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Resumo 

O presente artigo relata experiências e delas faz reflexões acerca de 

propostas na linguagem teatral na formação de professores em uma poética 

imaginativa, uma pedagogia do imaginário em Teatro. A poética imaginativa de 

Gastón Bachelard é inspiradora na filosofia das imagens. Gilbert Durand é a 

referência para o Imaginário, as questões do Sagrado no Teatro são abordadas a 

partir de uma mitohermenêutica, uma leitura simbólica das imagens geradas nos 

processos de improvisação. A linguagem teatral construída perpassa pressupostos 

de Jerzy Grotowski, Eugenio Barba e Roberto Bacci no que concerne às sequencias 

de ações físicas. 

Palavras chave: Gastón Bachelard, Teatro, Imaginário, Hermenêutica Simbólica, 

Formação de Professores. 

 

Summary 

This paper reports experiences and reflections on them is proposed in theatrical 

language teacher training in a poetic imagination, a pedagogy of imagination in 

Theatre. The poetic imagination of Gaston Bachelard's philosophy of inspiring 

images. Gilbert Durand is a reference to the Imaginary, the issues of the Sacred 

Theatre are addressed from a mitohermenêutica, a symbolic reading of the images 

generated in the process of improvisation. The language of the theater built 

permeates assumptions of Jerzy Grotowski, Eugenio Barba and Roberto Bacci with 

respect to the sequences of physical actions. 

Keywords: Gaston Bachelard, Theatre, Imaginary, Symbolic Hermeneutics, Teachers 

Education. 
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Introdução 

 
Queria transformar o vento. 

Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto. 

Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte física 

do vento: uma costela, o olho... 

Mas a forma do vento me fugia que nem as formas 

de uma voz. 

Quando se disse que o vento empurrava a canoa do 

índio para o barranco 

Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a 

canoa do índio para o barranco. 

Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. 

Estava quase a desistir quando me lembrei do menino 

montado no cavalo do vento – que lera em 

Shakespeare. 

Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos 

prados com o menino. 

Fotografei aquele vento de crinas soltas. 

Manoel De Barros 

 

O presente artigo relata uma proposta de formação de professores na 

linguagem teatral partindo da prática e de reflexão teórica, de pressupostos que 

mesclam experimentos teatrais, conceitos das ciências do Imaginário e da escola 

como instituição. A prática propõe uma topografia de uma jornada interior que é 

transportada para a cena, criando mapas de territórios invisíveis, o mapa do próprio 

“Sonhar”, como nos diria o Senhor dos Sonhos, Sandman em Um jogo de você 

(GAIMAN, 1992), em que, aquele que sonha, derruba as paredes, e os sonhos dos 

outros se misturam. Essa estrutura, adaptada para a cena,  cria uma dramaturgia do 

ator, composta de várias camadas de significações pessoais que são elaboradas na 

forma de narrativa mítica.  

As reflexões partem de uma hermenêutica simbólica uma aproximação do 

Imaginário, como área de conhecimento, através de lentes que nos permitem 
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instrumentos de análise dos mitos e dos símbolos a partir de referências em uma 

mitohermenêutica (FERREIRA-SANTOS, 2005a).  

(...) o trabalho filosófico de interpretação simbólica, de cunho 

antropológico, que pretende compreender as obras da cultura e das artes a 

partir dos vestígios (vestigium) – traços míticos e arquetipais – captados 

através do arranjo narrativo de suas imagens e símbolos na busca dinâmica 

de sentidos para a existência, se instala e é herdeiro desta filosofia 

latinomediterrânea, produtora e produto da cultura latina. (FERREIRA-

SANTOS, 2005, p. 65). 

 

Os estímulos sensíveis de imagens (temas) à complexa rede do corpo em 

técnicas como a improvisação e o pensamento em ação, as danças populares 

brasileiras são propostos para se chegar à camadas simbólicas da experiência em 

uma mitopoiésis, no processo de materialização das imagens através do Teatro. 

A experiência desse processo de formação se reflete sobre o conceito de 

infância, vista como experiência do instante que se inscreve no corpo, como 

processo fenomenológico.  A improvisação e o pensamento em ação, técnicas 

utilizadas tanto no teatro quanto na dança, se aproximam dessa capacidade 

imaginativa do ser humano e, portanto do brincar. 

 Contextualizando a relação dessa proposta na formação de professores 

abrimos a dolorosa ferida da relação da escola com as Artes e com a sociedade na 

qual está inserida. Autores como o francês Pierre Bourdier (1982) , Michel Foucault  

(1977) e Paolo Mottana (2009) dialogam com essa nossa percepção. É, da prática 

como professora de Artes e artista, que conhecemos a escola que, ao invés, de se 

constituir como um local de construção do saber e do conhecimento, de 

transformação, de igualdade e respeito se configura como o espaço onde a 

desigualdade e os valores dominantes da sociedade são reproduzidos.  

As escolhas, na formação simbólica, em particular de elementos da cultura e 

das Artes, na escola fundamentam o discurso que chamamos de “casa grande e 

senzala” quando a Festa, a cultura popular só é valorizada no evento das festas 

juninas e ainda, de uma forma, muitas vezes, descontextualizada e decorativa.  

A formação de identidade, o sentimento de pertencimento, a consciência das 

matrizes da formação do povo brasileiro em uma visão da antropologia simbólica 

são “esquecidas” em detrimento de um discurso etnocêntrico. A festa, como ritual, 
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possui símbolos expressos nesses ritos da cultura, mitos agrários que foram sendo 

incorporados e representam a passagem cíclica do Tempo e o enfrentamento do ser 

humano perante a angústia da finitude. 

Continuamos aqui a seguir dentre tantas lições amorosas e libertárias de 

Paulo Freire; a da autonomia e a da tomada de consciência, partindo de uma 

percepção de si mesmo para que o Outro se torne passível de transformação, 

portanto nosso foco é na formação de professores através de uma educação da 

sensibilidade (FERREIRA-SANTOS, 2005). Em que inauguramos uma filosofia das 

imagens, analisando os símbolos da nossa riquíssima cultura popular, valorizando 

nossas matrizes de sentimento e alma (FERREIRA-SANTOS, 2005). 

 

O Imaginário como área do conhecimento  

 

É, aparentemente, recente a demarcação do Imaginário como área do 

conhecimento e não data além do século passado. Suas definições são variadas e 

algumas vezes, genéricas, derivadas da desvalorização da Imaginação no 

pensamento do Ocidente desde a Antiguidade clássica. A reflexão sobre o 

Imaginário tem início com o Círculo de Eranos (Ascona – Suíça, 1933-1988) com 

autores como Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Henry Corbin, James Hillman, Erich 

Newmann, Gilbert Durand. E a esses notáveis pensadores juntaram-se outros tantos 

igualmente notáveis como Rudolf Otto, Ernst Cassirer, Gastón Bachelard, Claude 

Levi-Strauss, Andrés Ortiz-Osés, Joseph Campbell “todos eles interessados no 

estudo de uma hermenêutica das imagens, dos símbolos, do sagrado e dos mitos no 

imaginário das culturas” (ARAUJO; BAPTISTA, 2003).  Desde 1995, o CICE Centro 

de Estudos sobre Imaginário, desenvolve estudos epistemológicos na área, iniciados 

com o Prof. Paula Carvalho e sua educação fática na Faculdade de Educação da 

USP e atualmente o Lab_Arte, laboratório de pesquisa que mescla as linguagens 

artísticas aos estudos sobre o Imaginário, articulando a herança pós-graduanda do 

CICE à interação na formação inicial de professores da graduação (pedagogia e 

licenciatura). 

As “Estruturas Antropológicas do Imaginário” de Gilbert Durand (1997), 

antropólogo francês e a importância do sensível através da percepção de Merleau-

Ponty norteiam a fundamentação das investigações das teorias filosóficas do espírito 



 5

que seguem raízes das metafísicas ocidentais como o neoplatonismo e o 

hermetismo. 

No contexto da contemporaneidade, a hermenêutica simbólica permite o 

estudo da imagem em sua função expressiva, na plurissignificação do símbolo. As 

obras de Durand, Bachelard, Ricoeur e Henry Corbin são consideradas 

particularmente criativas na compreensão da imaginação e do imaginário (ARAUJO; 

BAPTISTA, 2003). 

A “linguagem dos anjos” e a “linguagem da alma”, já citadas por mim 

anteriormente, no doutorado, a partir de ideia do encenador Eugenio Barba1 ao 

afirmar que, faz com que seus atores se comuniquem na linguagem dos anjos, 

quando perguntado sobre, como fazia para que os espetáculos, criados pelo grupo 

Odin Theatret e dirigidos por ele, fossem obras com símbolos universais. 

(CAVINATO, 2011). 

 

Uma pedagogia do imaginário como metáfora, seria a porta voz dos deuses 

que renascem. Ela é a metáfora do processo pelo qual o imaginário conduz a nossa 

vida, atribuindo-lhe sentido. E, nesse sentido, ela é sim uma educação fática, uma 

educação da alma, uma educação da sensibilidade. (TEIXEIRA, 2006, p. 224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Eugenio Barba, diretor italiano, foi aluno de Grotowski durante três anos no Teatro Laboratório que 
este manteve na Polônia. Em 1964, criou na Noruega o grupo Odin Theatret, atendendo ao convite 
da cidade de Holstebro na Dinamarca, o grupo criou uma sede onde até hoje desenvolve várias 
atividades além de espetáculos, ensaios e turnês; para citar algumas delas: uma editora (Odin 
Theatret Publishing House), o CTLS (Centro para estudos dos Teatros Laboratórios de Pontedera, do 
Living Theater e do Odin Theatret), uma produtora de vídeos (Odin Theatret film) e uma permanente 
atividade de ensino e pesquisa na ISTA (Internacional School of Theatre Anthropology). O grupo 
possui grande estrutura de pessoas trabalhando nessas diferentes áreas.  
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O Labirinto  

 

Labirinto de Vila Pisani, região de Veneza, Itália. 

 

             O labirinto é uma imagem universal da busca de conhecimento (LEÃO, 

2002), a imagem traz a metáfora da experiência da vida, caminho de luz e sombra, 

em etapas que possuem entradas e saídas, algumas válidas e outras não, o mais 

importante não é se chegar, mas sim o processo e no centro dessa experiência, um 

enfrentamento com um ser meio gente, meio bicho. Particularmente, tenho me 

interessado pelos seres em que a presença dos instintos fica muito evidente. O ser 

humano, embora imerso na barbárie dos tempos sombrios da Idade Mídia, se 

esquece de sua origem “animal” e os contos e mitos vem nos lembrar, bem como a 

literatura e outras Artes. Os mistérios propostos pela imagem do labirinto foram 

inspiração para a literatura e o cinema. Romances, filmes traduzem na forma e nos 

aspectos simbólicos o jogo do labirinto. 

       Há necessidade do segredo, o não desvelamento do Segredo faz parte das 

culturas tradicionais, conhecer, mas não revelar. 

 

A tal ponto que basta ele inflamar-se para contradizer-se. Tão logo um 

sentimento se eleva à tonalidade do fogo, tão logo, se expõe, em sua 

violência, às metafísicas do fogo, podemos estar certos que irá acumular uma 

série de contrários. O ser amante quer ser então puro e ardente, único e 

universal, dramático e fiel, instantâneo e permanente. (...) (BACHELARD, 

2008, p. 163) 

  

      Traz a ideia de metáfora para criação em Teatro, no intuito de se aproximar de 

propostas rituais que exploram as imagens do Sagrado, as epifânias. E porque ainda 
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permite, que estas vivências na área da criação que são formativas, no sentido de 

possibilitar um mergulho nas profundezas da alma, de conhecer a si mesmo.  

 

(...) onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E lá, 

onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos 

viajar para longe iremos para o centro de nossa experiência. E onde pensávamos 

estar sozinhos encontraremos o mundo todo. (CAMPBELL, 1990, p. 131)  

 

        Na linguagem teatral possibilitou uma estrutura de teatro popular em uma 

construção que não parte do texto dramático e sim da experimentação em relação a 

imagem do labirinto, como metáfora de mundo. 

        Os participantes, todos professores, adentraram o labirinto mítico para dele 

extrair experiências e narrativas pessoais que se tornariam um roteiro para uma 

dramaturgia criada pelos atores naquele processo. A cada encontro o tema é 

metaforizado, em etapas dentro da jornada mítica 

        O mito nos conta que Europa, filha de Poseidon e Líbia, foi seduzida por Zeus 

em forma de touro, e teve três filhos, um deles Minos, rei de Creta, uma potência 

grega daquele período.  

        O rei Minos, pediu a Poseidon, um touro vindo do mar para demonstrar a 

supremacia de seu reinado em Creta perante seus irmãos, para assim se formar no 

trono. O touro deveria ser sacrificado em louvor ao deus.  

        Mas o touro branco enviado por Poseidon era de espécime rara e bela e Minos 

não o sacrificou, colocando o touro, branco como a neve em seus currais.  Poseidon 

fez então com que Pasifae, a rainha, esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro 

branco.  

        Pasifae encomendou a Dédalus, o grande arquiteto ateniense, um simulacro, 

uma roupa de vaca, e com assim a rainha copulou com o touro. Desse 

relacionamento, Pasifae teve um filho com cabeça de touro e corpo de menino.  

     Para esconder a vergonha, Minos ordenou a Dédalus a construção do labirinto 

onde encerrou Asteríon (estrela), o minotauro. Como tributo pela morte do seu filho 

Androgeu, Minos subjugava Atenas que pagava sete moças e sete rapazes que 

Minos entregava ao monstro, nem humano, nem criatura selvagem, se alimentava 

de seres humanos. Teseu, ajudado por Ariadne, filha de Minos, entregou a ele um 

rolo de fio de linho para que pudesse sair do labirinto, Teseu, o herói ateniense 
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matou o minotauro com a espada de Egeu, seu pai, libertou outros rapazes e moças 

e fugiu. 

 

O processo de criação 

 

      A proposta de criação procura deixar o mais claro possíve os roteiros, os 

combinados, caminhos a serem percorridos. O corpo é visto como centro da 

experimentação e para haver consciência e refinamento da percepção são feitos 

aquecimentos, massagens, trabalhado a partir de técnicas vindas da Eutonia, das 

danças populares. A ideia do esqueleto, dos ossos em movimento traz amplitude. A 

preparação corporal, com exercícios de respiração, uma série de alongamentos, 

permite fluidez na improvisação com música.  É a partir da consciência corporal,  

que a proposta se estrutura para que realmente haja uma integração do corpo e 

alma. 

            O corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo. E o 

corpo artista é aquele em que aquilo que ocorre ocasionalmente como 

desestabilizador de todos os outros corpos (acionando o sistema límbico) vai 

perdurar. Não porque ganhará permanência nesse estado, (...). Mas o motivo 

mais importante é que desta experiência, necessariamente arrebatadora, 

nascem metáforas imediatas e complexas que serão, por sua vez, operadores 

de outras experiências sucessivas, prontas a desestabilizar outros contextos 

(corpos e ambientes) mapeados instantaneamente de modo que o risco 

tornar-se-á inevitavelmente presente. Não a toa o sexo, a morte, o humor, a 

violência e todo tipo de emoção estão presentes durante estas experiências 

artístico-existenciais.   (GREINER, 2008, p.122) 

 

      O Reisado foi escolhido como o princípio da festa que traz o rito, e elementos 

que podem ser metamorfizados, e assim temos uma estrutura de teatro popular, do 

teatro de feira, em que a narrativa está sempre presente. Um grupo de brincantes 

chega cantando antes da Aurora e enaltece os donos da casa para que as portas 

sejam abertas, quando o sol nasce os donos convidam à mesa os brincantes. A 

partilha, o banquete, com-partilhar foram ritualizados no final do curso. 

     A entrada no labirinto ritualizamos cantando a Abrição de portas (Reisado) com 

música ao vivo. 
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Sinhô dono da casa 

Olhos de cana caiana 

Quanto mais a cana cresce 

Mais aumenta sua fama 

Sinhô dono da casa 

Olhos de pedra redonda 

Daquela pedra mais fina 

Onde o mar combate as ondas 

Aqui estou em vossa porta 

Com a mão na fechadura; 

Esperando que abra a porta 

                                                 Coração de pedra dura.2 

 

        A improvisação, técnica comum ao teatro e à dança, busca a poética do 

brincar, estar disponível para as imagens. A improvisação é feita com condução e 

com tema: o caminho pelo labirinto foi criado com o objeto fio, que auxiliou o 

movimento e a inspiração para as imagens.  

         A construção do mapas desse território inexistente, do não lugar, perpassou o 

exercícios buscando uma  subjetivação da experiência do espaço: inspirado no livro 

“O jogo da amarelinha” de Julio Cortazar desenvolvemos propostas de “deriva” (de 

estar à deriva, inspirado nos flaneur de Baudelaire, da Paris do Quartier Latin) em 

que o percurso a ser desenvolvido é escolhido pelo jogo, pelo acaso (como um 

componente mágico) em uma aparente desestabilização da ordem aparente do 

mundo como labirinto. A beleza está nas ruas, somos todos indesejados, nesses 

princípios de repressão da via na cidade. 

        Ainda em relação ao espaço criamos um “terrorismo poético”: inspirado no filme 

“O fabuloso destino de Amelie Poulain” em que no “mundo labirinto” imprimo marcas 

pessoais que levam à uma possível narrativa. Por exemplo: no exercício da Deriva 

                                                 
2
 Descrito em  O Reisado Alagoana de Téo Brandão, Revista do Departamento de Cultura de São 

Paulo, 1958. Cantada por Lucilene Silva, cantora e pesquisadora da cultura popular integrante da Cia 
Cabelo de Maria, no Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, no SESC 
Pompeia, São Paulo em 2008. 
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deixamos pedrinhas para marcar o caminho, foram feitos desenho nos postes e no 

chão com giz de lousa com frases das narrativas imagéticas que eram recolhidas. 

      A ordenação do material recolhido foi feita através de uma mitopoiésis, 

desenhos, colagens, mapas que nutriam as improvisações com temas, em que o 

material é experimentado, vivenciado em processo de criação em teatro gerando as 

narrativas pessoais que se tornam narrativas míticas nos meandros do Labirinto 

mítico. 

       Assim foram criados os personagens do Labirinto: a coleta dos relatos da deriva 

e os mapas passaram a fazer parte das cenas em Teatro de Sombras, simbolizando 

o desconhecido o que está oculto nas dobras da alma. 

       Uso de objetos cênicos para ações física com a metáfora de objetos de 

proteção feitos de metal estimulou a criação de partituras de ações que foram 

amplamente repetidas.  

      As portas e o grande portal de uma estrada que segue estimularam a narração 

da história do Labirinto de cada um dos participantes. A saída do Labirinto foi feita 

em Festa, todos juntos dançando e cantando. 

      

A forma narrativa no teatro 

 

      Inserida em um movimento de retomada da palavra pelos jovens em maio de 68 

as narrações são citadas por Hans-Thies Lehmann (2007) como um traço essencial 

do teatro pós-dramático, o autor foi um dos primeiros a nomear de teatro pós-

dramático as práticas e poéticas de cena que navegavam nas correntezas vindas 

dos anos sessenta. 

      A narração no teatro pós-dramático segundo ele não é a mesma do narrador do 

teatro épico ou de Brecht, que procurava distanciar de si o espectador, mas traz uma 

valorização da presença pessoal do narrador (LEHMANN, 2007). Há uma busca 

pela sinceridade, a narrativa fica próxima do contador de histórias, figura que, cada 

vez mais, tem ganhado destaque nesse re-encantamento do mundo. Vários filósofos 

contemporâneos, como Luc Ferry, desdobram a questão proposta por Max Weber 

como alternativa à bestificação do ser humano pela burocracia e pelo capitalismo.  

Walter Benjamim discute a questão da narrativa em o Narrador, texto em que alguns 

identificam uma morte da narrativa, ao invés disso, o autor reflete sobre formas de 
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sobrevivência que não participem e sejam réplicas do trabalho alienado, da diversão 

passiva, do torpor e do amortecimento da capacidade de julgar. 

    Essa proposta de formação de professores em uma linguagem teatral que mescla 

influências de correntes de teatro de pesquisa busca a liberdade de criação, de 

atuação como possíveis transformadores de um espaço, como a escola que nos é 

colocado como inquestionável e imutável. Também estimula a reflexão sobre 

discursos etnocêntricos de dominação através da definição e da escolha do que é 

vivenciado pelos alunos na escola. Refinamento da sensibilidade para criar espaços 

de valorização de uma vertente que busca o pertencimento e a identidade, de 

valores culturais de re-conhecimento, de re-ligação do ser humano com suas raízes 

da formação cultural de pensamento e sentimento. E ainda, despertar a paixão pelo 

conhecimento de si mesmo que conseqüentemente gera alteridade. 
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