. No entanto, mesmo querendo 

essas apresentações, havia também, por parte de alguns/algumas, certo receio, afinal, o 

público não seria somente de pessoas dissidentes da matriz cis e/ou heterossexista. 

Convidariam ou não os parentes e amigos/as para assistirem? Não era um teatro ficcional, era 
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um teatro do real, no qual se desnudavam e entregavam ao público suas vidas repletas de 

felicidades, tristezas, medos, frustações, incertezas etc. 

Falar a minha história foi difícil: mas necessário. Tenho guardado muito as 

minhas coisas para mim e isso só tem resultado em adoecimentos do corpo e 

da mente. Foi bom ser ouvida com atenção por pessoas que me 

desconheciam, em sua maioria. Ser escutada é uma necessidade que eu 

tenho, porque costumo ser ignorada. Para mim, foi um desafio fazer algo 

diferente do que eu estou acostumada a fazer. Eu me senti num contrafluxo 

necessário. (Elisabeth) 

 

O que se percebe é que essa apresentação ao público gerou um misto de emoções e 

sentimentos, alguns/algumas pontuam que foi difícil, mesmo sendo uma experiência positiva. 

Em algumas falas notamos que ficou mais forte o sentimento interno de superação e de quão 

libertador se torna o fato de colocar suas histórias no mundo, de permitir que pessoas diversas 

conheçam sua intimidade. 

 

Não imaginei q conseguiria apresentar pra um público a minha história de 

vida, mas foi maravilhoso. (Saulo) 

 

Foi incrível... Colocar em cena algo que a gente viveu foi mais complicado 

do que pareceu. É como se eu tivesse contando um segredo de uma outra 

pessoa. Mas foi lindo. (Ariel) 

 

Em outras falas, contudo, a importância das apresentações estava na recepção do 

público, na maneira pela qual contar essas histórias não ajudaria somente na sua 

transformação pessoal, mas também na transformação de quem assistia, seja pela 

identificação, seja pela possibilidade de enxergarem as existências postas em cena sobre uma 

nova perspectiva, ou até mesmo repensarem posturas e comportamentos que agridem as 

mesmas e são reproduzidos cotidianamente. 

 

Sensação de orgulho e dever cumprido, creio que o mais importante é 

demonstrar para as pessoas que nós existimos, que temos nossos dilemas 

como qualquer pessoa, e espero que tenha rolado identificação. (Dom) 

 

Romper com as fábulas, e convidar o público a andar por lugares que ele 

nem imagina. Foi bem legal ver as pessoas se identificando com a minha 

história. (Sabá) 

 

Desse modo, acredito que apresentar-se para um público externo ao processo tornou 

mais potente essa experiência, esse contato traz à tona outras várias reverberações, tornando o 

processo dialógico, no qual os papeis de educador e educando se misturam, pois nessa relação 

público e plateia - sobretudo no que diz respeito ao experimento cênico Cartas nunca 
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enviadas de histórias nunca contadas - ensinam e aprendem em uma comunhão nem sempre 

consciente, mas existente nas tomadas de consciência que se sucedem. 

 

Não existe teatro sem plateia e a importância da presença do espectador no 

teatro precisa ser vista [...] Como um livro que só existe quando alguém o 

abre, o teatro não existe sem a presença desse outro com o qual ele dialoga 

sobre o mundo e sobre si. Sem espectadores interessados nesse debate, o 

teatro perde conexão com a realidade que se propõe a refletir e; sem a 

referência desse outro, seu discurso se torna ensimesmado, desencontrado, 

estéril. Não há evolução ou transformação do teatro que se dê sem a efetiva 

participação dos espectadores (DESGRANGES, 2003, p. 27). 

 

Podemos então afirmar que nas Oficinas Cena Queer houve um processo cênico 

educativo? O que o experimento cênico significou para aqueles/as que apresentaram? Quais 

transformações foram ou não ocasionadas por esse fazer? Afinal, o que foi Cartas nunca 

enviadas de histórias nunca contadas para os/as participantes do Cena Queer? 

 

Foi uma nova experiência, que fez com que eu visse que tem muitas pessoas 

que se identificam com Minha história de vida. (Bruna) 

 

Foi um processo de libertação, pela primeira vez atuei com elenco que só 

tinha pessoas lgbtqia+ e foi interessante porque em nenhum momento eu me 

senti como se não fizesse parte. E pra além disso era mais sobre a gente do 

que sobre o que a gente queria dizer para um público. Foi incrível e é, nunca 

vou esquecer esse processo porque aprendi muito sobre como lidar com as 

minhas sombras. Gratidão     . (Ariel) 

 

Um lacre, um afronte, uma bela pose. Com esse momento celebro a aparição 

de Sírius Candace. Há amor e gratidão e garra envolvido nessa vivência. 

Gratidão a todo elenco. Gratidão Adê. (Sabá) 

 

Foi amor, companheirismo, riso, choro, resistência... Foi um lacre! (Dom) 

 

Acabou se tornando uma bela história exposta e um alívio. (Saulo) 

 

É uma abertura. Uma iniciação no teatro, porque só costumava trabalhar com 

performances e recitais. Foi bom conhecer as pessoas e me aproximar de 

outras. Foi bom me perceber enquanto uma mulher lésbica (apesar de eu 

ainda não conseguir falar essa palavra publicamente). Foi maravilhoso fazer 

todas aquelas coisas com o corpo, movimentar, alongar, correr, cansar, roçar 

no corpo dos outros. Conhecer pessoas, redescobrir-me. Ser parte de alguma 

coisa. Apresentar-nos para o público. Crescer como artista. Te amo, Adê <3. 

(Elisabeth) 

 

Os depoimentos feitos pelos/as participantes já respondem às perguntas supracitadas, 

mas, para endossar, recorro a uma afirmação de Desgranges: 
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A qualidade do trabalho de um ator, de um encenador, ou de um dramaturgo 

não pode ser avaliada apenas por sua capacidade técnica e inventiva de 

realização, mas está fortemente ligada à franqueza, vigor, e interesse com 

que, em sua prática, se depara e responde à questão central, aquela que o 

move: Por que fazer teatro? Por que ir ao público hoje? (DESGRANGES, 

2003, p. 28). 

 

Desse modo, acredito que houve a franqueza no desenvolvimento desse trabalho, 

além da responsabilidade dos discursos que desenvolvíamos entre nós na construção da cena e 

do que queríamos comunicar e dialogar com o público. Ao avaliar, voltamos para o 

planejamento inicial do processo, dos objetivos traçados, para assim compreender se estes 

foram ou não alcançados. Evidentemente que não resolvemos os problemas que dizem 

respeito a toda uma imensidão de pessoas com identidades não hétero e/ou não cis – nem 

tínhamos essa pretensão –, muito menos transformamos radicalmente a vida de que participou 

do processo, mas educação é um processo contínuo e as transformações se dão na 

continuidade incessante de trabalho e não de forma milagrosa. 

Quando estes/as participantes relatam as reverberações que esse fazer cênico 

proporcionou, quando demonstram a importância de espaços de ajuntamento e acolhimento, 

quando afirmam que houve reflexões a partir do fazer cênico e do compartilhar histórias e que 

essas reflexões os/as levaram a transformações na compreensão consigo mesmo/a e com os/as 

outros/as, quando falam de redescoberta, (re)nascimento e libertação, estão, ainda que sem 

usar o termo, falando de educação, pois, retomando as afirmações de Pereira (2017), “[...] 

educação tem a ver com a vida, é a continuidade do trabalho realizado pela natureza na 

perspectiva da evolução do homem em tornar-se humano” (PEREIRA, 2017, p. 48). 

 

Apreciando a cena 

Para compreender o processo de Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas 

como um percurso educativo é necessário retomar o debate acerca da perspectiva de que todo 

fazer teatral é educacional e, no caso do experimento cênico das Oficinas Cena Queer, um 

teatro que assume conscientemente o seu papel pedagógico, que inclui a importância do 

diálogo com o público. Levamos um espetáculo ao público porque queremos dizer-lhes algo. 

Não se trata, necessariamente, de impor mensagens prontas, em uma espécie de 

“slonganização”, mas sim de provocar e solicitar que reflitam a partir do discurso cênico 

exposto. Por que o teatro é educativo para quem o assiste?  

 

A experiência teatral desafia o espectador a, deparando-se com a linguagem 

própria a esta arte, elaborar os diversos signos presentes em uma encenação. 
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Esse mergulho no jogo da linguagem teatral, provoca o espectador a 

perceber, decodificar e interpretar de maneira pessoal os variados signos que 

compõem o discurso cênico (DESGRANGES, 2006, p. 23). 

 

Ora, esse desafio que busca provocar os/as espectadores/as a pensar, decodificar, 

interpretar etc., são caminhos que conduzem à reflexão, ao pensamento e, dessa forma, à 

educação, uma vez que não estamos ditando ideias e sim possibilitando a reflexão, é somente 

a partir desta que se estabelece uma educação pautada nos princípios do diálogo, da 

emancipação e da libertação.  

Uma experiência cênica não precisa ser didática para se fazer educativa, não é 

necessário que se diga ao público “isto é errado”, “isto é correto”, “este é o caminho a seguir”, 

até porque feito dessa maneira o acontecimento cênico estaria mais voltado para uma 

educação bancária do que para uma educação transformadora e libertadora. É urgente 

compreender “[...] a arte como sendo educadora enquanto arte, e não necessariamente como 

arte educadora” (DESGRANGES, 2006, p. 26). 

Desgranges (2006) salienta que “[...] em nossos dias, um dos aspectos marcantes do 

pensamento acerca do valor pedagógico da arte está no desafio de tentar elucidar em que 

medida a experiência artística pode, por si, ser compreendida enquanto ação educativa” 

(DESGRANGES, 2006, p. 21). De que maneira apreciar um acontecimento cênico nos educa? 

Quais foram as reverberações ocasionadas no público que assistiu ao experimento, resultado 

das Oficinas Cena Queer? 

Foi pensando em compreender essas reverberações que encaminhei um questionário 

para todos/as que compareceram para assistir ao experimento, das duzentas pessoas, 

aproximadamente, que se fizeram presentes durante as nossas quatro apresentações, trinta 

responderam ao questionário. Este era composto, sobretudo, por duas questões referentes ao 

experimento cênico: “Pensando na comunidade LGBTQIA+ qual sentido você atribui ou não 

ao experimento cênico Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas?” e “Quais 

impactos, caso haja, o experimento provocou em você?”. 

No que diz respeito à primeira pergunta, podemos classificar as respostas em dois 

tipos gerais. O primeiro, com aqueles/as nos/as quais a obra reverberou como reconhecimento 

de si, através do que alguns/algumas chamaram de representatividade, pois muitas das 

histórias contadas lhes atravessavam de maneira singular, pois se aproximavam das suas 

vivências. 

 

Sentido de pertencer e se identificar. (Espectador/a 1) 
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Muito importante em termos de representatividade, identidade, informação e 

entretenimento. (Espectador/a 6) 

 

Necessário pois enquanto bixa, gorda, entendemos e nos identificamos com 

as dores relatadas por cada corpa. (Espectador/a 7) 

 

O experimento possibilitou um olhar diferenciado em relação ao 

enfrentamento, que nós integrantes da comunidade LGBTQIA+ passamos e 

que até hoje resistimos em relação ao preconceito para conosco, e mostrou a 

importância de nos aceitarmos como somos, independente de qualquer coisa, 

existimos e participamos de uma sociedade sim, seres humanos e cidadãos 

como todos os que se consideram normais por se relacionar com o sexo 

oposto. Particularmente eu fiquei lisonjeado de ter o privilégio de participar 

desse espetáculo, pessoas competentes e com muito talento pela frente, que 

tenham mais espetáculos como esse! (Espectador/a 8) 

 

O experimento trouxe diversas narrativas a respeito da comunidade 

LGBTQ+, muitas com as quais eu me identifico enquanto mulher bissexual. 

(Espectador/a 22) 

 

Já o segundo tipo de respostas foi composto por pessoas que não relataram essa 

identificação com as histórias contidas no experimento cênico, mas atribuíram sentido de 

reflexão ou refletiram sobre essas questões ao responderem o questionário. 

 

O experimento me fez pensar sobre os momentos de descoberta e aceitação 

do seu eu, principalmente a partir da sua orientação sexual. (Espectador/a 

19) 

 

Não tenho profundidade de conhecimento pra poder opinar sobre a 

comunidade LGBTQUIA+, mas acredito que é muito importante o 

depoimento e exposição de vivências sobre parecidas trajetórias, para que 

encorajem outras pessoas que estão passando por situações aproximadas 

possam se sentir acolhidos. (Espectador/a 18) 

 

De reflexão. (Espectador/a 29) 

 

Apesar de termos clareza do discurso presente na cena e do que gostaríamos de 

provocar, compreendemos que a maneira como a mensagem chega a cada um/a do público é 

particular, pois dialoga também com suas experiências próprias, com suas leituras de mundo 

e, por isso, os aprendizados gerados pelo experimento são tão diversos quanto o seu público. 

 

[...] cada contemplador da obra participa do diálogo com o autor, e 

compreende os signos apresentados na obra artística, de maneira própria, de 

acordo com a sua experiência pessoal, sua trajetória, sua posição na vida 

social, seu ponto de vista. Assim sendo, o sentido de uma obra é inesgotável 

(DESGRANGES, 2006, p. 28). 

 

Por ter um sentido inesgotável é que nunca saberemos quais sentidos foram 

atribuídos a ela se não nos propusermos a perguntar, a escutar este/a espectador/a e 
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compreender melhor a recepção da obra, ainda assim algumas nuances poderão não aparecer. 

Embora sendo as formas de sentir diferenciadas, percebemos um fio condutor nas 

interpretações e reflexões desses/as espectadores/as, o que significa que o nosso discurso 

cênico, o que gostaríamos de dizer através da cena, foi entendido pelo público. 

 

Eu gostei muito do experimento. Sempre quando assisto espetáculos como 

esse penso na minha vida e em como é difícil seguir com ela sendo uma 

pessoa LGBT. Fiquei tocado pelas histórias deles, por algumas imagens que 

foram bem marcantes pra mim, como o início quando eles saem de um saco 

de lixo, e gostei muito de ver aquelas pessoas se sentindo livres para falarem 

de si sem medo e se jogando em cena. Foi muito legal. (Espectador/a 4)  

 

As respostas dadas no questionário não são suficientes para fazer uma análise mais 

detalhada dos aprendizados reverberados em cada espectador/a, o que temos é uma pequena 

amostragem, que nos dá pistas a respeito da concretização do diálogo pelo qual se estabelece 

a arte teatral como pedagógica e educativa. Quando relatam cenas, histórias ou imagens que 

consideram marcantes na encenação que assistiram, significa que aquilo reverberou de 

alguma forma. O que a imagem dos/as atuantes saindo do saco de lixo no início do 

experimento quis dizer para esse/a espectador/a? Embora ele/a não tenha compartilhado sua 

leitura sobre essa imagem que lhe marcou, essa leitura existe, ele/a interpretou essa imagem 

de alguma forma e esse interpretar, pensar sobre, é uma característica fundamental de um 

fazer teatral intimamente ligado à uma educação dialógica, emancipatória e libertadora. 

 

E aí podemos ressaltar um primeiro aspecto pedagógico presente na 

experiência com a arte: a atitude proposta ao contemplador. Ou seja, o fato 

artístico solicita que o indivíduo formule interpretações próprias acerca das 

provocações estéticas feitas pelo autor, elaborando um ato que é também 

autoral. Assim, o contemplador, para desempenhar o papel que lhe cabe no 

evento, precisa colocar-se enquanto sujeito, que age, pois a contemplação é 

algo ativo, e que cria, pois a sua atuação é necessariamente artística 

(DESGRANGES, 2006, p. 28-29). 

 

Continuamos a insistir na questão “O que cada espectador/a elaborou a partir da 

contemplação do experimento cênico?”. É somente com a resposta destes/as que 

compreenderemos a educação que se estabeleceu nessa troca palco e plateia. 

 

Eu amei a experiência cênica. Foi muito corajoso de cada um que se 

apresentou terem que acessar as suas memórias, suas dores, suas vitórias 

talvez não percebidas, e se sentissem preparados para expor o que passaram, 

o que sentiram e o que são. Cada história representa uma luta, mas 

principalmente vitórias sobre muitas questões na vida. Na verdade, assistir à 

peça me direcionou a compreender que assumir uma orientação sexual 
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diferente dos padrões é um ato de coragem. Sobre a moça linda, que foi um 

enredo um pouco diferente dos demais, percebi que a fraqueza tornou-se a 

maior força dela, e espero que ela siga escrevendo mais lindas história na sua 

vida. Enfim, saí de lá com um olhar muito diferente sobre as pessoas a 

minha volta, sobre suas vidas, que todas elas carregam histórias que jamais 

serão contadas ou muito menos ouvidas, mas muitas delas carregam as 

consequências dessas histórias. É preciso ser atento e sensível. Foi um 

trabalho belíssimo, profundo, digno e que, com certeza, merece ser visto, 

principalmente por mais jovens, para que estes se encorajem perante a vida, 

e encenados por outras pessoas tb. (Espectador/a 18) 

 

Impactos que versam sobre o enfrentamento e reforça a ideia de que 

precisamos nos encontrar mais, nos apoiarmos mais, nos vigiarmos mais! A 

cena do homem trans com ataduras foi de uma significância positiva 

extremamente simbólica e marcante para mim. (Espectador/a 7) 

 

O experimento me convidou a fazer uma reflexão sobre as questões de 

violência aos LGBTQIA+, me fez perceber que mesmo sem querer, temos 

atitudes homofóbicas. (Espectador/a 19) 

 

Me surpreendeu positivamente a relação trazer para o experimento a 

memória das que morreram, e as projeções da comunidade LGBTQIA+ que 

é plural, diversa e coletiva, e não exclui outros modelos. (Espectador/a 12) 

 

Nesses relatos acima, além dos impactos e reverberações destacados, eles/as 

salientam a necessidade de mais espaços e produções cênicas como esta, “precisamos nos 

encontrar mais”, essa fala nos remete novamente à reflexão sobre o ajuntamento de pessoas 

não hétero e/ou não cis. Por que precisamos nos encontrar mais? Porque esse encontro 

permite troca, afeto, aprendizados e diálogo, portanto, permite processos educativos, 

aprendizados e, por consequência, transformação. 

 

Fiquei muito emocionado, pois me sentir representado em todos os 

momentos da cena, o contexto foi muito tocante, acho que a mensagem foi 

passada para o público e aprendizado é claro. só tenho a agradecer a todos, o 

mundo precisa de pessoas como vocês para transformar o ódio em amor e 

respeito, gratidão! (Espectador/a 8) 

 

A certeza de que esse fazer teatral se desenvolveu trilhando em comunhão com a arte 

e a educação se dá a partir também dessas afirmações, pois se o encontro de atuantes e 

espectadores/as se revelou de forma potente para os que estavam em cena, agora se relevam 

também dessa forma para os que apreciaram a cena. Nesse sentido, se uma proposta cênica 

tem “[...] a capacidade da arte de provocar e, por que não, tocar os contempladores, 

sensibilizando-os para lançar um olhar renovado para a vida lá fora” (DESGRANGES, 2006, 

p. 27), ela, sem dúvidas, se realiza enquanto uma educação longe da ideologia bancária. 
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Ao questionar se o experimento cênico se configura dentro dos princípios do diálogo, 

na emancipação e na libertação, podemos crer que sim, pois apesar de se ter clareza no 

discurso cênico apresentado, este não visou catequizar seus/suas espectadores/as, pelo 

contrário, contou-lhes histórias, compartilhou enredos, signos e provocou-os/as a pensarem, 

refletirem e questionarem acerca das questões apresentadas. 

 

[...] a relação do espectador com a obra não é somente a de alguém que está 

lá para entender algo que o artista tem para dizer. Mais do que isto, essa 

fundamental mudança de eixo permite-nos compreender que a participação 

do espectador é a de alguém que está lá para elaborar uma interpretação da 

obra de arte, para uma atuação que solicita sua participação criativa. Ou seja, 

compreende-se que os significados de uma obra não estão cravados nela 

como algo inalterável, que está lá e precisa ser entendido pelo espectador, 

pois se trata menos de entendimento dos significados e mais de construção 

de significados, que são formulados pelo espectador no diálogo que trava 

com a obra (DESGRANGES, 2006, p. 37). 

 

O processo educativo para com o público se dá através dos olhares interpretativos 

que lançam sobre a obra, não nos interessa também medir se foi mais transformador para 

alguns/algumas e menos para outros/as, uma vez que nenhum processo de educação é 

nivelado, cada qual sente as reverberações de maneiras distintas, tanto a partir de suas leituras 

de mundo como de seus processos internos e externos de construção do ser. Contudo, cremos 

ser essa uma experiência educativa, em alguma medida, pois “[...] o mergulho na corrente 

viva da linguagem acende também a vontade de lançar um olhar interpretativo para a vida, 

exercitando a capacidade de compreendê-la de maneira própria” (DESGRANGES, 2006, p. 

23). 

Nesse sentido, apreciar obras como Cartas nunca enviadas de histórias nunca 

contadas exercita a capacidade de compreender a vida de maneira própria, além de exercitar a 

liberdade na qual são concebidas as tomadas de consciência efetivadas a partir desse diálogo 

cena-espectador; isso se desdobra em interpretações e reflexões efetivadas a partir das leituras 

de mundo. As tomadas de consciência a partir dos diálogos podem ou devem ser as molas 

propulsoras da libertação e emancipação, que podem não se dar de maneira imediata, mas 

ajudam a causar fissuras que impedem que haja um domínio opressor absoluto. 
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5 CARTA REFLEXIVA OU...ATÉ BREVE 

 

Aos/as que até aqui chegaram, 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do mundo e as 

nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado. 

Sou fraco para elogio. 

(Manoel de Barros) 

 

Iniciei essa pesquisa com a seguinte questão: como se estabelece um processo 

cênico-educativo ancorado na metodologia das histórias de vida? E, no decorrer dos diálogos 

teóricos e das práticas desenvolvidas ao longo da minha trajetória como artista-educador, 

sobretudo as práticas desenvolvidas nas Oficinas Cena Queer, busquei encontrar as respostas 

que muitas vezes reverberam em outras tantas questões. 

Parti do princípio de que todo fazer teatral é educacional, pois educação são todas as 

práticas relacionais entre humanos que visam se comunicar, aprender, evoluir. Assim, se todo 

fazer teatral é, por si, um fazer educacional, posso afirmar que as Oficinas Cena Queer foram 

um processo cênico-educativo, ou seja, uma educação que se deu na cena, nas construções, 

nas trocas, nas apresentações e em todos os acontecimentos realizados nas e a partir delas. No 

entanto, o que me interessa é compreender como se deu essa educação. Ela se deu a partir de 

um modelo bancário, ditatorial, hierarquizado ou a partir de um modelo emancipatório, 

dialógico e libertador? 

Para responder a esse questionamento recorro ao próprio processo descrito aqui, no 

qual todos/as participantes, incluindo eu, que aqui me considero educador-educando, que 

ensina e aprende ao mesmo tempo, cotidianamente, avaliavam, discutiam e refletiam sobre os 

impactos e reverberações desse processo cênico-educativo para as nossas individualidades e 

nossa coletividade enquanto sujeitos e sujeitas que, de alguma forma, se encontram nas 

margens devido ao fato de, em algum momento ou aspecto, fugir do padrão universal 

(homem, branco, cis, hétero e rico) por tanto tempo definido. 

As atividades desenvolvidas nessa pesquisa apontam que processos cênicos-

educativos propostos a partir das histórias de vida são possibilidades potentes de diálogo, 

libertação e emancipação. Evidentemente, não se trata de uma receita ou bula a ser seguida 
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integralmente, existem inúmeras possibilidades de realizar processos cênico-educativos com 

histórias de vida e aqui apresentei uma dessas. 

Quando rememoro minha história pessoal e minhas experiências enquanto educador, 

bem como quando desenvolvo uma prática cênica construída com e a partir das memórias 

ligadas às existências de pessoas dissidentes da cis e/ou heteronormatividade, compreendo e 

percebo os processos educativos e de construção do conhecimento que se dão a partir dessa 

revisitação, mais do que somente lembrar e narrar, é um refletir sobre, exercitando a 

criatividade e criticidade necessárias à construção de um mundo melhor. 

A partir dos relatos dos/as participantes posso afirmar que, sem dúvidas, houve um 

processo educativo, não posso dizer que houve uma transformação radical na vida dos/as que 

estiveram envolvidos/as nesse processo, muito menos que vivemos agora em “um mundo cor 

de rosa”, onde todas as questões que afligiam e ameaçavam nossas existências foram 

dissipadas, pois, seis meses de trabalho é pouco tempo para que vidas e sociedades sejam 

modificadas de maneira bastante significativa e esta pesquisa se debruça nas reverberações 

imediatas. 

Não posso prever as reverberações futuras que essa experiência poderá ocasionar na 

vida de quem esteve envolvido/a nesse processo, mas posso afirmar, a partir das falas já 

descritas anteriormente, que houve reverberações positivas, para citar alguns exemplos, o 

acolhimento, a possibilidade de expressar – sem julgamentos – suas identidades, desejos e 

medos, a percepção do espaço propiciado pelas oficinas como algo terapêutico, entre outras 

questões apresentadas. É possível que essas histórias continuem sendo silenciadas e oprimidas 

em diversos outros espaços? Sim, é possível e até previsível, no entanto, a pesquisa aqui 

aponta para a necessidade de metodologias e espaços mais abertos para ouvir essas 

existências; a longo prazo, se mantivermos uma insistência em promover espaços dialógicos 

de acolhimento e escuta, poderemos alcançar uma mudança estrutural mais significativa. 

Além disso, esse ajuntamento dado a partir dos processos cênico-educativos 

fortalecem nossas existências, permitem enxergar que não estamos sós, que existem mais 

pessoas consideradas fora das normas do que as ditas “normais” e, ao colocarmos nossas 

histórias no mundo, a partir de processos como esse, nos fortalecemos e criamos coragem 

para os enfretamentos cotidianos que teremos à frente, pois o futuro é agora, não se pode 

deixar para agir pensando apenas nas mudanças mais eficazes que podem ocorrer daqui a 

décadas e talvez séculos. Precisamos também valorizar as micro revoluções que acontecem 

cotidianamente e, por vezes, em âmbito mais pessoal. É preciso um trabalho incansável de 

não marginalização dessas histórias, de luta para que as narrativas que se encontram ao centro 
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e que são consideradas universais sejam lidas como mais uma história e que não determinem 

normativas de naturalidade, superioridade e unicidade em relação a toda uma diversidade 

existente para além delas.  

Necessário se faz também reconhecer estas questões para não cair em uma espécie de 

ilusão e romantização, isso não implica em desqualificar os resultados obtidos no âmbito 

dessa pesquisa, eles refletem os objetivos propostos que considero alcançados. Seria pretensão 

achar que em seis meses de trabalho resolveríamos as questões que oprimem as pessoas não 

héteros e/ou não cis e suas interseccionalidades. No entanto, o ajuntamento dessas pessoas 

cria espaços de afetividade e resistência, o que contribui para que se fortaleçam e possam, a 

partir de experiências como essa, criar estratégias que, somadas, contribuam para uma 

transformação mais radical.  

Muitos/as dos participantes dessa pesquisa demonstraram, no decorrer do processo, 

um maior entendimento e compreensão de suas próprias identidades e demonstraram também 

o quanto essa experiência proporcionou reflexões acerca de suas existências em termos de 

gênero e sexualidade. E assim, retorno a Freire (2016) quando afirma que toda reflexão, se 

realmente reflexão, conduz à ação, e, assim, a ação por sua vez resulta em mudanças sociais a 

curto e a longo prazo. 

Portanto, esse trabalho não tem por objetivo traçar afirmativas conclusivas sobre o 

que se desenvolveu, mas sim provocar-nos a pensarmos em estratégias cênico-educativas que 

se debrucem na construção de espaços mais inclusivos de respeito às diversidades existentes. 

Acredito que o trabalho com as histórias de vida seja um caminho promissor para artistas e 

educadores/as que se propõem à escuta e que, inconformados com as estruturas existentes, 

buscam, de alguma forma, causar fissuras e rupturas. Contudo, esses processos não são fixos e 

determinar um único caminho a seguir, ainda que este nos pareça revolucionário, não seria 

uma atitude digna dos esperançosos e ávidos por significativas transformações sociais. As 

liberdades e (re)existências devem ser prezadas, pois é somente sendo livres que inventaremos 

e reinventaremos constantemente caminhos e alternativas para construir um mundo melhor, 

mais justo e inclusivo. 

Assim, espero que, ao finalizar essa leitura, se possam ter mais reflexões do que 

conclusões para que nunca abandonemos a esperança e possamos assumir posturas mais 

criativas, críticas, emancipatórias e libertadoras. 

Até breve! 
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APÊNDICE A 

Cenas do roteiro cênico que não fizeram parte do experimento 

 

Cena E e G 

Vindo do fundo com uma cadeira ou tamborete, tom cotidiano meio debochado. Cada um 

saindo de um lado e se encontrando. 

E – Proibido para menores de 18 anos.  

G - Tá bom né gente? Vamos parando por ai que isso aqui não é Malhação e tem mais cena 

para acontecer. 

 

Enquanto vai se sentando. 

 

E - Aiiii, é lindo né gente? Essa coisa de amor, de beijo... tudo tão fofinho.  

G – Que foi? 

E – Posso te perguntar uma coisa? 

G – Pode. Eu também posso te perguntar uma coisa? 

E – Pode. 

G – Tu é gay? 

E – Sou, e tu? 

G – Eu sou viadoooooooo. 

G – Parece tudo muito simples e tranquilo né? 

E – Mas né sempre bonito e tranquilo não. Na minha vida as coisas não demoraram muito de 

acontecer, mas no início eu ficava assustado. Uma vez na escola a menina me perguntou se eu 

era gay. Ai eu tomei aquele choque, meu deus, porque é que essa menina tá achando que eu 

sou gay? Todo mundo achava que era gay, as minhas amigas nem me perguntavam, mas na 

fala várias meninas já vinham falar comigo, tipo “iaiviado”, e isso me deixava constrangido, 

com vontade de chorar, sei lá.  

 

G – Já comigo foi tudo uma loucura. Aos nove anos todos queriam ser Ben 10 e eu queria ser 

a Barbie, com 11 dei meu primeiro beijo, foi numa garota, mas eu não sentia nada e também 

não sabia beijar, eu já me achava diferente nessa época. 

 

E – Eu já tinha na minha cabeça que eu era gay, mas eu tinha na cabeça de fazer quem nem 

aquele homem da grande família, aquele que se assumiu agora depois de velho, eu num 
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lembro agora o nome. Para o público. Como é mesmo o nome dele? Isso, o Lineu. Ai eu 

pensava: vou ficar o tempo todo fingindo que sou “homem” e quando eu tiver velho eu me 

assumo. 

 

G – Eu não sabia o que sentia, pá, tá ligado, eu não sabia, eu só me achava diferente, só 

diferente, eu não olhava para as meninas com aquele olhar sabe, e quando olhava pros 

meninos já sentia outra coisa, e eu ficava com medo. Eu passei um tempo deixando as pessoas 

colocarem na minha cabeça que isso era coisa do meu psicológico, que quando eu pegasse 

uma mulher isso ia passar e eu passei um tempo achando que eu era problemático mesmo. Eu 

até tentei, eu tive uma namorada, mas foi uma tentativa frustrada, totalmente desconfortável, e 

depois dela eu me assumi na escola, porque não aguentava mais as pessoas me enchendo o 

saco, só que não contava nada em casa. 

 

E – Mas ai as coisas foram acontecendo né? Me apaixonei por um menino do colégio, 

comecei ficar com ele, mas a gente não beijava na boca, era só selinho porque eu tinha medo 

dele descobrir que eu não sabia beijar e espalhar que eu beijava mal. Meu bv eu perdi na 

Barra, quando a barra era barra. Minha prima beba querendo me botar pra ficar com todo 

mundo. Ai eu fiquei, o nome do menino era Luan Santana, ele me beijou e eu beijei ele, eu 

sem saber o que fazer, fiquei lá de olhos abertos, uma confusão. Mas agora eu tô namorando 

né, faz 3 anos e dessa vez eu beijo na boca. Aprendi.  

 

G – Depois dessa confusão toda vem a saga do “você não sai do armário, mas te arrancam”. 

Um dia a vizinha chegou lá em casa quando eu não e foi perguntando “Cadê o viado da 

casa?”, eu tenho pra mim que minha vó sabia que era eu mais fez a louca, ai minha mãe 

perguntou quem era “Lazaro, tu num sabe que ele viado!”. Ai quando eu cheguei em casa, 

vindo da minha terra maravilhosa do colegial recebi esse baque. Pá. Eu já esperava que ia 

acontecer algum dia mas não achei que ia ser tão rápido, é uma barra enfrentar tudo isso só 

com 13 anos. 

 

E – Hoje não tô mais nem ai para o que outras pessoas falam, tenho o cabelão que sempre 

quis, uso minha maquiagem, minha mãe e meu pai me aceitam como sou e sou o orgulho da 

minha irmã, que são com quem me importo, por que o resto dos parentes não valem nada! 
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G – Até hoje para as pessoas é uma novidade eu botar uma unha, fazer uma maquiagem, as 

pessoas não olham com o olhar de “nossa você está bonito”, as pessoas olham com o olhar 

tipo “nossa, meu deus, um homem maquiado”, você tá bonito mas é sempre aquele olhar. Eu 

não vou mudar quem eu sou. Eu coloquei na mente que eu nunca mais ia me prender, e por 

isso que eu sou muito gay, eu não consigo ser menos gay, eu sou muito gay, eu sou isso, eu 

tentando ser menos gay eu sou mais gay tentando não ser gay.  Mainha as vezes quer que eu 

seja menos. Pergunta para o público. Vocês acham que deveria ser um pouquinho menos? 

Vem cá Yan, vamos mostrar o tutorial de ser menos. 

 

Toma banho de glitter. 

 

- Menos idiota, menos babaca, menos conservador, menos homofóbico, menos padrão, menos 

hipócrita, menos fofoqueiro... 

Começa tocar um funk batidão se levantam pra dançar e chamam os demais do elenco. 

 

Cena H 

Entra com um espelho e uma bolsa com elementos para a montagem. Vai se montando 

enquanto fala o texto. 

 

Eu queria dizer que isso aqui é uma cena, e que aqui tudo pode ser uma mera ficção, ou não. 

São vocês que decidirão no que devem acreditar, mas é certo que de tudo que for dito aqui, 

ainda que não seja a minha história, deve pertencer a história de um outro alguém. Você 

consegue imaginar o tamanho do universo? Isso parece assustador. Eu tenho medo do futuro. 

A única certeza que tenho é que na vida tudo passa. Nada permanece imóvel e pensar no 

futuro é não ter certeza de nada! Até hoje não sei no que eu sou bom o suficiente. Eu sei, eu 

sei, isso é muito White people problem, mas me assusta real. Porque é preciso dar sentido a 

essa existência. Eu sei, é confuso essa mistura de sentimentos, mas os sentimentos existem 

para serem sentidos, sejam eles bons ou ruins. Vocês talvez não estejam entendendo nada... 

nem eu! 

Quando você se olha no espelho o que você ver? Pergunta para alguém do público e espera a 

resposta. Quando você se olha no espelho o que você ver?  

Quando me olho no espelho vejo uma existência dupla. O Ygor e a Midore, é o nome da 

minha drag, mas talvez seja muito mais que isso. Nela eu me encontro, e com ela me sinto à 

vontade para experimentar e expressar aquilo que gosto.  
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Entram os áudios das ofensas vivenciadas nos aplicativos, nisso os demais colegas entram 

com espelhos e vai brincando com eles ao redor de H, como se quisessem encurralá-lo ou 

enlouquecê-lo. A música de Ney Mato Grosso começa a tocar e na performance ele vai 

afugentando as pessoas até ficar sozinho dublando.  

Cena I 

 

Quando a cena de Hestiver finalizando ela entra com um amontado de caixas com rotulações 

diferentes (homossexual, hétero, gay, lésbica, bi, pansexual, dentre outras) e as derrubam 

deixando que se espalhem pelo chão. Ao som de vídeo game vai tentando arrumar as caixas 

empilhando-as de forma que os rótulos sejam vistos pelo público, uma espécie de monta e 

desmonta, até que se percebe não querer estar presas aos rótulos e começa a rasgá-los 

enquanto fala seu texto. 

 

- Oi, eu sou a Natasha, o lado noturno e libertino de Tay. Nasci em 2013, durante um 

momento conturbado de perdas e descobertas. Me alimento nas madrugadas, com cigarros e 

vinhos São Jorge, além de palavrões baixos. 

- Eu sou a Morgana, aliás não "sou", "estou". Sou tudo, água, terra, fogo e ar. A 

personificação da deusa. 

- Já eu sou a Cecília, lado poético e artístico, sempre existi e sempre existirei, as vezes fico 

um pouco escondida, sem expressão, mas sempre estarei aqui. 

Tira um frasco de comprimidos do bolso e vai a cada frase contando-os sobre a mão ou sobre 

o chão. Depois da última fase coloca todos de vez na boca. 

Prozac, diazepan, limbitrol (mais nomes de remédios). Falsa felicidade em comprimido. 

Quantas são necessárias tomar para mascarar esses males. 

Prozac, diazepan, limbitrol (mais nomes de remédios). O amor só é natural se for a dois? O 

amor só existe entre o pênis e a vagina? 

Prozac, diazepan, limbitrol (mais nomes de remédios). Entre o hétero e o homo há mais 

existências do que você imagina. É preciso rótulo para poder amar?  

Prozac, diazepan, limbitrol (mais nomes de remédios). Julgam, reclamam, oprimem, mas 

existem coisas que só tem ida. De nada adiantarão as lágrimas tardias.No fim o que resta são 

corpos mortos e bilhetes de despedidas. 

Engole as capsulas. Vários sons de sirenes/confusão. Gritos de dor. Pouca luz piscando 

freneticamente.  
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APÊNDICE B 

Questionário inscrição cena Queer 

 

Inscrição - Cena Queer: oficina de teatro para LGBTTQI+  

Formulário para inscrição da Oficina 'Cena Queer'  

As oficinas Cena Queer ocorrerão entre os meses maio e agosto de 2019 na sede do Casarão 

da Diversidade (R. do Tijolo, 8 - Centro, Salvador – BA), todas as sextas-feiras das 15 às 

18hs. A mesma faz parte da pesquisa de Adê Argolo, mestrando do Programa de Pós 

Graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (PPGAC/UFBA), na qual se 

propõe investigar de que forma se dá o processo educativo na construção cênica, tendo como 

ponto de partida as histórias de vida de LGBTQI+ não atores da cidade de Salvador/BA, com 

foco, sobretudo, nas opressões de gênero e sexualidade.  

As oficinas serão divididas em 15 encontros de 3 horas, nos quais os/as participantes 

experimentarão o fazer teatral e a construção cênica a partir de suas próprias histórias de vida, 

gerando ao final uma mostra cênica a ser apresentada para o público externo. As inscrições 

podem ser feitas no link: https://forms.gle/8kPTYh4cgeU2gjbj9 

*Obrigatório 

 

1. Endereço de e-mail * 

 

2. Nome * 

 

3. Nome Social 

 

4. Idade * 

 

5. Telefone * 

 

6. Gênero * 

 

( ) Mulher Trans  

( ) Mulher Cis  

( ) Homem Trans  

( ) Homem Cis  
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( ) Não-binário  

( ) Gênero Fluído  

( ) Outro 

 

7. Se a resposta for 'Outro', informe qual 

 

8. Orientação Sexual * 

 

9. Possui alguma deficiência? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

10. Qual? 

 

11. Cidade de Origem *  

 

12. Cidade/Bairro onde reside atualmente? *  

 

13. Escolaridade * 

( )Nunca Estudou  

( )Fundamental Incompleto  

( )Fundamental Completo  

( )Ensino Médio Incompleto  

( )Ensino Médio Completo  

( )Superior Incompleto  

( )Superior Completo 

( )Outro 

 

14. Atualmente trabalha ou estuda? * 

( ) Sim 

( ) Não 

15. Se a resposta anterior foi "sim", o que/onde você estuda/trabalha? 

 

16. Como ficou sabendo da Oficina? * 
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17. Qual sua relação com o CPDD e/ou Casarão da Diversidade? * 

 

18. Você possui alguma experiência no campo das artes (teatro, dança, música, etc.)? Se sim, 

conte-nos quais. * 

 

19. Por qual motivo você deseja fazer esta oficina? Neste espaço, exponha as suas principais 

motivações para participar desta experiência. * 

 

20. Agora, de forma breve, conte-nos sua história: * 
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APÊNDICE C 

Questionário avaliação cena Queer 

Cena Queer – Avaliação  

Formulário para os/as atuantes que participaram de todo o processo.  

*Obrigatório 

 

1. Endereço de e-mail * 

 

2. Nome * 

 

3. Idade * 

 

4. Gênero * 

( ) Mulher Cis (identidade de gênero correspondente ao gênero que lhes foi atribuído no 

nascimento com base em seu sexo biológico) 

( ) Mulher Trans  

( ) Homem Cis (identidade de gênero correspondente ao gênero que lhes foi atribuído no 

nascimento com base em seu sexo biológico) 

( ) Homem Trans  

( ) Não-binário  

( ) Gênero Fluído  

 

5. Orientação Sexual * 

( )Heterossexual 

( )Gay 

( )Lésbica 

( )Bissexual 

( )Pansexual 

( )Assexual 

( ) Outro: 
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6. Espaço livre para discorrer, caso queira sobre sua relação com essas e outras 

identidades 

 

7. Cidade de Origem *  

 

8. Cidade e Bairro onde reside atualmente? *  

 

9. Escolaridade * 

( ) Nunca Estudou  

( ) Fundamental Incompleto  

( ) Fundamental Completo  

( ) Ensino Médio Incompleto  

( ) Ensino Médio Completo  

( ) Superior Incompleto  

( ) Superior Completo 

 

10. O que foi o Cena Queer para você? *  

 

11. Como foi para você participar de um processo só com pessoas LGBTQUIA+ e 

qual importância ou não disso? * 

 

12. Como foi para você compartilhar suas histórias de vida com pessoas até então 

desconhecidas, ainda que todas fossem da comunidade LGBTQUIA+? Fale como 

foi para você a condução do processo de resgate e compartilhamento dessas 

histórias a partir da escrita e da fala. * 

 

13. Como foi para você apresentar a montagem final para o público? Qual a 

importância ou relevância de contar histórias reais e suas para um público 

diverso? * 

 

14. O que foi/é o 'Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas' para você? 

Fale livremente tudo que quiser sobre essa experiência. * 
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APÊNDICE D 

Questionário recepção experimento cênico 

 

Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas – Recepção  

Olá, se você recebeu esse link significa que você assistiu o nosso experimento cênico "Cartas 

nunca enviadas de histórias nunca contadas", o mesmo é resultado das oficinas Cena Queer e 

ambos fazem parte da pesquisa de Mestrado de Adê Argolo, desenvolvida no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia 

(PPGAC/UFBA), na qual investiga a construção cênica, tendo como ponto de partida as 

histórias de vida de LGBTQIA+ da cidade do Salvador/BA.  

Assim, gostaríamos de pedir um pouco do seu tempo para responder algumas questões, coisa 

rápida. Você pode colocar um nome fictício, caso se sinta mais confortável, pois, o que mais 

nos interessa é o seu feedback sincero!  

Gratidão. Evoé.  

*Obrigatório 

1. Nome * 

 

2. Idade * 

 

3. Gênero * 

( ) Mulher Cis (identidade de gênero correspondente ao gênero que lhes foi atribuído no 

nascimento com base em seu sexo biológico) 

( ) Mulher Trans  

( ) Homem Cis (identidade de gênero correspondente ao gênero que lhes foi atribuído no 

nascimento com base em seu sexo biológico) 

( ) Homem Trans  

( ) Não-binário  

( ) Gênero Fluído  

( ) Outro 

 

4. Orientação Sexual * 

( ) Heterossexual 

( ) Gay 

( ) Lésbica 
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( ) Bissexual 

( ) Pansexual 

( ) Assexual 

( ) Outro: 

 

5. Cidade de Origem *  

 

6. Cidade onde reside atualmente? *  

 

7. Bairro onde reside? *  

 

8. Escolaridade * 

( ) Nunca Estudou  

( ) Fundamental Incompleto  

( ) Fundamental Completo  

( ) Ensino Médio Incompleto  

( ) Ensino Médio Completo  

( ) Superior Incompleto  

( ) Superior Completo 

( ) Outro 

 

9. Você costuma assistir teatro? *  

( ) Sim 

( ) Não  

 

10. Quantas vezes por mês você costuma ir ao teatro? * 

 

11. Pensando na comunidade LGBTQUIA+ qual sentido você atribui ou não aoexperimento 

cênico 'Cartas nunca enviadas de histórias nunca contadas'? * 

 

12. Quais impactos, caso haja, o experimento provocou em você? (Espaço livrepara você 

deixar suas impressões) * 
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ANEXO A 

Divulgação das oficinas - SJDHDS 

 

 

ANEXO B 

Divulgação das oficinas - correio 24horas (me salte) 
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ANEXO C 

Divulgação das oficinas – Dois Terços 
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ANEXO D 

Divulgação do experimento cênico – Agenda Salvador 

 

 


