
 dossiê

Ação 
em tempos 

de inquietude
Norteados pelo tema da 76ª Mostra, os tex-

tos que compõem o Dossiê Ação em tempos 
de inquietude articulam, sob diferentes pontos 
de vista, reflexões de pessoas especialmente 
convidadas pela Escola para fomentarem os 
processos ao longo do semestre.

Em formatos diversos, são registrados os 
debates realizados na Semana de Planejamen-
to do Teatro Escola Macunaíma, realizada nos 
dias 26, 27 e 30 de janeiro de 2012.

Para a abertura do dossiê, publicamos o 
projeto elaborado pelos professores, onde es-



tão expostas as provocações que deram ori-
gem ao tema da 76ª Mostra.

Em “A arte da alquimia interna - Chi kung”, 
o professor Carlos César Sousa apresenta o 
trabalho com a técnica oriental do Chi kung, 
tal como exposto pela professora e terapeuta 
Tatiana De Láquila.

Sobre o encontro com as professores da 
uNESP, Antonia Ramos de Azevedo e Célia 
Regina Rossi, Célia problematiza a questão da 
diversidade no artigo “Maneiras de estar no 
mundo: diversidade e inclusão”. 

“qual é a inquietude de hoje?” traz a pales-
tra proferida pelo ator Ney Picentini e editada 
pela professora Roberta Carbone, em que a in-
quietude é analisada a partir da relação públi-
co/privada na história do teatro brasileiro.  

No artigo “A ação segundo Heidegger”, o 
jornalista Roger Marzochi sintetiza a fala do 
professor e autor Juliano Garcia Pessanha so-
bre o conceito de ação para o filósofo Martin 
Heidegger. 
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“Ação em tempos de (in)quietude.”
o tema da 76a Mostra Macunaíma 
de Teatro
Superobjetivo

Estimular a reflexão pessoal, social e política 
para impulsionar a ação artística e poética em seu 
coletivo.

O problema certo
1. Temos algo a fazer? Pretendemos a partir do te-
atro dizer algo? o que ele pode fazer por nós?
2. Como percebemos a diluição das fronteiras que 
relacionam os indivíduos e a sociedade?
3. o ser humano é movido pelo Desejo.
4. Pelo que, para quem, com quem e por que luta-
mos? qual é a inquietude de hoje? 
5. que paz nos escapa e que nos é fundamental. 
E o teatro? Ele pode nos ajudar a identificarmos, 
nos posicionarmos e refletirmos sobre os nossos 
dias?
6. Como podemos entender, aceitar e transformar                     
a (in)quietude em nós?

Onde chegar
1. Verticalizar a relação da prática em sala de aula 
com a vida. Da arte com a realidade.
2. Partir da reflexão para a ação. E depois, refletir 
sobre a ação para que gere transformação.
3. Resgatar  a relação do presente com o passa-

do, foi ele que nos trouxe até aqui. A anterioridade 
pensada em relação com a contemporaneidade.
4. Como foi que construímos a sociedade e os 
valores de hoje? o que queremos construir daqui 
pra frente? Como pensamos o teatro dentro deste 
contexto e o que queremos com o teatro?

O tempero
1. Partir da História do Teatro Brasileiro: 
A Nossa Memória

Teatro Arena, Teatro oficina, Teatro do oprimi-
do dentre outros. Refletir a prática artística destes 
e de outros grupos pelo mundo, que criaram suas 
identidades políticas e artísticas (estéticas).
2. A partir da ditadura, no Brasil, juntos com os 
grupos brasileiros citados acima surgem também 
novas expressões, linguagens e formas de traba-
lho e criação; quais as formas de expressão, lin-
guagem, trabalho e criação potentes hoje?
3. Resgatar a história pessoal e a do grupo.
4. Engajamento: o que significa? que ações ele 
me traz? Estar envolvido em seu processo, em to-
das as etapas de criação e gestão. Estar inserido 
na sala de aula para o mundo, do meu quintal 
para a sociedade. 
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A arte da alquimia interna - Chi kung

Durante a semana de planejamento, os pro-
fessores tiveram uma palestra sobre a medicina 
tradicional chinesa voltada mais especificamente 
para o Chi kung/qi gong, que significa: “arte da 
energia ou trabalho interno”, como estímulo para 
trabalharem o tema da mostra, com a professora 
e terapeuta Tatiana De Láquila.  

Segundo Tatiana De Láquila, a medicina tra-
dicional chinesa data de 5.000 a.C.  tendo como 
base de estudo a relação do yin/yang, a teoria dos 
cinco elementos (água, fogo, terra, madeira e me-
tal) e o sistema de circulação energética (Chi) pe-
los meridianos do corpo humano. Toda a teoria da 
medicina tradicional chinesa está fundamentada 
na filosofia e na religião. Basicamente no Taoís-
mo, doutrina fundada pelo chinês Lao Tsé, filósofo 
e alquimista que escreveu o livro Tao Te King1. 

A medicina chinesa recebe também influên-
cias do budismo e do confucionismo. Na China a 
medicina não está separada da ciência, da religião 
e da arte. Elas se fundem, não há separação.  

Seus principais métodos de tratamento são: 
a Acupuntura, a Moxabustão, o Tuiná, a Vento-
saterapia, Fitoterapia chinesa, Terapia alimentar 
chinesa, Auriculopuntura2, e os exercícios físicos 
integrados às práticas meditativas ligadas à respi-
ração para a acumulação e circulação de energia 
vital (Chi/qi) como, por exemplo: o Chi kung, Taiji 
quan, Kung fu e Liang gong.

Segundo Tatiana De Láquila, um médico for-
mado na China pratica meditação, artes marciais 
e Chi kung para poder estar saudável e manter 
sua energia equilibrada, estando apto assim para 
tratar de seus pacientes.

 o Chi kung/qi gong é uma prática meditativa 
que tem como base a respiração. o trabalho do 

Chi kung é essencial na medicina chinesa. Para 
os taoistas, a respiração ativa e expressa as fun-
ções rítmicas yin e yang do corpo. Eles usam es-
tes ritmos energéticos do corpo, como meios de 
comunicação com o corpo do Tao, que se mani-
festa na natureza viva ou cosmos. Na natureza só 
há harmonia quando as energias yin e yang (posi-
tivo e negativo) estão em equilíbrio. quando essas 
energias estão em desequilíbrio, a natureza apre-
senta clima e temperaturas desreguladas e etc. 
Se a energia estiver muito positiva, ou negativa é 
sinal de desequilíbrio. Estar de acordo com o Tao 
é equilibrar essas energias.

A força da vida ou a função dos campos 
de energia Chi, “respiram” por três vias, 
chamadas pela cultura tradicional chi-

nesa de yin, yang e yuan. estas palavras 
de difícil tradução, se referem à força 

positiva, negativa e neutra. Yuan também 
significa “Chi Original” ou respiração 
original. O Chi yin, na respiração, é a 

energia do Chi se movendo para dentro, é 
a inspiração e a contração. O Chi yang é 

a expiração, a expansão o exalar. O tercei-
ro tipo de energia, yuan, a energia neutra 
e original do Chi, poderia ser comparada 
de uma forma grosseira ao espaço, entre 

a inspiração e a expiração quando nos 
referimos a respiração. (fonte: www.

healing-tao.com.br/artigos/chikung - “O 
Chi kung da respiração interna”: texto de 

michael Winn).

os antigos mestres e sábios do passado desen-
volveram as artes da energia para curar doenças, 
promover a saúde, a longevidade, melhorar as ha-
bilidades de luta, expandir a mente e aumentar a 
capacidade intelectual, alcançar níveis diferencia-

1 O Tao Te ChingouDao de Jing, comumente traduzido pelo nome de O Livro do Caminho e da sua Virtude, é um dos escritos chineses mais conhecidos e importantes.
2 Sobre os tratamentos citados: Moxabustão é um tipo de acupuntura térmica e aplicada nos meridianos de energia, feita através da combustão de ervas. Tuiná é uma massagem 
feita para estimular os meridianos, visando assim o equilíbrio do fluxo de energia por esses canais. Ventosaterapia são copos redondos que, aplicados à pele criam um vácuo em seu 
interior, gerando uma força de sucção. É indicada para tratamento de dores, gastrites, gripes e etc. Fitoterapia chinesa é uma terapia feita através das plantas, podendo ser utilizados 
também ingredientes de origem animal ou mineral. Terapia alimentar chinesa é um tratamento para prevenir e tratar os problemas de através do uso de alimentos naturais. Auriculo-
puntura é um tipo de acupuntura aplicada especificamente na orelha para tonificar os pontos patógenos.

por carlos césar de sousa
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dos de consciência e atingir a espiritualidade.
o Chi kung/qi gong abarca principalmente os 

seguintes aspectos: controle do corpo (jing – a 
postura); controle do coração (shen – a mente), e 
controle da respiração (chi – energia). Pratica-se 
na mais absoluta tranquilidade, e consiste numa 
série de procedimentos para o controle da respi-
ração, a automassagem e os movimentos do cor-
po absorvendo e distribuindo adequadamente a 
energia Chi pelo corpo. Com o treinamento do Chi 
kung/qi gong os canais de circulação (os meri-
dianos) do Chi são desobstruídos e limpos possi-
bilitando assim a manifestação do Chi pelo corpo 
todo. 

o Chi kung pode ser dividido em interno (yin) 
e externo (yang). o interno (yin) ou terapêutico 
tem a função de acumular e trocar energia com o 
universo, fazendo essa energia circular no corpo, 
sendo utilizada para a saúde e até mesmo para a 
cura de pessoas enfermas através da imposição 
de mãos (REIKI)3, trabalhando assim a respiração, 
a quietude, a meditação e o controle dos órgãos 
internos. o externo (yang) ou marcial trabalha o 
fortalecimento do corpo do praticante através dos 
exercícios e de práticas meditativas, deixando o 
corpo tão forte e poderoso, fazendo com que o 
praticante seja capaz de quebrar tijolos e bastões 
de madeira em seu corpo, entortar barras de fer-
ro no pescoço e muito mais coisas que aos olhos 
humanos seriam impossíveis realizar.

o Chi kung é um tipo de Kung fu. Kung fu é a 
arte do trabalho duro, tendo o sentido de habilida-
de desenvolvida com maestria e tempo. A grande 
riqueza do Kung fu (Chi kung) está no desenvolvi-
mento do caráter, da concentração do indivíduo e 
da virtude. Segundo o Shifu, professor Luis Mello 
do Instituto Lohan: 

Chi kung é o grande segredo do Kung 
fu. sem a prática do Chi kung não existe 
Kung fu. Por quê? A energia gera força 

para os chineses (...). Chi é o movimento 
da energia vital que nos move, está em 

todos os lugares e em todas as partes do 
universo, dentro de nós. Para que pos-

samos gerar força e energia precisamos 

praticar o “Chi”, praticar o “Kung” que 
é o trabalho do “Chi”. (...) A base do Chi 
kung é aprender a respirar e visualizar 

a energia. Através da nossa mente, 
visualizamos a energia no “tan tien”. essa 
energia pode ser manipulada através da 

mente e levada a qualquer lugar do corpo. 
essa região do corpo se tornará imune a 
golpes. Qualquer pessoa pode fazer essa 
técnica. Quem vê de fora acha uma coisa 
incrível. Porém, quem se submeter a esse 
treinamento poderá fazê-lo. O máximo que 

pode acontecer no corpo é uma roxidão, 
um leve corte, mas os órgãos internos não 
serão afetados. (...) Com o Chi kung até 90 
anos você pode fazer, não haverá proble-
mas de saúde. muitos boxeadores tailan-
deses se aposentam com vinte e poucos 
anos, trinta, porque não suportam mais. 
Com o Chi kung se você golpear sempre 

no mesmo local não haverá problemas no 
futuro, não haverá nenhuma doença gera-
da pelo impacto no mesmo local. (fonte: 

www.institutolohan.com.br). 
 

o treinamento do Chi kung induz o praticante a 
trabalhar a mente, o corpo e o espírito. Permane-
cer parado como uma rocha e mentalizar a ener-
gia circulando em seu corpo, ao mesmo tempo em 
que seus pés cravam no chão absorvendo a ener-
gia da terra; ser suave como um algodão estando 
conectado com o presente; esvaziar e acalmar a 
mente. É um treinamento difícil e duro o qual irá 
provocar no aluno a inquietação enquanto tenta 
buscar a quietude; sua mente dispara enquanto 
tenta buscar a calmaria; sua ansiedade aumenta 
enquanto tenta buscar a tranquilidade; sua mente 
viaja para lugares do passado e do futuro enquan-
to tenta se concentrar no presente. 

A prática do Chi kung consiste em estar inte-
grado com a natureza, absorvendo sua energia e 
transformando-a em energia vital para si próprio. 
E essa teoria está direcionada não apenas ao trei-
namento físico, mas também a nossa vida social.  
Segundo o taoísmo que é a base fundamental da 
medicina tradicional chinesa, toda a energia pode 
ser transformada para nosso crescimento pesso- 

3 Imposição das mãos canalizando a energia vital para restabelecer o equilíbrio energético vital do paciente, podendo eliminar doenças e promover a saúde.
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al, mental e espiritual. o praticante de Chi kung 
e Taiji quan se torna uno com a natureza e apren-
de a absorver a energia do adversário e devolvê-la 
mais forte e poderosa para o mesmo. o praticante 
não bate de frente com o obstáculo, ele deve ser 
flexível, aceitá-lo e transformá-lo em algo capaz de 
lhe trazer crescimento espiritual e moral. A práti-
ca do Chi kung deixa-nos inquietos quando perce-
bemos o quanto é trabalhoso dominar a mente, 
o corpo e o espírito, ou seja: nós mesmos. Estar 
em equilíbrio energético, em equilíbrio com o Tao, 
controlar nossos impulsos e deixar manifestar a 
sabedoria. o impulso é a fala dos nossos instintos 
(animal) e a sabedoria é a fala da nossa essência 
(espírito). 

Todos nós somos diferentes uns dos outros, e 
agimos de forma diferente em situações análo-
gas. Alguns agem mais com a energia do yin (o 
princípio passivo, noturno, escuro, frio, feminino) 
outros com energia yang (o princípio ativo, diurno, 
luminoso, quente, masculino). Com a prática do 
Chi kung aprendemos a lidar e ganhar controle 
sobre nossos polos energéticos. Por exemplo: que 
momento em uma conversa eu tenho que ser yin 
(ouvir) ou yang (falar); agir (yang) não agir (yin); 
ignorar (yin), revidar (yang) e etc., o trabalho com 
estas dualidades está dentro de um dos preceitos 
fundamentais do taoísmo que é o “Wu Wei” (ação, 
não ação). 

quanto mais se aprofunda nesses conheci-
mentos marciais, científicos e religiosos da me-
dicina chinesa, mais inquietos e tranquilos nos 
tornaremos.  

Na China o Wushu (arte marcial) significa “mé-
todo para parar a guerra”, ou seja, sua essência 
não é a guerra e sim a paz. E isso não é uma con-
tradição? o objetivo do treinamento para a guerra 
é a busca pela paz. E isso não traz inquietude? 

o ar que respiramos nos exercícios do Chi 
kung possui oxigênio que é corrosivo e nos mata 
aos poucos. E é o mesmo ar que precisamos res-
pirar para aumentar nossa energia vital durante a 

prática do Chi kung e para nos mantermos vivos. 
Isto não é uma contradição? o que nos mantem 
vivos, também nos mata. 

Através da respiração aumentamos nossa 
energia vital (Chi). A essência do Chi é a energia 
sexual, que nos homens se encontra nos testícu-
los (esperma) e nas mulheres nos ovários. quan-
do há a fusão dessa essência com o sopro (respi-
ração) surge o Chi. quando o homem perde muito 
esperma, ele está perdendo o combustível para 
produzir energia vital em seu corpo, ou seja, ele 
está perdendo aos poucos sua vitalidade. 

Estamos sempre recebendo contrariedades e 
ofensas, ou seja, energias que em nosso ver são 
negativas. Porém, esse é o nosso ponto de vista 
momentâneo. Assim que respirarmos e receber-
mos essa energia (situação/conflito) e tivermos a 
calma e tranquilidade para lidar com ela, seremos 
capazes de transformá-la em algo benéfico ao 
nosso crescimento. 

 
esvazie sua mente. seja informe. sem 
forma, como a água. Pomos a água em 
um copo e ela torna-se o copo. Pomos 
a água em uma garrafa e ela torna-se a 

garrafa. Pomos a água em um bule e ela 
torna-se o bule. A água pode fluir ou pode 

chocar! seja a água meu amigo.

Bruce Lee
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Maneiras de estar no mundo: 
diversidade e inclusão

por célIa reGIna rossI

O mundo pode ser um lugar bom
e vale a pena lutar por isso.

e. Hemingway

Inicio este texto pontuando algumas das várias 
maneiras de estar no mundo, uso está frase, de 
uma pessoa que fez parte do Macunaíma e que 
admiro muito, era uma grande amiga. 

Estive em uma formação falando de diversida-
de, inclusão, com os professores do Teatro Escola 
Macunaíma, a convite da Laura Lucci, que neste 
momento não está entre nós, mas são suas, as 
palavras que deram sentido a este texto: Maneiras 
de estar no mundo.  Laura, você se foi, mas suas 
palavras ficaram fortes: devemos respeitar as vá-
rias maneiras de estar no mundo!

Começo apontando a noção de inclusão, por 
ser ela, importante instrumento, para que a socie-
dade inclua as várias maneiras de estarmos no 
mundo.

A noção de inclusão está diretamente relacio-
nada ao direito à igualdade que, desde o século 
XVIII, marca as lutas sociais e um ideário político 
e social fincado nas relações de democracia e/ou 
de igualdade.

É somente a partir de meados do século 
XX que ocorre a guinada, trazida, em es-
pecial, pelos novos movimentos sociais, 

que vincula os movimentos pela inclusão 
ao direito à diferença... isso é uma grande 

e problemática novidade, pois a afirma-
ção da diferença até então tinha mais afi-
nidade com ações e ideais conservadores 
que mantêm desigualdades e exclusões, 

e anulam ou restringem as possibilidades 
de relações políticas e sociais democráti-

cas. (KAUCHAKJe, 2003, p. 67).

Toda essa transformação repercute na ideia de 
democracia atual, uma democracia que é muito 
mais que um regime político, é um regime para 
todos, sem exclusão, sem preconceito. (KAu-
CHAKJE, 2003).

Para os deficientes, e outros grupos minoritá-
rios, a inclusão diz respeito ao exercício de direi-
tos, tais como relata Kauchakje (2003, p. 67):

[...] acesso à cidade, aos equipamentos 
de educação, ao trabalho, à assistência 
e previdência social, à saúde, ao lazer 

e à cultura. sobretudo, diz respeito não 
apenas à participação no cenário social 

já dado (instituições, estruturas de poder, 
cultura, etc.), mas sim à participação na 
sua (re) configuração e (re) construção 

para que novos direitos relativos à diver-
sidade sejam incorporados.

Falar de direitos, nesse contexto histórico no 
qual estamos vivendo, é falar de igualdade de di-
reitos para todos. Mas, o que se apresenta na prá-
tica das relações sociais é uma igualdade como 
homogeneização e como não reconhecimento de 
identidades, culturas ou necessidades específi-
cas de cada um.

O direito à igualdade supõe que as de-
mandas e necessidades, a língua, o modo 

de ser e de se expressar de cada um 
(individualmente ou como grupo social) 

têm legitimidade e igual lugar no cenário 
social. Daí o vínculo do direito à igualda-
de com os movimentos por sociedades 
inclusivas. Por sua vez, uma sociedade 
calcada na igualdade entendida como 
homogeneização é excludente tanto no 

sentido de poder vir a excluir os 
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considerados diferentes como no sentido 
de coibir a manifestação das diferenças. 

(KAUCHAKJe, 2003, p.69).

o princípio de igualdade que se prega para 
a inclusão existir é o de civilidade e o de direito. 
Entretanto, o recente conceito de igualdade e in-
clusão no país, como homogeneização de todos, 
ainda está enraizado na construção das nossas 
relações interpessoais cotidianas.

A questão da inclusão e integração vem sendo 
discutida em todo o país, mais ainda é um fato re-
cente. Primeiramente ela apareceu em forma de 
leis, decretos, documentos, e hoje vem ganhando 
espaço nas discussões acadêmicas mostrando 
as diferenças entre os dois termos, e por fim está 
atingindo a instituição escolar, embora ainda seja 
insuficiente a participação desta, no que tange 
à transformação do profissional preocupado em 
trabalhar em uma escola para todos, nos moldes 
de uma sociedade igualitária com respeito à di-
versidade.

Nos países de primeiro mundo, essa discussão 
já ganhou as escolas, clubes, associações, em-
presas e outros, enfim, toda a sociedade, como 
apontam Janesick (1994); Lichtig (1997); Skliar 
(1999); Jokinen (1999); Kyle (1999). Mesmo que 
ainda pairem preconceitos, ela é evidente em to-
das as instituições formais e informais, que estão 
abrindo caminhos para uma nova construção de 
comunidade.

os EuA tiveram um papel importante para a 
discussão da implantação de leis no que diz res-
peito à inclusão das minorias no Brasil, na medida 
em que muitas dessas discussões, que já estavam 
acontecendo lá, foram trazidas ao nosso cenário 
político por meio de artigos, oNGs , associações, 

pesquisadores, universidades, famílias das mino-
rias, movimentos populares, etc., e trouxeram mu-
danças significativas ao país. (JoVER, 1999).

No Brasil, as leis anteriores à Lei de Diretrizes 
e Bases - LDB (1996) falavam da importância da 
Educação Especial, mas sem frisar a importância 
da inclusão e integração de pessoas com neces-
sidades especiais. As discussões sobre a Educa-
ção Especial só começaram no Brasil no final da 
década de 80, quando em outros países elas já 
estavam bem evoluídas. (JoVER, 1999).

A LDB do Brasil de 1996 traz, em sua reda-
ção, muito do que se discutiu na elaboração da 
Declaração de Salamanca (uNESCo, 1994), onde 
foi assumido o compromisso com a “Educação 
para todos” e o reconhecimento, da educação 
para crianças, jovens e adultos com necessida-
des educacionais especiais no sistema regular de 
ensino.

No art. 4o, $ III da LDB (1996), nos deparamos 
com a seguinte lei: “atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com ne-
cessidades especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino”. Com isso, a nova LDB de 1996 
representa um avanço para a Educação Especial, 
considerando que apresenta um capítulo especí-
fico para essa população.

Nesse sentido, o Estado se torna responsável 
pela definição de políticas públicas para essa 
área, assim como pela igualdade de oportunida-
des e acompanhamento especializado aos que 
dele necessitam.

Mas a responsabilidade não é suficiente, não 
basta apenas garantir o acesso; é necessário que 
se garanta a permanência e a qualidade, possi-
bilitando o crescimento desses indivíduos. Deve 
haver parcerias envolvendo a assistência e o aten-
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dimento feito por especialistas, além de forma-
ção continuada e capacitação de professores das 
classes regulares.

A comunidade escolar do ensino regular no 
Brasil sente-se despreparada para atuar com 
crianças com necessidades especiais, e o siste-
ma segregador, utilizado durante muito tempo na 
Educação Especial, dificulta, e muito, ainda hoje, 
a realização das propostas de integração e inclu-
são.

A LDB (1996) no Brasil aponta vários caminhos 
que necessitam ser cobrados e realizados, signifi-
cando assim, novos avanços nesta área educacio-
nal, como determina seu texto:

Art. 58
&1o – Haverá, quando necessário, ser-
viços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades 

da clientela de educação especial.
A oferta desse ensino e serviço está pre-
vista desde a educação infantil de 0 a 6 

anos, estendendo-se por toda a educação 
básica.

O Artigo 60 encaminha o compromisso 
da rede pública da seguinte forma:

Parágrafo Único – O Poder Público ado-
tará, como alternativa preferencial, a am-
pliação do atendimento aos educandos 
com necessidades especiais na própria 
rede pública de ensino, independente-

mente do apoio às instituições previstas 
neste artigo.

Tanto as reuniões em Salamanca (uNESCo, 
1994), como a LDB (1996), trouxeram avanços sig-
nificativos e garantias legais para a área da Edu-
cação Especial. Porém, não se muda uma realida-
de construída em várias décadas de preconceito, 

exclusão e discriminação, de uma hora para ou-
tra, embora a inclusão e a integração sejam pro-
cessos essenciais à vida em sociedade. 

Ao se propor a discussão sobre as perspec-
tivas da inclusão de pessoas com necessidades 
especiais, é fundamental que nossa análise, con-
temple dois planos distintos e interdependentes: 
o real ou a realidade tal como se apresenta e o 
ideal ou a esperança de realização do desejado. 
(MAZZoTTA, 1999). 

Para tal análise, faz se necessária uma mu-
dança na sociedade que está se construindo e 
na formação dos educadores, sejam os que estão 
na sua construção inicial, sejam os que estão na 
construção contínua de educadores desde muito 
tempo.  

A formação do educador para aturar na educa-
ção formal ou informal, como é o caso de institui-
ções, como o Teatro Escola Macunaíma, que deve 
ter como premissa maior a educação de qualida-
de para todos e todas, indistintamente, rompendo 
assim com valores enraizados na nossa socieda-
de, como preconceito e exclusão.

Enquanto cidadãos de uma sociedade que se 
pretende democrática, temos que propugnar por 
uma educação de qualidade para todos. Essa bus-
ca não comporta qualquer exclusão, sob qualquer 
pretexto. É preciso também que, para além dos 
ideais proclamados e das garantias legais, procu-
remos conhecer o mais profundamente possível 
as condições reais de nossa realidade escolar. A 
partir daí poderemos identificar e dimensionar os 
principais pontos da mudança necessária para o 
alcance da qualidade que se espera da educação 
formal e não formal. 

Construir uma educação que abranja todos os 
segmentos da população e cada um dos indivídu-
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os, implica em uma ação baseada no princípio da 
não segregação, sem preconceito para com o ou-
tro, ou, em outras palavras, da inclusão de todos, 
quaisquer que sejam suas limitações e possibili-
dades educacionais, individuais, culturais, econô-
micas e sociais. Todavia, para a conquista da não 
exclusão, é preciso que se entenda que a inclusão 
e a integração não se concretizam pela simples 
extinção ou retirada de serviços ou auxílios espe-
ciais de educação. Para alguns tais recursos con-
tinuam a ser requeridos no próprio processo de 
inclusão e integração, enquanto que para outros 
eles se tornam dispensáveis.

O ponto fundamental é a compreensão 
de que o sentido de integração pressupõe 

a ampliação da participação nas situa-
ções comuns para indivíduos e grupos 

que se encontravam segregados.

Portanto, é para os que estão em situações 
segregadas que, prioritariamente, justifica-se a 
busca da integração e da inclusão seja na escola, 
no parque, no teatro, no circo, no shopping, no 
cinema, etc.. Para estes que apresentam necessi-
dades especiais, deve-se pleitear a educação for-
mal e não formal baseada no princípio da não se-
gregação, ou seja, pensar a educação pra todos, 
dentro de um espaço social inclusivo, real sentido 
da inclusão.

Para se concretizarem efetivas mudanças de 
atitudes, com vistas à inclusão e à integração do 
portador de deficiência, é preciso que se deixe de 
inferir ou assinalar a existência de preconceito e 
discriminação em todos os espaços sociais, e se 
procure conhecer os principais obstáculos e suas 
justificativas. 

É importante observar que a escola é apenas 
uma dentre as inúmeras instituições sociais. Ela 
pode até desencadear internamente mudanças 
para a obtenção de resultados mais imediatos, 

mas, isoladamente, pouco poderá fazer ou mes-
mo mudar de fato, enquanto as atitudes do meio 
circundante permanecerem não problematizadas 
e continuarem se exercendo como já instaladas. o 
que não significa ignorar a “potencialidade dinâ-
mica da educação escolar como impulsionadora 
das mudanças estruturais”. (MAZZoTTA, 1999).

No âmbito social, é importante destacar a ne-
cessidade de se rever à concepção sobre o por-
tador de deficiência, seja pelas pessoas indivi-
dualmente, por grupos organizados para defesa 
da cidadania, pelos serviços estruturados, pelas 
campanhas de esclarecimento à população, etc. 
Ainda é preciso redimensionar as diretrizes nor-
teadoras da ação dos órgãos públicos, da ação 
governamental global, dos investimentos finan-
ceiros, etc., a partir da visão dinâmica das con-
dições do portador de deficiência, que apoiam 
e suplementam a educação formal e não formal 
para todos.

A inclusão social tem como base alguns prin-
cípios que permeiam a relação com o outro, tais 
como: o respeito e entendimento das diferenças 
individuais, a valorização de cada pessoa, a con-
vivência dentro da diversidade humana, a apren-
dizagem através da cooperação. Tanto a inclusão 
social, como a integração, faz parte de um proces-
so que contribui para a construção de uma nova 
sociedade, através de transformações, tanto nos 
ambientes físicos como na mentalidade de todas 
as pessoas.

A questão da inclusão e integração fere 
diretamente o núcleo de nossos valores 

e crenças. Assim, o problema que se 
apresenta não é apenas o de colocar uma 
criança com necessidades especiais em 
uma sala de aula ou em uma escola for-
mal ou não formal, mas sim o de apren-
dermos como lidar com a diversidade, 

com a diferença e a moralidade.
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Muitos outros pontos deveriam aqui figurar. 
Entretanto, o mais importante, neste momento, é 
reiterar que as atitudes de todos, frente à inclu-
são, à integração, à interação e à segregação de 
pessoas com necessidades especiais dependem 
da concepção de homem e de sociedade que 
seus membros concretizam nas relações que es-
tabelecem entre si. É na convivência com outros 
e com o meio ambiente, que as necessidades de 
qualquer ser humano se apresentam.

um dia, quem sabe, poderemos estar no mun-
do, e não haverá mais a preocupação com a rein-
tegração das pessoas, devido as suas diferenças 
físicas, culturais, sexuais,.. mas todos virão de di-
ferentes culturas, religiões, línguas, sociedades, 
costumes, valores morais, situações, famílias, e 
nada disso será empecilho para que o processo 
de construção de conhecimento ocorra, ou me-
lhor,  essas diferenças serão valorizadas e respei-
tadas, dando a possibilidade de qualquer pessoa 
viver com dignidade. 
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qual é a inquietude de hoje?

Bom dia a todos, queria muito agradecer o 
convite. Eu sou ator da Companhia do Latão há 15 
anos, tenho um mestrado sobre Eugênio Kusnet 
e sou presidente da Cooperativa Paulista de Tea-
tro, interessado nas questões de políticas públicas 
para o teatro em São Paulo e no Brasil. 

Eu vim aqui dialogar com vocês sobre os temas 
lançados a mim pela Escola. Eu identifiquei dois 
assuntos centrais: um de caráter individual e ou-
tro coletivo. quando fazemos a pergunta sobre o 
desejo, talvez a gente esteja se referindo mais a 
questões voltadas para o indivíduo. quando nos 
referimos às fronteiras entre os indivíduos e a so-
ciedade, vemos a migração de uma esfera à outra. 
E quando a gente se pergunta sobre a inquietude 
e como o teatro pode se posicionar diante disso, 
acho que estamos entrando no circuito dos pro-
blemas coletivos e sociais, por assim dizer. Então 
eu vou me ater a essa dupla, mas sem ser dualis-
ta, tentando ser dialético, e ver a influência que 
uma dimensão tem sobre a outra. 

Bom, a esfera privada, naturalmente vocês a 
reconhecem como as questões relativas à família, 
as questões familiares: o amor, o desejo, as am-
bições individuais, que são tradicionalmente, pelo 
menos no nosso escopo, assuntos do “drama bur-
guês”. o drama que nasce com o surgimento da 
burguesia, com o indivíduo tentando se colocar na 
nossa dramaturgia ora como herói, ora como víti-
ma, ou como sujeito de si mesmo. 

quando nos dirigimos às questões sociais, 
como por exemplo, agora no Brasil a desocupação 
do Pinheirinho em São José dos Campos, ou os 
questionamentos em relação à construção do me-
trô em Higienópolis, e até questões de maior en-

vergadura, como a construção da represa em Belo 
Monte e as manifestações contra a corrupção, es-
tes assuntos dos movimentos, das revoltas e até 
das revoluções são temáticas relativas à expres-
são Épica do teatro. Não aquele épico que a gente 
conhece da literatura, como as grandes narrativas 
de viagens, como a odisséia. Mas o conceito de-
senvolvido por Brecht: o Teatro Épico Dialético. 
Eu acho que muitos de vocês conhecem aquela 
famosa tabelinha que o Brecht faz, bastante didá-
tica, que está no seu livro Escritos sobre teatro. 
Nessa tabela ele faz as distinções entre o teatro 
dramático e o teatro épico, tanto em nível formal, 
quanto em termos de conteúdo. Creio que revisitar 
aquelas distinções é sempre interessante. 

Eu vou me reportar a outra instância que vocês 
conhecem. Até agora estou só estabelecendo um 
chão para a nossa conversa, para entrarmos di-
retamente no tema que nos interessa. Eu queria 
reforçar a ideia dessas expressões teatrais e lite-
rárias, citando também a expressão Lírica, que é 
a instância do eu, geralmente uma expressão que 
se manifesta em primeira pessoa como, por exem-
plo, em um monólogo, de maneira a expor os pro-
blemas íntimos e pessoais.

 A expressão dramática é o campo da intersub-
jetividade, na qual duas subjetividades se colocam 
em relação, e a expressão cênica disso é a forma 
do diálogo. As peças dramáticas primam quase 
exclusivamente pelo diálogo, a ação sempre se 
passa no mesmo espaço e numa delimitação de 
tempo sem maiores saltos, sem maiores mudan-
ças de cenário ou de temporalidade. Por sua vez, o 
teatro épico seria a expressão do objetivo, expres-
sa na narração em terceira pessoa. 

por ney pIcentInI
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BLACK – tIe É UMA PEçA CUJA TEMÁTICA 
É SOCIAL, PORÉM A SUA ExPRESSãO MAIS 
DRAMÁTICA DO qUE ÉPICA.

Mas quase nunca uma manifestação aparece 
isoladamente, elas são sempre contaminadas: 
você pode ter em uma obra dramática um perso-
nagem que monologa, numa alta expressão de si 
mesmo; como você pode ter em uma expressão 
épica, a mistura do diálogo com uma narrativa, 
com um coro, que também seria uma forma nar-
rativa. Essas instâncias, de certa maneira, se mis-
turam, elas não são puras e nem deveriam ser. 

Bom, em relação ao Brasil, nós tivemos 
um período na história do teatro brasileiro 

que as artes cênicas se voltaram mais 
para as questões sociais, nas décadas de 
50 e 60. Alguns afirmam que esse foi um 

dos períodos mais vigorosos do teatro 
brasileiro, o período em que o teatro tinha 

importância para sociedade.

o teatro, nessa época, interferia no debate so-
bre os caminhos e as escolhas que a sociedade 

brasileira vinha a fazer.  E esse processo foi inter-
rompido pela ditadura militar, como muitos sa-
bem. 

Nesse período houve um debate muito inten-
so entre o épico e o dramático. E aqui eu roubo 
as ideias de Iná Camargo Costa sobre a peça Eles 
não usam black-tie, escrita por Gianfrancesco 
Guarnieri.

Black-tie, que estreou no teatro de Arena em 
1958, é dos maiores textos do teatro brasilei-
ro contemporâneo. É uma peça cuja temáti-
ca é social, política, porém a sua expressão 

mais Dramática do que Épica.

Porque em Eles não usam black-tie a forma de 
expressão teatral se dá única e exclusivamente 
através do diálogo. Você não tem a interrupção da 
cena por uma narrativa, por uma música ou por 
um coro. Por outro lado o tempo e o espaço não 
são totalmente lineares no desenrolar da fábula.

Fo
To

: R
o

B
ER

TA
 C

A
R

B
o

N
E



 | Caderno de Registro Macu (Pesquisa)20

 dossiê

SE NAS DÉCADAS DE 60 E 70 NóS TíNHAMOS O 
COLETIVO COMO PRIORIDADE, NA DÉCADA DE 80 
AS qUESTõES DO INDIVíDUO VIERAM MAIS à TONA.

Depois da interrupção abrupta promovida pelo 
golpe militar, a partir de 1968, com o Ato Institucio-
nal número 5, essas discussões foram realmente 
tolhidas do nosso cenário. Aí nós damos um salto 
para a década de 80, quando se pode dizer que o 
teatro brasileiro tendeu mais a questões da esfera 
privada.

Eu ouvi o diretor carioca Aderbal Freire Filho fa-
lando em uma entrevista que, para ele, isso acon-
teceu na década de 80 porque houve nos anos 
1960 e 1970 um certo cansaço das temáticas so-
ciais e políticas. Podemos incluir ainda a pressão 
ideológica que se exercia. Isto significava que se 
alguém não fizesse algo de caráter social e políti-
co era cobrado pelos seus parceiros. Na música, 
no cinema, no jornalismo também esse debate foi 
marcante. 

Assim, se nas décadas de 60 e 70 nós tínha-
mos o coletivo como prioridade, na década 
de 80 as questões do indivíduo, comporta-
mentais, românticas vieram mais à tona. 

e foi um período que o modo de produção 
teatral também se alterou, com um diretor 
convocando o elenco para uma produção 

própria ou de um terceiro.

As consequências disso, via de regra, é que os 
processos foram abreviados em relação às ence-
nações dos coletivos. qual a influência disso nos 
resultados é uma questão para debate. um pro-
cesso longo, mais demorado, mas onde a pesqui-
sa é mais aprofundada influi no resultado final de 
uma obra teatral. E eu considero que o resultado 
final de uma obra teatral é principalmente a sua 
relação com o espectador, com o público, pela 
natureza mesmo do nosso ofício. E esse avanço 
maior sobre o objeto de estudo pode estar dire-
tamente relacionado a uma capacidade maior ou 
menor de comunicação e de interesse para o es-
pectador.

o Gabriel Villela é uma expressão dos anos 
1980 e continua sendo até hoje. o ulysses Cruz e 
o Willian Pereira já estão em um terreno híbrido: 
entre a produção coletiva e a expressão de uma 
direção autônoma. 

Bom, o que acontece nas décadas seguintes 
aos anos 1980, grosso modo, é um painel muito 
diversificado. 

Acho que a palavra que caracteriza a pro-
dução teatral brasileira nos dias de hoje é a 
diversidade. e o que isso contém de positivo 

e de questionável. Pois o diverso pode ser 
tudo e pode ser nada.

Toda forma de expressão, todo tema, toda per-
formance, toda auto expressão individual de uma 
angústia pode ser considerada como expressão 
artística. E isso pode ter valor junto ao público ou 
não. 

Mas de outro modo, pela minha ótica, na se-
gunda metade dos anos 1990 e avançando na 
década seguinte, houve, se não um predomínio, 
uma retomada do trabalho coletivo. Eu chamaria 
a atenção para um dos principais grupos do país 
hoje, que surgiu na década de 90: o Teatro da Ver-
tigem. Podemos citar a Companhia dos Atores, 
que já está na casa dos seus 20 anos de traba-
lho. Sem falar nos coletivos em atividade no Bra-
sil anteriormente a esse período, como o Bando 
do Teatro olodum na Bahia, o Grupo Imbuaça de 
Sergipe, o Grupo Galpão em Minas Gerais e o oi 
Nóis Aqui Traveiz no Rio Grande do Sul, que tem 
também uma longa trajetória e é uma companhia 
que milita desde a década de 80. Mas nem todos 
esses grupos se voltaram às temáticas coletivas 
e sociais.

mas é um fato que o teatro de grupo, o 
teatro coletivizado, retomou certo fôlego da 

década de 90 para cá.
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É UM FATO qUE O TEATRO DE gRUPO RETOMOU 
CERTO FôLEgO DA DÉCADA DE 90 PARA CÁ.

Como reflexão, temos que perceber que o país 
passou por uma ditadura e, no bojo do autorita-
rismo veio um projeto cultural muito significativo. 
Concordemos ou não, a televisão é para alguns, 
para mim sem dúvida, o projeto cultural mais con-
sequente que o país teve em sua história. Porque 
a produção cultural oriunda da TV, a forma das 
telenovelas e de outras derivadas predominou o 
imaginário brasileiro das últimas décadas.

De certa forma, eu acho que o cidadão comum 
brasileiro aprendeu a pensar e a sentir através 

da televisão. mas sem se dar conta disso.

A gente sabe de problemas básicos, como o 
analfabetismo, que era uma questão terrível no 
Brasil na década de 60. Lá trás, a televisão che-
gou em muitas casas antes da alfabetização. Nas 
questões privadas, a nossa ótica segue um pou-
co a lógica que nos é repassada pela TV, sobre as 
relações afetivas, os casos amorosos. A teledra-
maturgia prima pelo melodrama, com raras ex-
ceções. E nós passamos a viver nossa afetividade 
como as dos personagens das telenovelas. quan-
do a gente menos percebe, estamos repetindo até 
aqueles diálogos. Porque aquilo é uma repetição 
massacrante. Se você não tiver uma formação al-
ternativa de peso, ou dentro de casa, na escola, 
ou em um grupo de teatro para fazer frente aquele 
bombardeio cotidiano, você sucumbe facilmente. 

Eu estou querendo chegar a uma discussão: 
até que ponto essas décadas nos contaminaram 
de uma maneira tal, que é quase impossível nós 
nos agregarmos nos dias de hoje? Conseguirmos 
nos unir em associações, sociedades, grupos, en-
fim, comunidades? Até que ponto e quanto tempo 
levará, se é que a gente tem interesse que isso 
seja retomado, para que, no mínimo, as questões 
individuais sejam  permeadas pelas coletivas e 
vice-versa? Acredito que este é um debate con-

temporâneo. A temática do público e do privado, 
sem que um elimine o outro, talvez seja um ponto 
de partida para refletirmos dentro do escopo de 
perguntas que vocês lançaram.

mas até que ponto nós estamos em uma fase 
de transição? Até que ponto é possível vislum-
brar no horizonte a retomada e o interesse das 

questões públicas?

Nós somos herdeiros dessa relação entre o in-
divíduo e a sociedade, e o teatro é um instrumen-
to. Mas até que ponto esse debate faz sentido nos 
dias de hoje? 

um fato muito recente é a contestação do sis-
tema financeiro mundial. quando muitos acha-
ram que o único sistema possível de se viver em 
sociedade era o capitalismo, vê-se, com a crise 
européia e americana, movimentos nos quais o 
predomínio do capital vem sendo contestado. É 
claro que a primeira pauta é o desemprego, mas 
no rastro aparece a intenção de pensar o modo de 
vida contemporâneo. 

Retomando a questão dos desejos colocada 
nas perguntas por vocês: qual é a relação dos nos-
sos desejos com a fincanceirização generalizada 
da vida, com os veículos de comunicação de mas-
sa? o nosso desejo é pautado pelos valores da so-
ciedade de consumo ou ele tem autonomia? As 
nossas relações afetivas têm relação com isso? A 
gente consegue escapar dessa influência? Como 
essas questões do embate entre o público e o pri-
vado nos influenciam? 

Com o que estamos preocupados hoje, o que o 
nosso teatro está propondo como inquietação?

Palestra editada pela prof. Roberta Carbone. 
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A ação segundo Heidegger

por roGer MarzochI

1, 2, 3 e... Ação! Neste exato momento, você 
está passando por uma experiência misteriosa len-
do este texto. Não porque seja bom e talvez nem 
porque você seja místico. Mas a palavra escrita 
é uma das várias outras linguaguens que, neste 
instante, dão conta da existência do ser. Veja ago-
ra quem está ao seu lado, escute a rua, pense. 
Agora, expresse o que viu, dizendo com palavras, 
gestos ou sons. Fazer isso é a ação mais elevada 
que o homem pode ter, distante de ideologias po-
líticas e mercadológicas. É a ação pura.

“A linguagem é a casa do ser. Nesta habi-
tação, mora o homem. Os pensadores e os 
poetas são os guardiões dessa habitação. 

Isso é a ação mais elevada que existe. Vejo o 
pássaro e digo que ele voa”,

exemplifica o professor Juliano Garcia Pessanha, 
ao apresentar uma palestra no Teatro Escola Ma-
cunaíma no dia 30 de janeiro sobre os pensamen-
tos do filósofo alemão Martin Heidegger, nascido 
em Meßkirch, na Alemanha, em 1889, e morto em 
1976.

Para entender a “ação pura” é preciso explicar 
o conceito de Heidegger sobre o “ser”. Ele buscou 
em seus estudos sobre o “ser” se distanciar da 
filosofia ocidental, do “Penso, logo existo” de Ren-
né Descartes até Russel, da filosofia moderna. o 
objetivo foi sair do antropocentristo, do foco na ra-
zão sobre a qual foi construída a técnica que, ao 
extremo, sufocava e, ainda sufoca, a civilização. 

É bom lembrar que Heidegger desenvolveu seu 
pensamento numa Alemanha comandada por 
Adolf Hitler, que produziu uma guerra sangrenta 
que expôs a face tanto do comunismo quanto do 
capitalismo. Este produziu a técnica do horror em 
Hiroshima e Nagazaki; aquele, campos de extermí-

nio, ditadura do proletariado, igualmente sangren-
ta. Mas ambos edificados sob o ponto de vista do 
controle da produção e do homem. Ironicamen-
te, Heidegger fez parte do nazismo, mas era visto 
com desconfiança e chamado de esquizofrênico 
por não compactuar com os caminhos do movi-
mento, também fundamentado sobre opressão e 
a produção.

Por isso, explica Pessanha, a visão de Hei-
degger sobre o “ser” e sua visão de ação é 

até muito criticada devido à falta de engaja-
mento político. O filósofo alemão foi buscar 

a essência do humano de uma forma que 
encontra muitos paralelos com o taoísmo.

Segundo Pessanha, para o filósofo alemão exis-
te o “ente” e o “ser”. o ente seriam as pessoas e os 
objetos. o ser seria esse momento inexplicável de 
que a coisas são. “A cadeira, a mesa, vocês, são 
entes. o ser não é o ente. o ser é o acontecimento 
misterioso de que as coisas são. Esse evento de 
que as coisas são, onde estão embanhados, onde 
aparecem os gestos. Isso, para ele (Heidegger), é 
um fato que a gente está lançado numa clareira, 
e não foi a gente que a abriu, mas foi uma doa-
ção do ser”, diz. “Para ele, quem abre a clareira 
não somos nós humanos. Clareira é uma dádiva 
do ser. Nós somos um ente específico para o qual 
acontece isso para acontecer o ser, o mundo.”

Segundo ele, a filosofia ocidental traz o “ser” 
como uma forma de dominar o acontecimento 
arrebatador de que tudo é. “o que é sair da mo-
dernidade para Heidegger? Só se sair do antropo-
centrismo. o fundamento do humano não é mais 
o humano, mas é o outro que facultou espaço até 
onde posso me conceber como humano. A mo-
dernidade me determina como filho do macaco; 
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na religião, como filho de Deus, é como vestir uma 
roupa. qualquer determinação que fale sobre si 
está nesse espaço que o ‘ser’ outorgou. Essa cla-
reira não foi aberta pelo homem. Para o Heidegger, 
o homem seria uma nuvem de gafanhoto que está 
destruindo o mundo. E o que congrega a nuvem 
como mundo é a informação”, diz Pessanha.

O Heidegger, conta Pessanha, achava que 
a essência do homem estava ameaçada 
pela técnica. “Nada mais acontece na 

efervescência do acontecer por si mesmo, 
por exemplo, no agronegócio, no caso dos 

transgênicos: faz a coisa vir ao contrário de 
esperar. tudo se torna produção, inclusive o 

ser humano”, pontua o professor. 

Segundo Pessanha, por isso é difícil pensar 
com suficiente radicalidade a essência do agir. 
Para Heidegger, o agir ainda é só pensado como 
um ato que produzirá um efeito. Na filosofia se 
refere a isso como o agir “mobilizado”, no sentido 
de estar sempre atrelado ao trabalho, que tenha 
uma utilizada prática e definida. Para o pensador 
alemão, agir é consumar. “Consumar significa 
desdobrar alguma coisa até a plenitude de sua 
essência. Por isso apenas pode ser consumado 
em sentido próprio aquilo que já é. o que todavia 
é, antes de tudo, é o ser.” 

o ser, portanto, não é uma produção humana, 
mas surge a partir da interação com os “entes”. “A 
gente esta aí, lançado nesse lugar onde as coisas 
se dão, não cessam de vir. Estar no aberto. Estar aí 
é como o envio do ser. Em termos teológicos, diria 
que o ente está criado aí e se Deus, que criou es-
ses entes, tem que ter alguém que agradeça. Para 
dizer a beleza da criação, eu retribuo na lingua-
gem, devolvendo isso ao ser. Isso é a ação máxi-

ma para o Heidengger. A ação essencial é o dizer, 
que é agradecer que o acontecimento de que as 
coisas são.”

Roger Marzochi é jornalista e colaborador do Cader-
no de registros do Teatro Escola Macunaíma. 

HEIDEggER ACHAVA qUE A ESSêNCIA DO 
HOMEM ESTAVA AMEAçADA PELA TÉCNICA.
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