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Seis fragmentos de pensamento sobre a 
experiência no FITUB - Festival Internacional de 
Teatro Universitário de Blumenau

Fragmento 01: A importância do 
questionamento para o processo de 
aprendizagem

POR FELIPE ROCHA - PROFESSOR

Em 25 de junho de 2016, estreávamos Manifesto 
Prometeu no Teatro Escola Macunaíma. O trabalho 
é resultado de uma profunda pesquisa dos alunos 
do PA4A do sábado de manhã, a partir da tragédia 
grega Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, e do 
estudo das ocupações das escolas de São Paulo 
pelo movimento dos estudantes secundaristas.

No início desse ano, recebemos a notícia de que 
Manifesto Prometeu havia sido selecionado para 
participar do 30º FITUB - Festival Internacional de 
Teatro Universitário de Blumenau. Levar adiante 
um trabalho pelo qual temos tanto carinho nos 
deixou muito emocionados e, após a retomada 
dos ensaios e toda a produção necessária para 
viajar com um trabalho, entre os dias 06 e 13 de 
julho, nós vivemos juntos essa experiência linda 
e transformadora. Escrever sobre o vivido me 
parece um ato difícil, pois a vida carrega nuances 
que as palavras ainda não aprenderam. O que se 
segue aqui é uma tentativa de levantar questões 
e apontamentos sobre a relação entre teatro e 
aprendizagem. É um breve respiro pedagógico 
e apaixonado, que busca compreender: o que 
significa estudar teatro hoje? Essa foi uma 
pergunta que me veio constantemente ao longo 
de todo o Festival, tanto em nossas apresentações 
quanto assistindo às outras peças e debates. 
Afinal de contas, o que estamos ensinando 
quando ensinamos teatro? E o que estamos 

buscando quando fazemos teatro? Essas eram 
interrogações que me vinham a todo o momento 
ao longo dos dias em que estive com os alunos do 
Manifesto Prometeu em Blumenau.

Ao longo do Festival, nós fizemos quatro 
apresentações. Nos dias 07 e 08, nos apresentamos 
no Galpão de Arquitetura e Urbanismo da FURB 
- Universidade Regional de Blumenau.  Uma 
primeira apresentação no dia 07 para estudantes 
de Blumenau e duas apresentações no dia 08 
abertas ao público da cidade e aos integrantes do 
Festival. E no dia 10, apresentamos na quadra da 
Escola Conselheiro Mafra, para os alunos da rede 
pública. Além disso, no dia 09, houve um debate 
aberto ao público no Teatro Carlos Gomes sobre 
a peça, que foi conduzido pelos comentadores 
Paulo Celestino e Lígia Tourinho. 

Assim como no processo de Prometeu, no 
qual as cenas eram criadas a partir de questões, 
gostaria que aqui a leitura não fosse um espaço 
de respostas prontas, mas uma tentativa de 
levantar possibilidades de entender caminhos 
para as perguntas já colocadas acima. Ao longo 
do Festival, assistindo às obras criadas em 
diversas universidades e escolas técnicas do 
Brasil e de outros países da América Latina, me 
pareceu que muitas vezes o ensino de teatro se 
torna uma aprendizagem de técnica vazia. Como 
aliar a aprendizagem técnica da artesania do 
ator com um processo de formação humana que 
busque um teatro que aja sobre seu tempo, em 
seu universo sensível? Essa tem sido uma questão 
que venho pesquisando há alguns anos e que, 
sem dúvida nenhuma, o processo de Manifesto 
Prometeu me deu muitas respostas. Finalizo aqui 
minha participação para que venham as palavras 
dos alunos e dos comentadores. E apenas 
deixo aqui meu amor e agradecimento a todos 
esses jovens artistas e ao assistente Ametonyo 
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Silva. Eu aprendi muito com todos e acho que 
num real processo de aprendizagem, todos nós 
nos transformamos. Somos todos Prometeu! 
Queimem e se transformem.

Fragmento 02: Ser Prometeu é levar o 
conhecimento adiante

 
POR LETICIA PAIVA - ATRIZ

Sobre o processo:

O mito de Prometeu é, em síntese, a história 
de um titã que paga por um crime que cometeu. 
E qual foi o crime? Prometeu deu o fogo aos 
mortais. O fogo, no mito grego, representa o 
conhecimento, a sabedoria, a capacidade de 
pensar. Então, Prometeu foi acorrentado, e toda 
noite um abutre vem e come seu fígado, que é 
restituído a cada dia, para que o ciclo se reinicie.

Manifesto Prometeu foi em processo inovador, 
que, além de trazer o mito grego de Prometeu, 
relaciona-se também com os movimentos 
secundaristas de 2016.

Os movimentos secundaristas referem-se ao 
ensino médio e fundamental 2 e são reivindicações 
dos estudantes por melhores condições de acesso 
ao conhecimento, fazendo assim, assembleias, 
organizando suas ocupações, na forma de um 
movimento legítimo. 

Além disso, na peça Prometeu, traz-se a 
questão da mulher na sociedade em que estamos 
vivendo. O que toca muitos dos espectadores, 
principalmente o público feminino. Esse 
fragmento da peça, relaciona-se à Io, que, na 
mitologia grega, recusou ficar com Zeus (ou 
Júpiter) e é condenada a viver correndo, fugindo. 

Um mundo onde as mulheres continuam 

correndo, como Io, que corre de um inseto que 
a persegue e a fura com um ferrão, só porque ela 
não quis ceder ao desejo de Zeus, só porque ela 
não quis ficar com ele. Por isso é condenada a 
correr: “Eu corro porque um homem não aceitou 
o meu não.”
 
Sobre o Festival: 

 O grupo Prometeu foi selecionado a 
participar do FITUB - Festival Internacional de 
Teatro Universitário de Blumenau, o que os deu a 
oportunidade de contar um pouco essa historia, 
de passar o fogo adiante.

Lá em Blumenau, ficamos dentro da 
universidade FURB, alojados, com direito a café 
da manhã e um vale refeição, fomos muito bem 
recebidos e bem orientados.

No primeiro dia de apresentação, nos 
surpreendemos com os técnicos, que sempre 
foram muito bem falados durante o Festival, todos 
ajudavam muito, com tudo que precisávamos.

Sobre o espaço de apresentação:

Foi incrível! Tivemos a oportunidade de 
apresentar no Galpão de Arquitetura e Urbanismo 
da FURB, o que, vendo como um estudante que 
ocupa uma escola na peça, era exatamente 
isso que estávamos fazendo, ao olhar de fora. 
Estávamos em outra cidade, ocupando uma 
escola para levar o conhecimento adquirido 
durante um processo de aprendizagem adiante, 
foi mágico!
 
Sobre os espectadores: 

Foi incrível ver a forma como chegou a todos 
aqueles estudantes, vê-los, alguns um pouco 
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tímidos por perceberem que estávamos, sim, 
falando deles, daqueles que lutam por seus direitos 
e melhores condições. Foi lindo ver a forma como 
a peça os atingia e como se identificavam.

Fomos também convidados a apresentar no 
chamado “Palco Sobre Rodas”, por meio do que 
o Festival nos levava a algum lugar diferente para 
apresentarmos nossa peça. E, como a nossa 
peça é sobre a educação, fomos convidados a 
apresentar em uma escola, para estudantes. Ao 
chegar lá, vimos que eram estudantes mais novos, 
e não secundaristas, mas isso não os impediu de 
entenderem a peça e se afetarem de alguma forma, 
foi lindo ver como chegava a alguns e ver, após 
o termino da peça, eles tirando fotos na cadeira 
em que Prometeu era acorrentado e falando: 
“Queimem e se transformem!”, reverberando.

Sobre o debate:

Todas as peças tinham uma análise; no dia da 
nossa, estávamos todos lá, pontuais e ansiosos, 
com um pouco de medo, e foi incrível cada 
palavra que nos disseram, ter acesso a uma visão 
diferente de Prometeu.

Disseram, então, que Prometeu era uma aula 
de Teatro Manifesto, que tínhamos argumentos 
que fundamentavam nossos pontos de vista, 
juntamente com a forma que fazemos o sujeito 
se tornar mais consciente de sua condição. Que 
trazíamos algumas boas oposições: uma era 
no lugar da fala, que era uma oposição entre 
depoimento e ficção, que trazíamos um paralelo, 
como já citado, entre a luta dos estudantes e a 
obra Prometeu, entre o Prometeu-herói, que é uma 
vitima, e o Prometeu-estudante. Disseram que 
realmente passamos o fogo e os transformamos, 
que fazíamos uma denúncia da educação, que 
desconstruíamos verdades que aparentavam ser 

absolutas. Trouxeram uma explicação de que o 
palco é um lugar de militância e, a sala de aula, 
um lugar de revolução.

Nos surpreenderam dizendo que demos a eles 
uma nova forma de ler Prometeu e que, além de 
tudo, levávamos narrativas da sociedade, como 
a da elite financeira mundial, que manipula os 
humanos. Que dávamos aula sobre desconstrução 
e transformação em uma sociedade onde a 
violência é muda. “Uma peça jovial, porém não 
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ingênua”, disseram e, em seguida, trouxeram 
sua última comparação e oposição, ao afirmarem 
que somos corpos da revolução, levando o 
exemplo do trabalho corporal da biomecânica de 
Meyerhold. 

Em seguida, ainda nessa conversa, pudemos ter 
a oportunidade de ouvir também os espectadores 
que estavam presentes (incluindo professores 
de universidades e diretores de companhias 
de teatro), ouvimos que demos um exemplo do 

teatro de pesquisa, que é estarmos apaixonados 
pelo que estamos fazendo, ao passo que estamos 
buscando aprofundar; alguns citaram que viveram 
ou presenciaram ocupações em universidades, o 
que, claramente dialoga muito com a obra e isso 
nos deixou muito contentes, ver como estavam 
orgulhosos de nós.

Além de tudo, o Festival nos proporcionou 
a oportunidade de assistir a inúmeras peças 
(assistíamos a duas a quatro por dia) e estar 
presente no universo do teatro, assistir a palestras, 
conversar com pessoas de escolas e cidades (até 
países) diferentes, tudo foi um aprendizado!  
      
Fragmento 03: Sobre a importância de se ver 
a partir da distância 

POR FELIPE NANI - ATOR

Antes de começar a primeira apresentação 
no Festival, não havia sequer passado pela 
minha cabeça a possibilidade de existir outra 
dimensão de apresentar Manifesto Prometeu fora 
de São Paulo. Sim, parece óbvio, mas chega a 
ser engraçado como isso acontece e como nos 
transforma. O costume de apresentar “dentro de 
casa” nos fez supor que a energia seria parecida, 
a respiração seria a mesma e até mesmo a troca 
com a plateia seria parecida. Esse foi um engano 
maravilhoso.

No momento em que estávamos apresentando, 
pensei que a peça não estava rolando. Imaginei, 
em alguns momentos, que o calor da peça não 
estava chegando às pessoas daquele galpão, 
isso me deixou curioso. Percebi que o elenco 
também sentiu a diferença e implicitamente essa 
atmosfera, até então estranha para nós, afetou 
a forma com que nós deveríamos comunicar a 
peça. Foi transitando de um lugar supostamente Preparação da quadra da Escola Conselheiro Mafra para a                                       apresentação de Manifesto Prometeu.
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“normal” para um lugar onde de fato respiramos 
para falar com as pessoas que estavam presentes 
ali, naquela cidade e em outro Estado.

Quando acabou a peça, notei que bem em 
frente a mim uma espectadora assumidamente 
se recusou a bater palmas. A colega do lado dela 
a cutucou e mesmo assim ela balançou a cabeça 
com um sinal de não, esperou e foi embora. Foi 
nesse exato momento que entendi que o calor 
da peça estava por todo aquele lugar, nós que 
receosos e não compreendendo claramente 
o que estava acontecendo pensamos que não 
estava chegando. Quando nos abrimos para a 
experiência e fomos entendendo o espaço, a peça 
chegou. Chegou naquele Galpão de Arquitetura 
e Urbanismo da FURB. Chegou naquela cidade, 
onde não ocorreu o movimento das ocupações 
como o que presenciamos de perto aqui em 
São Paulo. Em um lugar onde esse diálogo e 
posicionamento ainda não pegou fogo da forma 
intensa que sentimos em 2016.

Esse acontecimento me fez entender a força 
concreta que o teatro tem de chacoalhar estruturas 
e estabelecer diálogos também na discordância, 
isso é lindo. Esse episódio trouxe um aprendizado 
importantíssimo, onde devemos entender que 
o teatro deve ser um espaço de pluralidade. 
Somente pelo fato daquela moça assumir que não 
concordou com o posicionamento da peça indica 
que, de certa forma, nosso Manifesto a afetou. 
É nesse lugar que devemos estar abertos para 
construir e transformar.

A apresentação na escola:

Apresentar na escola foi uma experiência 
ímpar e transformadora, que felizmente tive o 
privilégio de ter com o teatro. 

Ao chegarmos à escola, fui imbuído de um 
sentimento de nostalgia e também ansiedade. 
Lá é uma escola pública alocada na periferia de 
Blumenau. Foi triste ver que as condições daquela 
escola são bem similares às das escolas públicas 
de São Paulo. É uma violência bem silenciosa que 
vaga para lá e para cá. O diálogo que trazemos 
no começo da peça é justamente sobre isso. Não 
estava mais distante ou na memória do que um 
dia foi o período escolar, estava acontecendo ali 
e naquele momento. Igualzinho como era entre 
2001 e 2011, que foi o período em que estive na 
escola, e que também não era muito diferente 
antes desse período. É sobre essa violência, sobre 
essa precariedade, sobre esse descaso. É sobre 
essas mínimas condições que não temos e que 
temos o direito de ter.

Uma coisa é apresentar no teatro do 
Macunaíma, outra é no Galpão de Arquitetura e 
Urbanismo da FURB e outra coisa é apresentar 
ali, onde realmente está acontecendo tudo aquilo 
o que estamos colocando com os discursos e 
na força que nos move enquanto atores naquela 
peça. Isso tudo me afetou profundamente.

Nós arrumamos o espaço cênico na quadra 
da escola e esperamos um pouco até o horário 
da apresentação. Foi quando, aos poucos, alunos 
das primeiras séries passaram por ali. Todos 
muito curiosos e eufóricos com a nossa presença. 
Foi nesse momento que passei pelo pátio e olhei 
para dentro das salas lá no andar de cima. As 
condições da escola e a estrutura das salas em 
conjunto de outros fatores deram um aspecto 
muito similar a uma prisão. Conectar isso com 
a euforia provocada por nossa presença, não é 
estranho parar e pensar o porquê de uma simples 
presença de pessoas diferentes naquela rotina 
causar esse tipo de reação. É só mais um indício 



do quão doentio é esse sistema ao qual nós somos 
inseridos quase que forçadamente.

Chegou o momento da apresentação. 
Claramente a maioria dos alunos da plateia estava 
bem inquieta, outros tirando sarro da situação, 
o que é compreensível dadas as circunstâncias 
citadas anteriormente. Outra memória que me 
veio nesse momento foi de como as atividades 
artísticas são distantes e pouco desenvolvidas nas 
escolas, colaborando para uma espécie de visão 
exótica quando elas acontecem. Esse cenário 
deveria ser bem diferente.

Aos poucos, conforme a peça foi acontecendo 
e o diálogo que nada mais é que sobre eles foi 
se instaurando, fui percebendo e sentindo que 
aqueles estudantes agitados e que estavam 
dispersos, mais para o final da peça, estavam 
muito conectados com o que estávamos falando. 
Senti mais uma vez a importância do teatro e a 
capacidade que ele tem de incendiar e transformar 
as ideias e percepções instauradas no interior de 
cada um. É também por esse motivo que as artes 
devem sim ser desenvolvidas no ambiente escolar. 
É preciso reformular as estruturas, é preciso 
colorir, é preciso sempre queimar e transformar.

Foi uma troca muito bonita que aconteceu 
naquele dia. Só de sentirmos que deixamos 
algum fragmento do Manifesto com eles nos faz 
acreditar um pouco mais na vida. Isso tudo deixou 
mais vívido o ímpeto do fazer teatro para nós.

À noite, fomos assistir a uma peça em um 
espaço convencional de teatro, com pessoas que 
foram até o teatro, ao contrário do que aconteceu 
antes, onde nós fomos até a escola. Ao entrar 
no teatro, aquele silêncio instaurado me deu um 
baque, me assustou e me deixou surdo por alguns 
instantes.

Fragmento 04: Existir é uma experiência 
sensível
 
POR ISADORA LUCHINI - ATRIZ 

Além de falarmos sobre o atual momento, 
sobre o presente, precisamos ouvi-lo com 
sabedoria. Talvez não nos baste gritar os atuais 
verbos de luta, é preciso entender a fundo à que 
raiz todas as questões levantadas nos levam. 
Por que falamos o que falamos e continuamos 
fazendo o que fazemos? Por que o discurso e ação 
se contradizem?

Dentre tantas peças, espetáculos, vivências 
e momentos, percebo que somos feitos dos 
instantes, do exato segundo em que eu, tanto 
público, como atriz e cidadã, me conecto a uma 
obra dentro do seu espaço e tempo e me sinto 
acolhida, respeitada, acariciada.

Acho que o trabalho do ator é procurar essa 
honestidade dos olhos, dos gestos, da palavra, 
de assumir o que se sabe e o que não se sabe, 
de entender que o que nos aproxima pode nos 
afastar também. Talvez quando damos voz a 
uma pesquisa, tenhamos que pensar que somos 
canais abertos para a transmissão de ideias, de 
belezas, de verdades, de alertas. O espaço do 
teatro nada mais é que um buraco que permite 
todas as construções, e estas construções tem 
que estar dialogando com algo externo, com 
esse mundo que é maior que nós, para que 
quando nos fecharmos em um palco, seja ele em 
qualquer disposição, estejamos fechando apenas 
e simplesmente para posteriormente ampliar, 
difundir, para observar as coisas de uma maneira 
mais assertiva, mais crítica, mais viva.

A apresentação no “Palco Sobre Rodas” foi 
de extrema importância, porque a realidade 
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daquelas crianças e adolescentes é o universo 
que queremos mostrar, que queremos entender, 
que precisamos falar sobre. Apresentação que 
me fez entender o que é o aqui e agora, a atenção 
que esse momento precisa ter e a humildade e o 
coração aberto necessários às vezes para estar, só 
estar ali e respirar, foi um momento de delicadeza.

Quando a gente decide levar uma trajetória 
nossa de pesquisa, de vida, de trabalho, para se 
encontrar com tantas outras pessoas diferentes, 
a gente nunca sabe o que esperar. Eu não sabia. 
Carregar uma história nos punhos (cheios de amor 
e luta) é muito bonito, aprendi isso com Prometeu, 
com a experiência do Festival, aprendi isso 
num lugar desconhecido, nos rostos nacionais 
e internacionais, nas coisas que ouvi e recebi, 
na troca, na presença jovem dos estudantes, 
no cheiro do ambiente, no gosto de viver, nas 
sensações que ficaram em mim, na lembrança, 
no corpo e no coração.

 
Fragmento 05: Análise do espetáculo

POR PAULO CELESTINO1 - ANALISADOR

Define-se como manifesto um texto de natureza 
dissertativa e persuasiva, uma declaração pública 
de princípios e intenções, que objetiva alertar 
um problema ou fazer a denúncia pública de um 
problema que está ocorrendo, normalmente de 
cunho político. O manifesto destina-se a declarar 
um ponto de vista, denunciar um problema ou 
convocar uma comunidade para uma determinada 
ação. Ele tem uma estrutura, relativamente, livre, 

1. Artista integrante do Grupo XIX de Teatro, que realiza residência artística 
na 1ª Vila Operária de São Paulo, a Vila Maria Zélia, localizada no bairro do 
Belenzinho em São Paulo, onde foram criadas as peças Hysteria, Hygiene, 
Arrufos, Marcha Para Zenturo e Teorema.

mas com alguns elementos indispensáveis, tais 
como: título, identificação e análise do problema, 
argumentos que fundamentam o ponto de vista 
do(s) autor(es), local, data e assinaturas dos 
autores. Esse gênero foi, no teatro, de certa forma, 
colocado em segundo plano por volta dos anos 
1990 e 2000, como sendo um tipo “menor”, “mais 
pobre”, muitas vezes pejorativamente rotulado 
como “panfletário” etc. Mas que vem agora 
revisitado, nos últimos anos, retornando com 
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força não só pela quantidade de trabalhos com 
essas características, mas principalmente pela 
sua nova qualidade. Acredito que isso se deve a 
uma nova conjuntura política e social, de avanços 
na luta por direitos civis no Brasil, de igualdade de 
gênero, raça e direitos sociais, por melhor saúde 
pública, moradia e educação, que forjaram um 
novo sujeito, muito mais consciente de seu lugar 
no mundo, capaz de articular essas questões 
no teatro, fazendo-o de ferramenta de luta das 

questões que o atravessam no cotidiano. 
Manifesto Prometeu nos dá uma aula de teatro 

manifesto. Não precisa ser chato, não precisa 
ser literal, mas sim conseguir nos explicar, nos 
revelar, propor e nos convoca para a questão: a 
luta por uma educação pública de qualidade. Por 
igualdade de direitos. Sua potência está no êxito 
de três elementos. 1 – O lugar da fala. 2 – Forma e 
conteúdo. 3 – Dimensão universal.  

1 – O lugar da fala: Há uma evidente e notória 
legitimidade do lugar de fala dos atores. Mesmo 
que não ligados diretamente às ocupações, vemos 
que compreendem bem o assunto do qual estão 
tratando, tanto pela idade que possuem, mas 
também pelo o quanto demonstram entender que 
sabem que são afetados direta ou indiretamente 
pelos problemas na educação pública do país. 
Aliado a isso, vemos os atores transitarem 
muito bem entre duas chaves de interpretação 
predominantes no espetáculo, a chave de 
depoimento com a chave ficcional propriamente 
dita (Prometeu e o Prometeu estudante). 
Mas também muitas vezes fundidas. Há uma 
generosidade da direção, que me parece ter feito 
com que o trabalho chegasse até os atores e não 
o contrário. Os atores estão do seu tamanho e, por 
isso mesmo, estão gigantes em cena. Cheios de 
energia, gana, garra, fogo cênico.

  2 – Forma e conteúdo: As formas protesto, 
do assunto tratado, transmutadas em forma 
cênica. O jogo cênico construído a partir dos 
jogos e formas oriundas do movimento estudantil. 
Como, por exemplo, o jogral, a assembleia, a 
manifestação, a nova forma de organização e luta 
(em especial o desfile da ALESP2), a negociação 
com o poder púbico, as carteiras barricadas etc. 

2. Sigla de Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. 
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Isso, aliado aos típicos jogos teatrais e infantis, 
como bastão, queimada, lego, pônei, a Peppa Pig 
etc. 

3 – Dimensão universal: A brilhante, e porque 
não dizer, uma fagulha de genialidade, de traçar 
um paralelo da luta dos estudantes secundaristas 
com o mito de Prometeu, aquele que dá o fogo 
aos homens e é punido por isso. Fogo que é o 
símbolo do conhecimento. Como a chama que se 
acende a partir de 2016, em que as escolas em 
várias regiões do país pegaram fogo. Prometeu 
herói, vítima. Prometeu, estudante-herói, e a 
vítima Io, personagem que corre para sempre 
como metáfora da problemática feminina, da 
mulher que está sempre fugindo do machismo. O 
fígado de Prometeu, que é comido eternamente 
por abutres e transformado em flor, que mesmo 
quando arrancada, refloresce. A primavera 
secundarista sempre florescerá.

Muito belo ver em cena essa transformação 
que as ocupações realizaram em milhares de 
estudantes pelo país, na luta pela educação, 
pela sua afirmação, pela sua proposta de uma 
nova escola. Conseguem apresentar o problema, 
conseguem propor soluções e convocar. Passamos 
a ser também Prometeus, somos queimados e 
transformados. Como é dito na peça: “Prometeu 
é aquele que vê antes, que sabe antes.” O jovem 
deve ter esse lugar no mundo, de trazer o novo. 
O fogo é deles. E “ai dos humanos” que tentarem 
impedi-los. Pois eles vêm com fogo no rabo pra 
mudar o que aí está, para queimar o que está 
velho. Fora Júpiter!

Fragmento 06: Análise do espetáculo

LÍGIA TOURINHO3 - ANALISADORA

3. Artista do Movimento e pesquisadora das Artes da Cena. Doutora em 
Artes pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Mestre em 
Artes e Bacharel em Artes Cênicas pela mesma instituição. Especialista em 
Laban/Bartenieff pela Faculdade Angel Vianna (FAV). Vice-coordenadora 
do curso de Bacharelado em Teoria da Dança e Professora Adjunta do 
Departamento de Arte Corporal (DAC) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Professora dos cursos de Bacharelado em Dança, 
Bacharelado em Teoria da Dança, Licenciatura em Dança e Direção Teatral 
da UFRJ e da Pós-Graduação em Laban da Faculdade Angel Vianna.
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Manifesto Prometeu nos convoca a adentrar na 
escola pública e a olhar sob a ótica das Ocupações 
– movimentos que ocuparam as escolas púbicas 
no último ano, denunciaram o desmonte da 
educação formal brasileira e anunciaram a falência 
de alguns estados. Manifesto Prometeu também 
exige a atenção para a importância da educação e 

da construção de um processo de conhecimento 
com base na autonomia e na dialética, capaz 
de tecer ideias e desconstruir falsas verdades, 
que aparentam ser absolutas sobre as coisas 
do mundo. O espetáculo me atravessa e reforça 
a responsabilidade do ser educador e o papel 
fundamental do teatro em nossas vidas. Sobretudo, 
Manifesto Prometeu também nos convida a 
experimentar uma nova leitura sobre o mito de 
Prometeu. O surgimento dos mitos nos chama 
a pensar sobre nossa existência e sobre como 
as imagens de nossas origens ainda ecoam em 
nossa contemporaneidade. Os mitos perpetuam 
as narrativas para além da própria existência – 
uma pessoa só morre depois que seu nome é dito 
pela última vez –, as narrativas prolongam a vida 
para além de sua materialidade. Terrível ver, ouvir, 
sentir: como vocês revelam o modo como essas 
narrativas se perpetuaram na nossa sociedade 
e como se apresentam na atualidade. Há ali a 
crueldade artaudiana em ação. “Júpiter, é o maior 
planeta do sistema solar, é Zeus.”

Hoje a maioria das pessoas acredita em 
um único Deus, alguns em vários e alguns em 
nenhum Deus. Mas os homens ainda perpetuam 
a mesma relação com Deus que tinham com 
Zeus. Em cena, os Deuses brincam com os 
homens como se fossem bonecos e arquitetam 
uma narrativa de manifestação de espetáculo. 
Hoje muitos temem a Deus, acreditam que 
somos suas marionetes e que ele determina 
nosso destino. A tragédia é inexorável! Não há 
nada que o herói possa fazer, independentemente 
de sua boa intenção, ele está condenado ao fim 
trágico e ao sofrimento. O que chegou ao nosso 
conhecimento da trilogia de Prometeu, como 
bem dito pelos atores, nos faz “saber muito mais 
das correntes do que da liberdade”. As imagens 
dessas correntes são belíssimas e terríveis! Mas... Apresentação de Manifesto Prometeu na quadra da Escola                                   Conselheiro Mafra.
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porém nada ingênuo, vocês colocam a mitologia 
e o pop para conversar, tecem uma costura entre 
tradição, transformação e desconstrução de 
imagens e ideias. Há uma informalidade jovial, 
que finge jogar queimada, e a representação do 
jogo convida à metáfora. Ali poderia se investir 
mais no risco e deixar o jogo ocupar a cena, 
radicalizar e deixar o acaso do jogo entrar. Essa 
informalidade de tônus baixo está inscrita no 
corpo, no movimento, no gesto, no gestus. Ela é 
gestus. Essa informalidade de tônus baixo é uma 
marca desta geração – criada em apartamento, 
brincando com as muitas telas das maquininhas 
fascinantes da nossa era pós-industrial. Mas este 
corpo informal se revela também forte, é capaz de 
gritar e de conversar com as tradições: a do mito 
e a do teatro. E, no fim, eis que os estudantes-
Prometeus revisitam a biomecânica de Meyerhold 
– um dos corpos de revolução – e assumem um 
tônus forte para reconstruir seus fígados e se 
apropriarem do fogo. A poética dos corpos se 
inscreve neste paradoxo dramatúrgico entre a 
informalidade e a beleza da forma.

São corpos que afirmam sua singularidade e 
resistem: “Somos todos Prometeu! Queimem e se 
transformem!”. 

“O fogo é nosso!” Vocês se apropriaram do fogo, 
retiraram a ordem militar da casa e acabaram 
com a brincadeirinha de Deus, dos donos do 
mundo, das Parcas4, dos donos do grande poder 
– que não é o presidente dos Estados Unidos, 
mas a elite financeira mundial! Ela que comanda 
o desmonte! Ela que tenta nos manipular como 
brinquedos e fazer com que a gente acredite 
nesse Deus! Ela entra em cena sendo Parca, 
representando cifrões, ao som de um lounge 
bossa nova Ipanema beach, tom perfeito de novela 
das oito. O tom da lobotomia, o tom das correntes. 
Mas vocês não se submetem ao fim trágico e 
inexorável! Vocês nos dão aulas de desconstrução 
do Deus ex Machina e, na Aula 7, nos convocam 
a pensar sobre como tirar Júpiter do poder. A 
tragédia não nos representa! E vocês escolhem 
o Manifesto! Escolhem a poética da revolução. 
Manifesto Prometeu – Poética do Manifesto! Uma 
rápida visita aos primeiros manifestos artísticos: 
os manifestos das vanguardas fazem referência 
ao primeiro de todos os manifestos, o Manifesto 
Comunista, que denuncia uma sociedade pautada 
na ética do capital e da revolução industrial. Vocês 
atualizam a referência do manifesto e nos fazem 
repensar a relação dos mitos e dos fantasmas de 
nossa contemporaneidade: uma sociedade onde 
a violência é muda! Um mundo onde as mulheres 
continuam correndo, como Io, que corre de um 
inseto que a persegue e a fura com um ferrão, 
só porque ela não quis ceder ao desejo de Zeus, 
só porque ela não quis ficar com ele. Por isso é 
condenada a correr: “Eu corro porque um homem 
nunca aceitou o meu não. Por que corremos essa 
corrida sem fim?” E num jogo leve, utópico, jovial, 

4. O equivalente às Moiras na Mitologia Grega, são as filhas da noite, ou 
de Zeus, divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o 
curso da vida humana, decidindo questões como vida e morte.


