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RESUMO 

 

 

Este trabalho discute a importância e o impacto da prática artística e pedagógica com a 

terceira idade, tendo como objeto de pesquisa o Grupo Teatro Renascer (projeto de 

extensão e pesquisa da Escola de Teatro da UNIRIO). Nele, são abordadas as questões 

da senescência, apresentando um panorama da velhice no Brasil. Também são 

apresentados os conceitos de memória e identidade – elementos fundamentais para se 

pensar o teatro na terceira idade. O trabalho investiga ainda a possibilidade da apreensão 

da linguagem teatral pelos participantes do grupo, dialogando com conceitos do campo 

da Pedagogia Teatral. 
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ABSTRACT 

 

This coursework discuss the consequence and the impact of pedagogic and artistic 

practice with elderly people, having as research object the Grupo Teatro Renascer 

(extension and research project of UNIRIO’s Theater School). Here, are approached the 

matters of oldness, presenting a panorama of those people in Brazil. Are also presented 

concepts such as identity and memory – fundamental elements to think theater for 

people of an advanced age. The coursework still investigates the possibility of 

apprehension of the theatrical language by the members of this group, connecting that 

with concepts of the Theatric Pedagogy field. 
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INTRODUÇÃO 

 

Percebemos que a vida se mostra como um ciclo constante de renovação, uma roda-

viva eterna constituída por etapas bem definidas: nascimento - onde se cria o novo -, 

desenvolvimento - onde se apreende - e morte - onde se finda o ciclo. Às vezes, este curso, em 

sua totalidade, não se completa; porém, sempre se cumpre. Talvez fosse mais exato ainda 

afirmar que nascemos e morremos. O que existe entre estes pontos imutáveis da existência é 

um acúmulo de experiências que nos formam como seres humanos, e a velhice é o passo que 

antecede nossa finitude.  

Nesta fase - que pode ser tida como uma conquista -, o idoso depara-se consigo 

mesmo como um resultado de transformações sucedidas no decorrer de sua vida. Na música O 

homem velho
1
, Caetano Veloso divide conosco a seguinte reflexão: “O homem velho deixa a 

vida e morte para trás. Cabeça a prumo, segue rumo e nunca, nunca mais. O grande espelho 

que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais.” Neste 

tempo de revelações, percebe em sua história as reticências que ainda se estendem, mas lê 

com detalhes cada folha escrita de sua biografia. Nela estão contidas informações muito 

particulares, que o definem como um ser social, histórico e único: nada do que passa em sua 

trajetória é perdido; tudo faz parte de uma construção constante de si. Assim, se mostra 

detentor de uma história repleta de reminiscências que se espalham por seu ser, tanto na 

constituição da mente – que se configura de forma minudenciada e ímpar - como na de seu 

corpo – que traz registros, marcas e consequências.  

Se na arte expressamos desdobramentos do que somos, do que pensamos, do que 

questionamos e de como nos colocamos diante de nosso meio social, podemos afirmar que 

corpo e mente são os instrumentos utilizados para atingir esse fim. Especificamente na prática 

teatral, a memória e o corpo são elementos fundamentais para essa expressão. Neles passeiam 

as informações que compõem nossa identidade (esse mosaico detalhado) e por meio deles nos 

comunicamos com o nosso mundo externo. 

Ter esse encontro com a arte e com o teatro durante a velhice é uma oportunidade de 

se revisitar. Um convite ao que há de mais íntimo em si, onde, através da expressão, do lúdico 

e do contato com o outro, se evidencia a própria vida. “A vida é breve, a arte, longa”, o pai da 

Medicina, Hipócrates, nos dá a deixa. 

                                                                 
1
 O homem velho, de Caetano Veloso. Cd Velô (1984). Gravadora/Fabricante/Selo: Philips 
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O meu primeiro encontro com o teatro na velhice se deu durante a programação da 1ª 

Semana do Ensino do Teatro (realizada no ano de 2009 na UNIRIO), quando assisti à 

apresentação de uma encenação realizada pelo Grupo Teatro Renascer, projeto que atende a 

um grupo de terceira idade – sendo este coordenado pela professora Carmela Soares. A “aula-

espetáculo” se intitulava Água, tinha uma composição simples – porém poderosa – e o 

público se acomodava no próprio palco, numa disposição de roda, colocando o jogo de forma 

muito sincera e direta com o espectador – o que me chamou atenção, por poder reparar de 

perto os detalhes expressivos do grupo.  

Ali, naquele espaço que se instaurava, algumas senhoras e apenas um senhor faziam 

do palco um ambiente sagrado e repleto de alegria, com corpos sintonizados no jogo e 

preparados para a cena. Lembro que por aquele palco passaram: um senhor brincando de aro e 

pião, trazendo para seu registro vocal uma voz de criança que, muito alegre, dividia com o 

público a frase “que legal!”, além de conversar com sua mãe – que não estava presente na 

cena; uma senhora dançando uma música com movimentos delicados, utilizando todo o seu 

corpo para se expressar; outra senhora, sentada e apoiada em suas muletas, que contava, a 

história de Baba Yaga e o fogo; entre outros momentos. 

Outro fator importante nesta apresentação era a presença de estudantes da 

universidade que estavam auxiliando os senhores na cena, orientando-os discretamente, 

quando necessário. Os estudantes, que na época faziam parte do projeto Grupo Teatro 

Renascer, lembravam aos senhores, de forma discreta e quando necessário, a ordem das cenas 

e os momentos em que os senhores deveriam se apresentar. Em certos momentos, alguns dos 

estudantes também participavam de alguma cena, trazendo ao palco um diálogo singular: o 

jovem estudante da universidade com o velho ator, atuando no mesmo espaço. Vim saber que, 

por fazer parte de um processo de estudos do grupo e por contar com a assistência dos 

estudantes participantes do projeto no palco, aquele espetáculo que eu havia presenciado se 

apresentava como “Aula-espetáculo”. 

Fiquei impressionado com a simplicidade direta da proposta, da forma viva e sem 

anseios do grupo em mostrar um encadeamento narrativo com uma sequência lógica e linear 

de histórias. Emocionado, por ver cenas expressivas e fragmentadas baseadas nas 

experimentações da sala de aula - advindas ou não das memórias dos participantes -, falando 

por si só, cheias de significados, carregadas de uma estética interessante, sutil e muito poética. 

E foi com grande entusiasmo que, no início do ano de 2010, recebi o convite da 

professora Carmela Soares para me integrar ao grupo, participando como bolsista do projeto, 

a fim de experimentar os processos desenvolvidos nas aulas e aprender muito como estudante 
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do curso de licenciatura. Até então, não dimensionava o quanto que eu, através deste contato 

com o grupo, me desenvolveria como professor e ser humano e nem imaginava que mais tarde 

me interessaria em investigar mais profundamente as questões que envolvem as relações entre 

teatro e terceira idade, dedicando a esta experiência o meu trabalho de conclusão de curso. 

Ao longo de dois anos abraçando este projeto, cada vez mais integrado pela proposta e 

pelo carinho de cada participante deste coletivo artístico, fui adquirindo confiança como 

professor, não somente na parte prática (aplicando exercícios na sala de aula e colaborando 

com a preparação de espetáculos), mas também no que diz respeito à pesquisa, ao 

amadurecimento do meu olhar para com o idoso - o que me fez focar com atenção nas 

situações e questões vivenciadas pela terceira idade em nosso país e em nosso grupo. 

Ao longo do processo emergiram perguntas que passaram a motivar a minha pesquisa: 

como estes senhores de nosso grupo se veem na sociedade? O que pensam sobre a velhice? O 

que é ser velho? O que é o teatro para eles e o que neles esta arte provoca? Como se dão e 

quais são as transformações vividas por eles? Como é inserida a questão da memória em 

cena? Quais os impactos no coletivo? O teatro com a terceira idade funciona como terapia de 

grupo e/ou como aprendizado estético, técnico e artístico?  

Decidi então me embrenhar neste assunto, com o intuito de pesquisar a realidade 

vivida por estes senhores, que já não eram somente alunos, mas amigos que conquistei ao 

longo de nossas práticas artísticas, através de nossos diálogos e de momentos partilhados, 

tanto com descontração e alegria como pela compreensão da dor e dificuldades da vida.  

 Nesta pesquisa, além de apresentar o Grupo Teatro Renascer como um espaço 

artístico e de compartilhamento de saberes, procuro analisar os impactos e influências da 

prática teatral junto a este grupo de idosos que se reúne para a celebração da vida e da arte.  

 No primeiro capítulo – intitulado “NA TONGA DA MIRONGA DO KABULETÊ: 

SALVE O GRUPO TEATRO RENASCER!” – trago um breve panorama histórico e social 

da velhice e abordo a relação da sociedade com os idosos, expondo dados estatísticos 

mundiais e nacionais, além de tratar de alguns termos utilizados para designar esta parcela 

social e me referir aos integrantes do grupo em minha pesquisa. Focalizando no grupo 

pesquisado, costuro a apresentação deste tema social com relatos dos próprios alunos, com 

suas visões e opiniões sobre a velhice e a sociedade em que estão inseridos. Apresento 

também o Grupo Teatro Renascer: sua história, como se estrutura, seus objetivos enquanto 

projeto de extensão da UNIRIO e espaço de convivência, suas experiências teatrais, sua 

equipe (formação). Para finalizar, divulgo aqui os dados quantitativos do Grupo Teatro 
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Renascer e apresento o perfil dos alunos - personagens principais do meu trabalho -, os 

participantes do projeto. 

O segundo capítulo, “Memória e Identidade – ‘E pegou o bonde andando...’”, 

dedico à reflexão das perguntas levantas para a pesquisa. Relato as metodologias utilizadas no 

trabalho prático – que influenciam e ajudam a despertar a criação de uma tessitura 

dramatúrgica muito rica e especial –, e como se dão alguns processos artísticos do grupo 

baseados na memória – relacionada às histórias pessoais e coletivas do grupo e relacionada 

também ao corpo, na construção de particularidades. Para tratar desse assunto – contando com 

referências de psicólogos, antropólogos e filósofos –, discorro sobre memória narrativa e 

memória da ação, identidade, relação com o tempo e expressão – pontos fundamentais para 

elucidar as questões do teatro na velhice. Também são abordadas as questões do pós-

dramático na pedagogia teatral e de que formas o grupo dialoga e responde a este conceito. 

Para finalizar, abordo no terceiro capítulo – “Teatro e Vida –ressonâncias e 

diagnósticos” – quais são as influências do teatro no grupo de idosos. Para isso, apresento os 

relatos que revelam, principalmente, o que pensam sobre o teatro, de que forma sentem esta 

arte, como levam o aprendizado adquirido no espaço da sala de aula para o dia a dia. Procuro 

discutir o foco do trabalho desenvolvido no grupo, afirmando e demonstrando (através dos 

depoimentos dos alunos e de minha observação ao longo destes dois anos na equipe) que seu 

objetivo não é apenas a integração dos senhores num grupo terapêutico e assistencialista, mas 

a apreensão e construção de uma linguagem estética e artística.  Busco demonstrar o impacto 

do teatro na vida desse idoso, na realidade de um grupo específico, no convite do teatro à vida 

e da vida ao teatro. Considerando que o trabalho desenvolvido com o grupo é uma troca – e 

que não somente os alunos idosos saem beneficiados pelo contato com o teatro –, traço alguns 

desdobramentos do meu contato com esse grupo e suas repercussões em minha vida. 

Ao longo destes capítulos, quando utilizo os vários trechos significativos de relatos, 

apresento seus respectivos autores com nomes fictícios – nomes esses escolhidos por cada um 

deles, a fim de preservar suas identidades de forma teatral, como personagens da vida. 

Pseudônimos surgiram, mas cada palavra é recheada de verdade, história e experiência. 

Procurei dar a essas conversas um tom despojado para alcançar as respostas que eu procurava, 

deixando os participantes à vontade neste momento de troca e diálogo. Cada conversa 

coletada pelo meu gravador, de modo individual, vem carregada de emoção e riqueza. Estes 

relatos foram recolhidos com o intuito de aprofundar os meus questionamentos sobre o tema 

do presente trabalho. 
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Faz-se necessário destacar que refletir sobre minha prática no Grupo Teatro Renascer 

não interfere em minha visão enquanto pesquisador deste objeto de estudo. Neste trabalho de 

conclusão de curso, encontro uma oportunidade de vincular os conhecimentos teóricos 

adquiridos em minha trajetória acadêmica com a experiência da prática junto ao Grupo. Este 

estudo surge da necessidade de ampliar meus conhecimentos sobre as questões que passei a 

enxergar mais de perto, com afeto, convivendo com os participantes do projeto. 

 

Senhoras e senhores! Sem mais delongas, apresento-lhes o Grupo Teatro Renascer! 

 

 

 

 

Aquarela feita a partir de uma fotografia realizada em uma aula de teatro do grupo, cedida por Helton Tinoco – 

aluno do curso de Cenografia da UNIRIO e bolsista no Grupo Teatro Renascer. 
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CAPÍTULO 1 – “Na Tonga da Mironga do Kabuletê”: Salve o Grupo Teatro Renascer! 

 

1.1 - Reflexões sobre a velhice: panorama e perspectivas 

 

A velhice, para a nossa sociedade - muitas vezes acompanhada por uma leitura 

arraigada e até pejorativa -, é associada a imagens de um lugar-comum para o idoso, como: 

solidão, abandono, disfunção e exclusão social, “desatualização” com as novidades que o 

mundo apresenta e o momento onde a saúde se mostra mais debilitada – ou pelo menos 

diferenciada da já experimentada em outros momentos da vida. Assim afirma Mariele 

Rodrigues Correa, autora do livro Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: 

velhice e terceira idade:  

 

Enquanto objeto inscrito no mundo contemporâneo, a velhice mostra-nos 

diferentes facetas (...) uma face mostrada por diferentes espelhos que 

refletem possibilidades de olhares para o rosto do envelhecimento humano.
2
  

 

Cabe a quem estiver observando os reflexos, escolher o melhor ângulo das diversas 

facetas sugeridas. A velhice pode ser enxergada com uma carga enorme de preconceito e 

segregação, vista como uma fase de dificuldades ou ser aceita como etapa natural da vida, 

onde se alcança a maturidade de forma bela. Aqui apresento três reflexões sobre este grande 

espelho que é a velhice, em trechos das conversas que realizei com os alunos do Grupo Teatro 

Renascer. Thaísa afirma que nós envelhecemos de acordo com nossos pensamentos:  

 

Olha, pra mim, mesmo, de verdade, o idoso é uma pessoa que se entrega 

muito. Aí se torna um idoso. Se torna um idoso inútil, porque todos nós, 

seres humanos, nascemos, crescemos e envelhecemos, né? Mas o 

envelhecimento vem da nossa cabeça, da nossa mente. Se você bota na sua 

mente que você está velho, um inútil, que não serve pra nada, você vai ficar 

velho. Mas eu não me sinto assim. Eu me sinto jovem, corajosa, decidida, 

me amando cada vez mais e me estimando cada vez mais. Eu me sinto como 

se eu tivesse hoje, agora, nesse exato momento, como se tivesse 15 anos.
3
 

 
                                                                 
2
 CORREA, Mariele Rodrigues. Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira 

idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, p. 43. 

3
 Em depoimento pessoal ao autor. 26 de outubro de 2011. 
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 Questionada sobre o que seria o velho em nossa sociedade, Quente responde: “O idoso, 

pra mim, é alguém que venceu na vida. Varia muito de nível social. Que vivenciou muita 

coisa e viu que muita coisa que se prendeu, não valeu a pena... ou que você podia ter feito e 

não fez...”.
4
 Sua visão é otimista (reconhecendo chegar à velhice como uma vitória), mas 

também realista, ao dizer que os níveis sociais dos idosos são fatores que podem determinar 

uma velhice mais tranquila. Outro integrante do Grupo, Cabeça Grande, afirma que: 

 

Eu venho observando na relação da intimidade do idoso, o que o idoso 

representa na sociedade: é a falta de apoio. O idoso como o artista, como 

quem vos fala, o Cabeça Grande, até numa condução pra ele viajar para o 

trabalho dele, tem dificuldade fora de série porque o jovem ocupa o lugar 

que o idoso tem para viajar sentado. Ou quando regressa para sua casa ou 

para o seu trabalho, para chegar tranquilo. Eu passo isso. Eu escrevo todo 

mês três cartas, três mensagens para a direção do metrô, sobre este caso. 
5
 

 

Situações de dificuldade vivenciadas pelos idosos são reflexos de nosso tempo, nossa 

cultura. Em nossa conversa, ao falarmos de transformações nas relações de respeito, 

reconhecimento e tratamento do idoso, Cabeça Grande pontua, reconhecendo mudanças, 

ainda lentas, em sua opinião: “Eu tô vendo entrar em andamento isto. Mas eu esperava que 

fosse bem mais rápido este caso. O idoso é um direito adquirido que ele tem, em qualquer 

situação. Ele tem direito de ter um bom tratamento.” Essas visões sobre a velhice, a partir dos 

próprios integrantes do grupo, mostram um pouco sobre a realidade vivida por eles e como se 

colocam diante dela. Infelizmente, em nossa sociedade, ainda será preciso dar passos largos 

para que seja atingida uma compreensão do outro – em suas limitações e diferenças. Será 

preciso, de modo cada vez mais efetivo, promover diálogos que tenham por objetivo atender 

essa grande parcela da população, implicando em um pensamento geral de respeito e 

apresentando soluções com o surgimento e a prática de políticas públicas.  São prementes para 

nós os cuidados com as questões sobre a velhice. 

Simone de Beauvoir, em 1970, pensando sobre as questões da senescência, além de 

observar a ausência de bibliografias e estudos que abordassem este tema, e que poucos foram 

os pensadores que buscaram trazer elucidações à tona, lançou A Velhice. Nesta importante 

obra a autora relata como diversas culturas se relacionam com seus velhos, além de denunciar 

e criticar visões pejorativas, trazendo ao leitor uma reflexão madura sobre o processo de 
                                                                 
4
 Em depoimento pessoal ao autor. 9 de novembro de 2011. 

5
 Em depoimento pessoal ao autor. 4 de abril de 2012. 
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envelhecimento. Sua intenção ao explorar este tema era quebrar a conspiração de silêncio em 

torno desses assuntos. Beauvoir identifica a origem do preconceito para com o idoso como 

um problema de alteridade e também como falta de projeção do próprio futuro:  

 

Não poderemos saber quem somos se ignoramos quem seremos: devemo-nos 

reconhecer na pessoa deste velho ou daquela velha. Não o poderemos evitar 

se quisermos assumir nossa condição humana em sua totalidade. Isto nos 

levará a deixarmos de aceitar com indiferença o infortúnio da idade final; 

sentir-nos-emos envolvidos, como de fato o somos. Este desvalimento 

denuncia de maneira eloquente o sistema de exploração em que vivemos.  
6
 

 

Sendo assim, a autora nos indica um caminho de respeito, propondo uma reflexão 

crítica sobre a manutenção de imagens cristalizadas e estereótipos negativos e fazendo 

enxergar o curso essencial da vida: “Estes clichês se perpetuam em parte porque o velho está 

sujeito a um destino biológico imutável. Além disso, não sendo agente da História, o velho 

não desperta interesse, ninguém se dá ao trabalho de estudá-lo em sua verdade.” 
7
 

Ao alegar que o velho não é agente da História, Beauvoir nos traz aqui outro ponto 

pertinente para pensarmos: o momento em que o idoso se afasta de suas obrigações 

trabalhistas – se aposenta. Nas sociedades em que a produção é colocada como principal foco 

para o enriquecimento dos países, numa multiplicação do capital, o aposentado se encontra 

numa zona tênue e se afasta do perfil de atuante – consequentemente, é afastado da vida e 

perde o seu “valor”, na lógica capitalista, ficando à margem. O envelhecimento populacional 

traz algumas implicações para o governo.  

No artigo O Curso da vida no contexto da lógica empresarial: juventude, maturidade e 

produtividade na definição da pré-aposentadoria, Deborah Stucchi argumenta que: “A 

aposentadoria é caracterizada pela saída do mundo do trabalhador, pela entrada no mundo 

doméstico e pela passagem de um mundo de poder para um mundo em que o poder está nas 

mãos de outros”.
8
 Estando nas mãos de outros, o poder não direcionado à melhoria de 

condições dos idosos aposentados é um problema social de grandes proporções, observado o 

                                                                 
6 BEAUVOIR, Simone. A Velhice. São Paulo: EDIFEL, 1976, p. 10. 

7 Idem, p.183. 

8 STUCCHI, Deborah. O Curso da vida no contexto da lógica empresarial: juventude, maturidade e 

produtividade na definição da pré-aposentadoria. In: BARROS, Myriam Moraes Lins. (Org.) Velhice ou 

terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2006, p. 41. 
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aumento da expectativa de vida e crescimento da população idosa. Mariele Rodrigues Correa 

observa este problema com atenção, pensando também em outros efeitos gerados na 

sociedade a partir do contexto do idoso: 

 

Tem-se uma preocupação generalizada com esse contingente humano que 

exibe uma série de implicações que serão tomadas como objeto de gestão da 

velhice: grande número de aposentados, que representam um problema para 

os cofres da previdência; uma população que possui amplo tempo livre, o 

que também pode ser visto como uma questão de gestão; com o aumento do 

número de velhos, há também um aumento de gastos com essa população 

no sistema de saúde pública. Dessa maneira, a criação de políticas públicas 

para a velhice respondeu a uma necessidade frente ao grande desafio na 

direção e controle dos rumos do envelhecimento.
9 

 

Sobre o envelhecimento da população mundial e o decréscimo da natalidade – tendência 

observada em muitos países –, Correa nos traz alguns dados de pesquisas realizadas, 

afirmando que “no ano de 2050, as pessoas com mais de 60 anos representarão 32% da 

população mundial, triplicando dos 705 milhões atuais para quase dois bilhões. As projeções 

indicam um significativo aumento do número de idosos, em nível global.” 
10

 Na América 

Latina, 24% da população será idosa, atingindo quase ¼ da população geral, ao mesmo tempo 

em que “população infantil deve diminuir um terço, chegando a 19% nos países em 

desenvolvimento e a 16% nos chamados países desenvolvidos”.
11

  

Percebemos ser este um movimento global, uma transformação social significativa que 

faz-nos refletir sobre a necessidade de elaborar políticas públicas direcionadas à terceira 

idade. A autora se refere à visibilidade adquirida pela população idosa, reunindo estatísticas 

divulgadas por organizações de importância como a Organização das Nações Unidas (ONU), 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)  

 

Os dados levantados por essas organizações buscavam alertar os governos 

para a necessidade de um plano de gestão do envelhecimento populacional, 

atribuído aos avanços da medicina, ao aumento da expectativa de vida e à 

                                                                 
9
 CORREA, Mariele Rodrigues. Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira 

idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, p. 50. 
10

 Idem, p.42. 
11

 Idem, p.42. 
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diminuição da taxa de natalidade. Dessa maneira, a inversão da pirâmide 

etária acabou por transformar-se em um problema de ordem pública, 

principalmente por acarretar demandas de investimento econômico dirigido 

para a atenção a essa população tida como economicamente inativa.
12

  

 

Especificamente se tratando do Brasil, a autora nos traz a importante informação 

divulgada pelo IBGE: “o Brasil conta com uma população de 13 milhões de habitantes com 

mais de 60 anos, com estimativas de que, após o ano de 2020, o País terá aproximadamente 

trinta milhões de idosos e poderá ser considerado o sexto em população idosa no mundo.” 
13

 

Estes 13 milhões de idosos identificados no território brasileiro são uma parcela expressiva de 

um país em crescimento. Ignorar tantos brasileiros que ajudaram seu país a evoluir e 

transformaram seus rumos se mostra, no mínimo, incoerente. A velhice tem implicações 

políticas, econômicas e sociais que evidenciam a necessidade de uma política de gestão e 

controle da população de idosos, que se encontra em crescimento.  

Dentro desse quadro geral, resta-nos, como também participantes deste pensamento, não 

manter uma aquiescência aos parâmetros estabelecidos e preconceitos enraizados em nosso 

meio social. Não é somente um papel político das instâncias de poder, que decidem acima de 

nós os rumos que devem ser tomados; cabe a cada um agir de forma política, transformando 

suas atitudes, incentivando e colaborando com essa parcela de nossa composição 

demográfica.  

É patente que estas transformações sociais no crescimento da população geram 

repercussões nas formas de pensar e de agir sobre a questão em foco: uma lente de aumento é 

colocada sobre o idoso e, aos poucos, novas luzes contribuem para a busca de melhor 

qualidade de vida e maior integração social dessa parcela.  

Como afirma Laura Machado no livro Talento não tem idade: construindo juntos uma 

sociedade para todos, nosso momento faz-nos concentrar em “(...) um alerta coletivo para 

essa revolução silenciosa registrada em análises, pesquisas, dados e números, e experimentada 

na pele, nas faces, relações, sentimentos e percepções de um velho e um novo Brasil.” 
14

 

Se nos ativermos aos passos dados em direção a um desenvolvimento de pensamento 

sobre o idoso no Brasil, podemos destacar alguns momentos importantes de avanço e 

posicionamento sobre a questão na História mais recente, como a elaboração e divulgação de 

                                                                 
12

 Idem, p.42. 
13

 Idem, p.43. 
14

 MACHADO, Laura Mello. Talento não tem idade: construindo juntos uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: Interior Produções Ltda, 2010, p. 27. 



P á g i n a  | 11 

 

um saber específico, como a Gerontologia e como a Geriatria, a responsabilidade do Estado 

em assegurar a aposentadoria do idoso, a abertura do mercado para atender os idosos com 

produtos e serviços específicos, etc.  

Reformulada a Constituição Brasileira, em 1988, esta também inclui de forma mais 

veemente a questão da assistência ao idoso: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

cuidar dos idosos, assegurando-lhes uma participação na vida comunitária, protegendo sua 

dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida”.
15

 Outro fato de extrema importância 

a ser destacado é a criação do Estatuto do Idoso, elaborado em 2003, que estabelece os 

direitos dessa população e reconhece esse segmento social.  

Junto a esse movimento de atender às necessidades políticas dos idosos, faz-se 

imprescindível reconhecer, estudar e classificar a velhice. São várias as tentativas de 

classificar a velhice por etapas, por diversos antropólogos e organizações, mas aqui divulgo a 

classificação estabelecida pela Organização Mundial da Saúde: “A meia-idade, dos 45 aos 59 

anos; o idoso, dos 60 aos 74 anos; o ancião, de 75 a 90 anos; e a velhice extrema, dos 90 anos 

em diante.”
16

 

Segundo a antropóloga Guita Grin Debert, em seu artigo denominado A Antropologia e 

o estudo dos grupos e das categorias de idade, “Categorias e grupos de idade implicam, 

portanto, a imposição de uma visão de mundo social que contribui para manter ou transformar 

as posições de cada um em espaços sociais específicos”
17

. Devido à necessidade de 

categorizar este grupo social, criou-se, recentemente, o termo – terceira idade. De acordo com 

a antropóloga: 

 

Sua invenção implica a criação de uma nova etapa da vida que se interpõe 

entre a idade adulta e a velhice e é acompanhada de um conjunto de práticas, 

instituições e agentes especializados, encarregados de definir e atender as 

necessidades dessa população.
18

 

 

Clarice Peixoto, autora do artigo Entre o estigma e a compaixão e os termos 

classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira idade..., explica a origem do termo “terceira 

idade”, que surgiu como resposta à introdução da política de integração da velhice, na França, 

                                                                 
15

 Artigo 230 da Constituição Federal. 
16

 Disponível em: http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/acervo/artieop/Geral/artigo44.htm 
17 

DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: BARROS, Myriam 

Moraes Lins. (Org.) Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.53 
18

 Idem 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/acervo/artieop/Geral/artigo44.htm
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em 1962, visando modificações político-administrativas necessárias neste âmbito, além de 

contribuir para transformar a imagem dos idosos. Este termo se difundiu junto a outros, como 

“feliz idade” e “melhor idade”, se espalhando para vários países. O termo é apresentado, 

como define Peixoto, como “sinônimo de envelhecimento ativo e independente”, vindo a 

converter-se numa nova etapa da vida, mais dinâmica. Falando ainda dessa designação para os 

idosos, ela destaca também o surgimento de uma nova nomenclatura para distinguir os idosos 

com mais de 75 anos: a “quarta idade”.  

Neste trabalho, irei me ater apenas ao termo “terceira idade”, estabelecido, difundido e 

já conhecido por todos como classificação dessa etapa da vida. Essas são apenas convenções 

que refrescam os conceitos; as palavras são carregadas de significados e, muitas vezes, 

acabam acumulando imagens negativas. Clarice Peixoto explica que: “Idoso simboliza, 

sobretudo, as pessoas mais velhas, ‘os velhos respeitados’, enquanto terceira idade designa 

principalmente os ‘jovens velhos’, os aposentados dinâmicos, como a representação 

francesa.” 19 

Após identificar algumas ressonâncias da figura do idoso em nossa sociedade, nesse 

brevíssimo panorama sobre a velhice que aqui expus, por fim, dou destaque a um significativo 

desdobramento dessa nova imagem que a terceira idade conquista a partir desse movimento 

de valorização do idoso: a abertura das universidades a programas de assistência ao 

envelhecimento, formando núcleos com a finalidade de atender a população idosa. Essa nova 

forma de integração e assistência aos idosos também é discutida por Mariele Rodrigues 

Correa:  

 

Hoje em dia, essas organizações estão presentes em grande parte das 

universidades públicas e particulares e continuam sendo fundamentais para a 

difusão dessa imagem ativa, saudável, empreendedora, capaz de produzir, 

consumir e participar de outros campos da sociedade. E é por meio da 

instituição universitária, que representa a ciência e o saber, que se tem 

procurado demonstrar que há possibilidade de vida saudável para os idosos e 

que estes devem manter-se ativos no meio social, desfazendo estereótipos de 

uma fase marcada pela caduquice, invalidez e inutilidade. Mais uma vez, há 

                                                                 
19

  PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira 

idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins. (Org.) Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre 

identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 81. 
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uma preocupação em refuncionalizar a figura do velho e redimensionar os 

processos de envelhecimento. 
20

  

 

Nas universidades, este novo espaço de convivência que atende de maneira 

interdisciplinar tendo vários enfoques (saúde, terapia, arte, etc), apresenta diversos programas 

utilizados como extensão das pesquisas e práticas elaboradas através do pensamento 

acadêmico, colaborando assim para a integração da terceira idade e para a experimentação e 

compartilhamento de saberes. Correa observa que: “O trabalho centrado na formação de 

grupos com a velhice e a terceira idade permite uma experiência de enfrentamento dessa 

tendência de individualização e sujeição na atualidade que também afeta a velhice”. 21  

Estes espaços criados para o idoso contribuem para a autoestima e para a apreensão de 

novos conhecimentos. Encontrar novos projetos de vida, que estimulem o idoso a redescobrir 

valores em novas atividades, reconhecendo seus limites e compreendendo ainda ser atuante e 

capaz de vivenciar experiências de fruição em sua vida, é o objetivo destes espaços que 

procuram oferecer oportunidades para a recriação de um sentido na velhice, integrando em 

grupos seus participantes, que trazem histórias e personalidades diferentes, mas que têm algo 

em comum.  

Laura Machado afirma que “a grande dificuldade não reside nesse processo inato e 

fisiológico de todo e qualquer ser humano, mas na maneira como cada um passa por ele. É 

possível escolher se envelhecer será uma luta contra o tempo ou a favor dele. E quem está à 

frente dessa escolha é nossa mente.” 22  

Respeitar o próprio curso da vida, procurando entender a velhice e assumindo essa nova 

etapa em todas as suas manifestações, é um primeiro passo a ser dado para quem deseja se 

permitir uma redescoberta de atividades que, em algum momento – na infância ou não –, já 

foram realizadas ou já foram ao menos desejadas. Este consentimento a si mesmo permite que 

as atividades que foram deixadas de lado, por conta das responsabilidades da vida e dos 

compromissos, sejam retomadas como projetos prontos para suas realizações, numa liberdade, 

como afirma Machado, “(...) de criar o novo olhar, de aproveitar o tempo livre, de cuidar da 

                                                                 
20

 CORREA, Mariele Rodrigues. Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira 

idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, ps. 53 e 54. 

21
 Idem, p. 13 

22
 MACHADO, Laura Mello. Talento não tem idade: construindo juntos uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: Interior Produções Ltda, 2010, p. 51. 
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alma cansada, de resgatar o lazer e o prazer. Hora de tirar os pés do chão e resgatar as asas da 

imaginação.” 23 

Uma das integrantes que está há mais tempo no Grupo Teatro Renascer, sintetiza o 

valor da experiência no grupo de teatro, fruto do projeto de extensão: 

 

Feliz, que eu digo, é quando você tem saúde, tem como comer, tem uma 

família te ajudando, o governo, alguém te ajudando. Acho que a internet veio 

trazer a ideia de que ninguém tá sozinho no planeta. Todos somos iguais, não 

depende de raça, cor, credo, nada disso. Não depende de criação. A 

humanidade é uma só, tem que juntar a Zona Norte com a Zona Sul. Estão 

separando tudo. Não dá. O idoso é pequeno. Quantos velhos existem no 

Brasil, gente? O velho é maior número do que o jovem. Tá crescendo cada 

vez mais. Então, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui! 

Então, eu sou grata por tudo. 
24

  

 

1.2 – O Grupo Teatro Renascer: trajetória, objetivos e equipe 

 

Quando pergunto a Quente como ela encara a vida, ela responde: “Em constante 

transformação, toda vida. Eu acho que se morre buscando isso e nunca encontra o final. Uma 

eternidade. Somos todos eternos. Esse movimento de busca...”.
25

 

A vida se mostra como uma constante relação com o que é passageiro. Assim segue 

com seu dinamismo da instabilidade. Sêneca, no livro Sobre a brevidade da vida, nos diz que 

“deve-se aprender a viver por toda a vida e, por mais que te admires, durante toda a vida se 

pode aprender a morrer.”
26

 E aprender a viver e morrer nos coloca face a face com o conceito 

de transformação. Lidar com a perda e com as transformações inerentes ensina a ser saudável, 

a se posicionar de forma mais leve sobre os medos e sobre as surpresas apresentadas em 

nossas vidas.  

É preciso ser criativo para lidar com as condições que mudam a todo instante, a fim de 

encontrar maneiras de se integrar e não se individualizar, buscar a expressão e nunca 

interromper o estado de procura no exercício do aprendizado. É este um tempo de dar 

                                                                 
23 

Idem, p. 63.
 

24 
Em depoimento pessoal ao autor. 9 de novembro de 2011.

 

25 
Idem.

 

26
 SÊNECA, Lúcio Anneo. (Trad.) Lúcia Sá Rebello, Ellen Itanajara Neves Franas, Gabriel Nocchi Macedo. 

Sobre a brevidade da vida. Porto Alegre, RS: L&PM, 2010, p 41.  
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continuidade às transformações, vivenciando-as com prazer. A arte, neste sentido, é parceira 

nestas percepções. 

Apesar de algumas especificidades e limitações desta etapa da vida e, também das 

relações que o mundo estabelece com a figura do idoso, este, encontra cada vez mais 

oportunidades para tornar a velhice um palco de expressão, bem-estar, utilidade, apreensão de 

maneiras de fazer arte, sociabilidade e comunicação. Nunca é tarde para abrir as cortinas. É 

neste contexto de integração e acessibilidade do idoso à arte teatral que o Grupo Teatro 

Renascer está inserido. 

Simone de Beauvoir sabiamente nos diz que vemos a velhice sempre no outro e não em 

nós mesmos. O velho não se enxerga como velho e o jovem não vê que dentro dele, a velhice 

já reside. O que se configura como confinamento, pode ser redefinido para um espaço que 

preza o tempo da liberdade. Com o teatro aliado a este espírito de transformação da própria 

vida, através da exposição das subjetividades e das trocas entre os alunos, uma pessoa 

“renasce” – como muitos alunos afirmam. 

O Grupo Teatro Renascer é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro que existe há seis anos e utiliza como espaço de aula um amplo salão do 

Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão sobre o Envelhecimento (CEMPE), no 

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, sendo sua coordenadora a professora Carmela Corrêa 

Soares. As aulas acontecem sempre às quartas-feiras neste espaço, no horário de 9h30 às 12h, 

contando com a primeira parte da aula focada na musicalização do grupo (canto, utilização da 

voz e exercícios variados de expressão musical) e a segunda – e maior parte –, no teatro. Este 

projeto de extensão integra um projeto ainda maior chamado Grupo Renascer – Programa 

Interdisciplinar de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida do Idoso –, que é desenvolvido há 

15 anos e apresenta diversas atividades voltadas para a terceira idade, como atividades 

educativas, culturais, sociais e recreativas, além de atividades de estimulação cognitiva e de 

memória, atividades físicas, consulta de enfermagem, atendimentos clínicos de psicologia, 

nutrição, fisioterapia, terapias alternativas (como o Reiki) e serviço social.  

O Grupo Teatro Renascer conta com o apoio de bolsistas e estagiários que atuam como 

facilitadores - alunos da UNIRIO em Licenciatura em Artes Cênicas (em sua maioria), 

Cenografia e também de Licenciatura em Música, promovendo assim um diálogo 

intergeracional no grupo. Carmela Soares comenta no artigo intitulado Teatro Renascer: da 

pedagogia à poética da cena que “Apesar da iniciativa ter surgido de uma atividade de 

extensão, tornou-se logo um projeto de pesquisa com o propósito de investigar metodologias 
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teatrais apropriadas ao contexto da terceira idade e conhecimentos sobre a área do 

envelhecimento.” 
27

  

E é com este intuito que se reúnem semanalmente (fora do dia em que aula é realizada) 

os alunos da UNIRIO envolvidos no projeto, juntamente à coordenadora, abrindo um espaço 

de pesquisa e conversação, onde referências bibliográficas e fílmicas são discutidas, além de 

buscar a reflexão e comentar o andamento das aulas que aplicamos. Além deste espaço de 

reunião, também são entregues à professora Carmela, semanalmente, os relatórios individuais 

dos alunos envolvidos, com foco no desenvolvimento da aula, momentos expressivos que 

foram captados e outras observações da ação prática.  

A participação de alunos da universidade neste projeto tende, assim, a enriquecer as 

relações com o grupo e com o processo artístico, possibilitando o compartilhamento e a 

integração de diversas ideias pessoais de mundo e de arte na troca diária entre alunos e 

professores. Através da busca de metodologias que colaborem no fazer teatral do grupo, além 

de elaborar a concepção de um trabalho teatral construído sempre de forma colaborativa e 

atenta às pessoalidades e vontades do grupo, o Grupo Teatro Renascer é um espaço onde o 

estudante de licenciatura em Teatro (e também dos outros cursos da universidade que possam 

somar na realização dos processos artísticos) aplica de forma prática o seu aprendizado 

acadêmico, dialogando e trocando com os alunos idosos e fazendo conhecer neste campo de 

atuação as diversas possibilidades de ensinar e também aprender. 

O Grupo não tem como objetivo central a formação de atores, pensando no ensino do 

teatro para a terceira idade como forma de expressão artística e colaborativa, na formação de 

um grupo que tem por base o respeito ao outro, o resgate das memórias como material para o 

desenvolvimento de ideias que se apliquem à cena e ofereçam reflexões sobre temas vividos 

pelos alunos – que não fosse o jogo teatral, a discussão de problemáticas e a expressão dos 

conflitos, talvez ficassem apenas no lugar de uma vitimização ou como algo comum que não 

encontra caminhos para ser repensado ou remexido. O teatro na terceira idade é um espaço 

onde os turbilhões de emoções são acessados, onde histórias antigas, memórias e recordações 

procuram reviver e apresentar outros entendimentos. As particularidades deste grupo 

contribuem para a amálgama do teatro na terceira idade. Como define Carmela Soares: “O 

desafio do Teatro Renascer é o de poetizar a vida, dando expressão à dor e à alegria por meio 
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 Disponível em: 
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do fazer artístico, reconhecendo que a experiência da beleza, a fruição estética da alma 

existem nesta dinâmica viva do teatro”. 
28

 

 

1.3 – Os personagens deste Teatro 

 

O Grupo Teatro Renascer conta com a participação de senhoras e senhores entre 62 e 87 

anos, sendo estes, em sua maioria, moradores das proximidades da comunidade do Hospital 

Universitário Gafreé e Guinle, que tem suas instalações no bairro da Tijuca. Os idosos que 

desejam participar das atividades gerais do Programa Renascer, inicialmente, são registrados 

no Programa e frequentam reuniões semanais obrigatórias chamadas de “Grupão” – reuniões 

que contam com a presença de mais de 200 idosos (de cerca de 400 inscritos) e onde são 

discutidas diretrizes do Programa, além de oferecer palestras sobre o envelhecimento e 

confirmar o comprometimento dos idosos com as atividades. 

No Grupo, atendemos a média de 15 alunos, não tendo um número fixo ao longo do ano 

e do processo de aulas. Em um ano de trabalho, observamos variações: às vezes mais de 20 

participantes em sala, outras vezes, apenas 10. Muitos apresentam dificuldades de locomoção 

e precisam de acompanhantes que os conduzam até as tarefas – o que muitas vezes, prejudica 

a assiduidade. Outros, por problemas pessoais, de saúde ou não, frequentam muitas aulas e 

depois ficam ausentes por um longo período.  

No entanto, as portas do Teatro Renascer ficam abertas para o aluno que quer entrar em 

contato com as experiências que a arte proporciona. Apenas quando os processos de ensaio 

começam, são exigidas as presenças de todos os alunos envolvidos em todos os dias de aula, 

assegurando o comprometimento artístico com o trabalho desenvolvido, para que as 

apresentações estejam afinadas ao final do processo.   

 Os “personagens” do grupo são muitos, mostrando a todos os envolvidos a gama de 

particularidades presentes no coletivo. Alguns com perfeita saúde, outros que possuem 

problemas como: pressão, coração, bronquite, ossos, catarata, trombose, Parkinson, entre 

outros. Nada disso impede que o trabalho seja executado com alegria e empenho da parte de 

todos. Para isso, faz-se necessária à atenção redobrada aos alunos, que com algumas restrições 

desafiam-se dia a dia.  

As metodologias aplicadas são sempre repensadas com a intenção de estabelecer um 

espaço de respeito às dificuldades enfrentadas pelos alunos, não permanecendo também num 
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lugar-comum de acomodação, mas procurando oferecer ferramentas para o desenvolvimento 

artístico que os levem a lugares outros. 

Na constituição do grupo, contamos com dois senhores – sendo assim observada que a 

presença masculina neste território ainda não é explorada de maneira amplificada. Além 

deles, senhoras muito dispostas ao fazer teatral integram o grupo. Alguns idosos, quando 

descobrem o Teatro e passam a frequentar as aulas, apresentam-se inicialmente de maneira 

tímida, mas aos poucos, vê-se nitidamente uma transformação destes em contato com a arte 

teatral e com o coletivo. Outros que já tiveram contato com o teatro em outras fases da vida, 

na escola ou em outros grupos, sentem-se mais à vontade. Para muitos, a experiência é uma 

novidade acompanhada de surpresas. 

Há alunos que estão presentes no Grupo Teatro Renascer desde o início de suas 

atividades e que ajudaram a “inaugurar” e “construir” este espaço teatral, outros, que saíram 

do grupo (alguns, volta e outra, retomam as atividades) ou que chegaram há pouco. Há 

sempre, assim como na vida, uma transformação do grupo, uma rotatividade em sua 

constituição, renovando constantemente o quadro de alunos idosos e também dos alunos da 

UNIRIO envolvidos no projeto (já que estes terminam o estágio, ou deixam de participar da 

bolsa do projeto de extensão ou se graduam, deixando de atuar no grupo). 

 Desta forma, o Grupo Teatro Renascer se mostra ao mesmo tempo variado e específico, 

se apresentando como um grupo de teatro da terceira idade que descobre em seu cotidiano 

várias formas de se comunicar, se expressar e apresentar suas peças, passando sempre pelo 

foco no bem-estar do idoso inserido em seu contexto e pelo nível artístico e estético que é 

constantemente aperfeiçoado, proporcionando conhecimento sobre o jogo, linguagens teatrais, 

teatralidades e experiências dramatúrgicas.  

Ao final de uma aula, o integrante do grupo que aqui é chamado de Cabeça Grande, 

quando todos estavam dispostos em roda, de mãos dadas, bradou com alegria, vigor e festa a 

seguinte expressão: “NA TONGA DA MIRONGA DO KABULETÊ! SALVE O GRUPO 

TEATRO RENASCER!”. 

 Esta “assinatura” ficou sendo um ponto final de cada aula, repetida agora por todos em 

roda no momento de despedida. Esta expressão, agora estabelecida como parte fixa das aulas, 

demonstra a todos um pouco do espírito de satisfação, compartilhado no Grupo Teatro 

Renascer: salve!   
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Fotografias de mãos e pés de algumas integrantes do grupo, realizadas e cedidas por Daniele Zamorano –  

aluna do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da UNIRIO e estagiária no Grupo Teatro Renascer. 

 

 

 

 

Exercício de observação de imagens e reprodução em cena – 

Fotografias de Daniele Zamorano. 
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CAPÍTULO 2 – Memória e Identidade – “E pegou o bonde andando...” 

 

2.1 – Metodologias e práticas pedagógicas. 

 

Como é sabido, não existe um estilo único de ensinar, apreender e fazer teatro. Essa arte 

vem carregada de experiências que levam em conta a adequação à cultura, ao local, ao tempo 

e às condições várias em que se inserem, carregadas de particularidades expressivas que 

podem ser organizadas e compartilhadas. Constatamos também que esses conjuntos de 

informações e estilos (que criam teatralidades, formatos de se fazer teatro) entram em contato 

com outras formas teatrais – o que pode influenciar uma teatralidade e/ou até gerar novas 

formas, entrecruzando e modificando essas linguagens.  

Basta observarmos a história do teatro e suas relações. Esse leque de expressões teatrais 

existente em todo o mundo e em todas as culturas se mostra inerente à forma do homem 

buscar modos de transmitir algo que é interior, advindo da necessidade lúdica de expressar 

questões e sensações humanas (para fins diversos e de maneiras variadas). 

A professora Marina Henriques Coutinho, em sua tese de doutorado, no capítulo 

intitulado O teatro aplicado – abrangência, percurso e teoria, observa que: 

 

Todo dia o teatro encontra um lugar diferente para acontecer. Um fenômeno 

constatado aqui no Brasil e também em outras partes do mundo tem levado 

esta arte aos mais variados contextos e ampliado o seu acesso a diversos 

segmentos da população.
29

 

 

Em cada ambiente onde o teatro é aplicado, ele é ressignificado e em cada atividade 

onde se busca o fazer teatral, deve haver uma espécie de mapeamento das condições e do 

público-alvo. Isso se deve à adição desses diversos elementos que geram características 

peculiares em cada grupo que experimenta investigar caminhos teatrais.  

Coutinho, ao abordar que o teatro se manifesta de diversas formas e em vários 

contextos, reflete também sobre o entrecruzamento do teatro com a educação e seus efeitos: 

 

A variedade de iniciativas que incluem a parceria entre teatro e educação (...) 

obrigou uma resposta da academia à nova realidade; dilatou o foco de seus 
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 COUTINHO, Marina Henriques. A favela como palco e personagem e o desafio da comunidade-sujeito. Tese 

de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – UNIRIO, 2010, p.76. 
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estudos teóricos, o que vem contribuindo, por exemplo, com a maior atenção 

à investigação de práticas artísticas comunitárias, bastante numerosas em 

nosso país hoje.
30

 

 

Essas iniciativas de parceria entre a pedagogia e o teatro são hoje incentivadas por 

muitas universidades, gerando projetos de pesquisa e extensão e programas que se estendem 

para fora da academia, em outras comunidades
31

. A legitimação dessas parcerias nos traz 

novas formas de perceber a força dessas manifestações teatrais não comerciais – fora do foco 

dos holofotes midiáticos. Coutinho ainda afirma que “A ruptura com o espaço convencional 

do teatro colocou em xeque a perspectiva que via o fazer teatral como uma tarefa exclusiva 

dos atores”. 
32

 

O ensino do teatro para a terceira idade tem se mostrado cada vez mais um caminho 

importante para projetos universitários. O Grupo Teatro Renascer é um exemplo de destaque 

no ensino do teatro para um grupo de terceira idade, constituído num ambiente não formal, 

que é o Hospital Universitário Gafreé e Guinle, trazendo suas especificidades e exigindo 

conduções apropriadas para a apreensão e para a realização de tal arte. 

No Grupo Teatro Renascer, a própria forma de construir saberes é metamórfica, pois ao 

longo de sua curta existência de seis anos, muitos processos para a elaboração de espetáculos 

teatrais foram realizados – cada qual com um grupo de alunos e objetivos específicos – e 

muitas necessidades relacionadas às maneiras de se colocar no palco já foram exploradas, 

muitos pontos trabalhados. Isso porque pela equipe já passaram dezenas de estudantes da 

universidade (estagiários, voluntários e bolsistas com olhares distintos para a aplicação de 

metodologias teatrais) e pelo próprio grupo já passaram vários alunos idosos (que trazem 

características e pensamentos diversificados).  

De tal maneira, o grupo se apresenta como um precioso mosaico de espelhos que 

refletem imagens e luzes diferentes, por diferentes ângulos e para diferentes cantos, porém em 

comunidade e unidos para uma finalidade – o que faz necessário estar sempre atento aos 

métodos de aplicação do teatro, aos limites de cada aluno do projeto, à harmonização do 

material que o grupo propõe com o que a equipe pretende explorar – no curto tempo de uma 
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 Idem, p. 78. 
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 Por exemplo, outros projetos de extensão desenvolvidos pela Escola de Teatro da UNIRIO, como: Teatro na 

Prisão: uma experiência pedagógica em busca do sujeito cidadão, Hospital como Universo Cênico e Teatro em 

Comunidades – Redes de Teatro na Maré. 
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aula semanal –, às respostas do grupo ao que é proposto e a tantos outros focos que devem ser 

identificados de forma coletiva.  

Por esse motivo, no grupo não é definida uma metodologia fechada como diretriz de 

trabalho, pois em cada aula são percebidas as necessidades de lapidar os materiais ofertados. 

Há uma flexibilidade e um constante exercício de percepção da parte dos facilitadores do 

projeto, que pesquisam e trazem propostas de exercícios e jogos que possam vir a desenvolver 

um determinado ponto a ser trabalhado, metas para a apreensão de conceitos e linguagens 

teatrais. Essas metas podem ser: o trabalho com projeção e uso da voz, atenção e 

concentração, possibilidades corporais e seu uso no teatro, como se projetar no espaço e como 

visualizá-lo, a integração do coletivo, noções de ritmo e tempo em cena, improvisações e 

narração de memórias a serem utilizadas em uma cena, como exemplos.  

Para isso, são utilizadas na abordagem ao grupo, técnicas teatrais (que podem vir, por 

exemplo, de grupos com trabalhos particulares, do repertório de teatrólogos e diretores), 

metodologias diversas de pensadores da pedagogia teatral e até da elaboração de propostas 

pessoais e refletidas para o Grupo Teatro Renascer.  

O teatro na terceira idade se dá como “a oportunidade de um reencontro com desejos 

íntimos”
33

, como afirma José Luiz Ribeiro, no artigo O Teatro na Terceira Idade, onde ainda 

afirma que:  

 

O teatro se apresenta como uma atividade saudável que amplia a 

potencialidade da qualidade de vida, restaura o fazer da cidadania e alimenta 

o campo emocional com atividades físicas, ações emotivas, desenvolvimento 

da personalidade e exercício da memória. Assim, o preparo do profissional 

que se dedica ao trabalho com a terceira idade necessita de juntar 

conhecimentos cênicos, um certo lastro de saberes e uma prática de valores 

humanos.
34

  

 

Refletir sobre quais exercícios aplicar e como preparar uma aula para o grupo é como 

montar um quebra-cabeça de possibilidades – e ainda assim, as peças não precisam 

necessariamente se encaixar com perfeição: há também uma liberdade de saber explorar os 

desdobramentos que uma aula pode alcançar.  
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 RIBEIRO, José Luiz. O teatro na terceira idade. FLORENTINO, Adilson e TELLES, Narciso. (Orgs.) 

Cartografias do Ensino do Teatro. Uberlândia: EDUFU, 2009, p. 133. 
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Mesmo com um plano de aula pronto, a efemeridade dos instantes do encontro traz ao 

grupo de facilitadores uma liberdade para improvisar dentro do que é previamente 

estabelecido no momento da reunião de planejamento. Para isso, é necessário que haja um 

estado de atenção por parte da equipe, que facilita o trabalho teatral com os idosos, propondo, 

situando, questionando e comentando atividades. Os facilitadores deste trabalho procuram 

retirar dos momentos de prática e exercício o que são chamados “tesouros” – ações, frases 

especiais, com teor dramático ou que exponham individualidades ou memórias que os alunos 

trazem de forma criativa. Estes “tesouros” são dicas para caminhos que podemos seguir, 

apontamentos e convites para desbravarmos uma dramaturgia de colagens, percebendo o que 

há de teatral naquilo.  

Pode-se dizer que o trabalho do facilitador no coletivo é o de estabelecer estratégias 

para saber retirar do efêmero – das faíscas dos momentos artísticos que surgem em aula – a 

verdadeira relação entre vida e arte, mostrando aos alunos esse grande mosaico de espelhos 

para que eles reconheçam suas expressividades e se sintam integrados num trabalho de 

parceria.  

“A ideia de uma arte que se confunda com a vida é muito difícil de assimilar porque os 

nossos repertórios ainda são informados por muitos traços conservadores, alguns deles pré-

modernos”
35

, reflete Fernando Cocchiarale, autor do livro Quem tem medo da arte 

contemporânea?. Muitos alunos chegam ao grupo com o conceito de que irão encontrar no 

teatro um espaço rígido, com moldes formais e fechados, com marcações e textos para serem 

decorados – pois este é o imaginário do teatro para eles.  

Gratidão descreve como pensava o projeto antes de ter seu primeiro contato: 

 

Não passava pela minha cabeça esse negócio de tempo, de espaço, todo esse 

saber que vocês passam, essa energia que vocês passam, quando começa, 

aquele aquecimento. (...) Quando cheguei, o meu medo era: “tenho que 

apresentar texto, tem que decorar...” e hoje eu vejo que não é nada disso. O 

negócio é bem diferente.
36

 

  

Ao estabelecerem um primeiro contato com o projeto, os participantes se deparam 

com um espaço vivo, cotidiano, de trabalho livre e libertador, baseado na experimentação do 

corpo na ação e no espaço, além de suas próprias emoções e histórias. Veem que o texto 
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decorado está nos gestos, nos olhares, nas memórias, no que foi pensado durante cada aula 

para chegar a tal objetivo no processo. Sentem que as palavras já estão ali, presentes naquele 

espaço sagrado, porque já foram saboreadas de outras maneiras em improvisações ou ensaios 

– ou mesmo na vida. Sabem que estão juntos com o outro, buscando respostas. Há neste teatro 

um constante ambiente de descobertas – e o teatro nos mostra a capacidade de nos 

surpreendermos com a nossa vida, em estado de alegria. 

Aproximando a linguagem teatral ao cotidiano, o espaço da sala de aula é abraçado 

pelos alunos e pela equipe, que trabalha constantemente a ideia de que teatro não é uma 

linguagem rígida e ímpar, regida por um único estatuto para a sua realização. O teatro se 

desdobra em teatralidades, no reconhecimento de suas várias manifestações e, assim, no 

Renascer, tudo o que é reconhecido como teatral – como fruto daquele momento em que as 

relações acontecem no plano lúdico –, é destacado e comentado, observando noções espaciais 

da cena, a expressão emocional do aluno, a utilização dos recursos sonoros, a improvisação de 

falas, a consistência dos personagens surgidos, a relação daquilo que foi apresentado com a 

memória, etc. Daí surge um teatro que não necessita, basicamente, de uma composição à 

italiana, de um texto dramatúrgico encerrado em princípios aristotélicos e proposto para ser 

decorado em falas e marcações, numa frontalidade da cena levada a rigor em relação ao 

espectador.  

A cena nasce do encontro de vontades, de saberes, de dissonâncias e semelhanças, das 

inquietações e da harmonia, ou seja, nasce do jogo. E dentro do espaço de jogo, imaginação e 

de experimentação das aulas no amplo salão de que o grupo dispõe, Carmela Soares nos 

afirma que “desta maneira, o palco é concebido como um espaço vazio, despojado de tudo 

aquilo que não lhe é essencial, cenários, figurinos, adereços, iluminação, passando a ser 

valorizado e explorado nas suas possibilidades expressivas”.
37

 

A livre expressão á estimulada no grupo, na realização dos espetáculos do grupo e 

através de exercícios aplicados durante as aulas. Faz-se presente e bem-vinda a cena 

improvisada, que nasce a partir da relação, da atividade lúdica, do encontro dos alunos, junto 

às orientações e palpites para a feitura da cena. Há também nos momentos dos “bastidores” – 

quando a aula ainda não começou ou quando já terminou –, em que uma das alunas lê um 

poema, canta uma música, cria uma cena espontânea: teatraliza o instante.  

Porém, além de estimular e apreciar a expressividade criativa dos alunos, os 

facilitadores do grupo ficam preparados para intervir com a linguagem teatral, com as 
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 SOARES, Carmela. Pedagogia do jogo teatral: uma poética do efêmero: o ensino do teatro na escola pública. 

São Paulo: Editora HUCITEC, 2010, p 119. 



P á g i n a  | 25 

 

nomenclaturas, com a visão estética, relacionando com a história do teatro ou fornecendo 

pistas para ajudar a extrair dos momentos efêmeros e expressivos, um conteúdo de valor 

artístico – que é conquistado através da percepção, das descobertas, do trabalho, do 

aprendizado, da experiência.  

Apesar de também assumir um caráter terapêutico (ligado ao teatro, em geral) e atento 

ao bem-estar do idoso, o Grupo Teatro Renascer tem também como objetivo ser um espaço de 

conhecimento e diálogo, aprendizado e trabalho. Desta forma podemos identificar na 

pedagogia aplicada ao Grupo Teatro Renascer, o diálogo de seu emprego com a perspectiva 

estética ou essencialista do ensino do teatro, em oposição à perspectiva contextualista ou 

instrumental do jogo dramático. Carmela Soares discorre sobre as duas correntes de 

pensamento e afirma que a perspectiva contextualista se difundiu fortemente como 

“pedagogia da expressão” até a década de 1980, se constituindo “nas primeiras tentativas de 

associar o jogo ao teatro e à educação no ensino formal”
38

.  

Dentro deste aspecto, a supervalorização da livre-expressão e o desenvolvimento da 

criatividade são estimulados no ensino da arte, sendo, por exemplo, uma abordagem muito 

utilizada após momentos de repressão social, como regimes políticos de autoridade e pós-

guerras (na Europa). Porém, segundo Soares, nesta visão “não há na educação uma 

manifestação do dimensionamento real da importância e da natureza do jogo no teatro, visto 

que uma abordagem exclusivamente educacional do jogo acaba por diminuir e eliminar o 

reconhecimento de suas qualidades estéticas e teatrais.”
39

  

Em contraponto, Soares também discorre sobre a perspectiva estética ou essencialista 

do ensino do teatro (pensada a partir da segunda metade do séc. XX), onde o jogo é mais 

explorado em suas potencialidades e no que ele pode servir à educação e ao aprendizado dos 

alunos: “O jogo é reconhecido em sua essência, em sua natureza artística e como tal, 

comporta em si mesmo, um valor educacional mais amplo, que está intrínseco ou relacionado 

às suas próprias qualidades estéticas.”
40

 Na relação estabelecida entre jogo, teatro e educação 

percebida nesta corrente, reconhece-se no jogo teatral a organização de signos e elementos 

teatrais para a criação de uma linguagem artística a partir da simples relação lúdica 

presenciada.    

A arte teatral nesta perspectiva, apesar de reconhecida como cognição, não implica 

somente na transmissão de conteúdos. É necessário para o aluno saber como trabalhar o 
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conteúdo e pensar em como associar o aprendizado com a cena viva. Soares afirma que “(...) 

trata-se, portanto, de desenvolver a qualidade do olhar do aluno para perceber e reconhecer as 

características estéticas do jogo teatral, como também para realizar o aprimoramento de sua 

forma artística.”
41

  

O valor do jogo no ensino do teatro, através desta abordagem, é compreendido com 

um alcance estético, com caráter poético, crítico e fugaz. A educação estética do aluno, 

segundo a autora, valoriza a articulação entre “o fazer”, a “criação artística” e a “apreciação 

estética” 
42

, permitindo “uma prática pedagógica integradora e crítica, pois valoriza tanto o 

desenvolvimento expressivo e pessoal do aluno, como pressupõe a aquisição e o domínio da 

linguagem teatral” 
43

.  

Com o jogo invadindo o cotidiano da sala de aula – tomado como propulsor deste 

conhecimento específico, que é o teatro –, é possível, então, orientar os alunos a despertar 

uma expressão com mais consciência, reconhecendo nos processos vividos durante as aulas e 

nas cenas que são apresentadas, uma teatralidade que é constantemente criada e apurada. 

Busca-se neste espaço um abarcamento não somente do ímpeto, como da intencionalidade do 

gesto, da fala, da expressão e da presença. Sendo este o ponto de partida, as orientações, o 

conteúdo, as linguagens e as nomenclaturas teatrais vão se fixando às vivências da sala de 

aula. 

Desta maneira, o jogo é utilizado no grupo com o fim de atentar para pontos 

específicos do trabalho que necessitam ser abordados, tais como: o ritmo, a psicomotricidade, 

exercícios de memorização, a presença (através da escuta, do corpo e do olhar), a relação com 

o outro, o improviso, a crença no que se realiza, a responsabilidade dentro de um processo 

coletivo e outros aspectos lúdicos que possam contribuir na apreensão de métodos teatrais. 

Thaísa descreve suas atividades dentro do Grupo Teatro Renascer:  

 

O teatro serve pra muitas coisas: serve pra sua memória, serve para o jogo do 

seu corpo, serve para o seu falar, serve para o seu olhar, ensina você a 

respirar... se você é uma pessoa paralisada, o teatro ensina a você a se 

movimentar, a você respirar, a você falar, a você dar um olhar carinhoso...
44
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Com este olhar apurado, tanto da parte da equipe, tanto dos alunos (que passam a 

compreender a criação, a fruição e a crítica da própria experiência cênica), vão surgindo 

fragmentos com alto teor criativo e cênico que se acrescentam ao processo, contribuindo 

assim para uma dramaturgia que, em grande parte, é desenvolvida a partir dos momentos 

vividos em sala de aula. Distinguindo nos momentos do jogo as potencialidades das cenas, 

estas são lapidadas através da repetição e da reflexão sobre o seu fazer. Este acaba sendo um 

espaço maleável, de maior liberdade e flexibilidade por ambas as partes que trabalham no 

grupo: equipe e alunos. 

O que se estrutura nas aulas de maneira fixa, são o início e o final da aula, marcados 

pela configuração da roda: dando a mão uns aos outros e vendo-se nesta relação circular e 

comunitária, trocando energia, derrubando barreiras corporais de timidez e fortificando a ideia 

de coletivo – ali todos estão reunidos para um objetivo, reconhecendo as particularidades e 

identidades individuais. Nesses momentos de roda, podemos falar de forma mais concentrada 

e ouvir com mais atenção. José Luiz Ribeiro também comenta sobre a importância da 

formação em roda e do contato com o outro: “As rodas de energia são um bom começo para 

vencer a barreira do contato físico. Iniciando com apertos de mão e terminando com abraços 

calorosos, o grupo começa por se tocar, vencendo barreiras culturais e étnicas” 
45

.   

São também esses momentos onde cabem cantigas de roda, cirandas e canções que, 

por se repetirem ao longo das aulas, se definem como cantos do grupo (como a música dos 

Quatro Elementos: “Terra, meu corpo; água, meu sangue; ar meu sopro e fogo, meu espírito” 

46
). Ribeiro comenta que:  

 

Recorrer a folguedos populares é um bom princípio. Cirandas, cantigas de 

trabalho ou modinhas são importantes por dois motivos: o primeiro é o 

reencontro com a infância, com as lembranças de brincadeiras infantis; o 

segundo é a formação de um repertório de atos vividos em passado não 

muito próximo, mas que a sabedoria da natureza se encarrega de privilegiar 

na memória. 47
  

 

No grupo, a apresentação, a integração e a afirmação das identidades são pontos 

pertinentes retomados sempre quando necessários. A utilização de jogos para esse fim é 
                                                                 
45

 RIBEIRO, José Luiz. O teatro na terceira idade. In: FLORENTINO, Adilson e TELLES, Narciso. (Orgs.) 

Cartografias do Ensino do Teatro. Uberlândia: EDUFU, 2009, p. 133. 
46

 Canção xamânica circular, sem autor conhecido. 
47

 RIBEIRO, José Luiz. O teatro na terceira idade. In: FLORENTINO, Adilson e TELLES, Narciso. (Orgs.) 

Cartografias do Ensino do Teatro. Uberlândia: EDUFU, 2009, p. 136. 
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aplicada quando se faz perceber a necessidade de reforçar a ideia de coletivo. O Teatro 

Renascer funciona como um espaço de diálogo avesso à segregação da velhice, e a vontade de 

falar e de se expressar, por parte dos idosos é grande, por diversos motivos, como o 

afastamento das funções do trabalho, a falta de comunicação com a sociedade e atenção no 

espaço doméstico e por uma carência de expressão de vontades, desejos e formas de 

subjetivação. Isso faz com que, no grupo, por parte dos facilitadores haja uma escuta 

atenciosa do idoso, sempre buscando relacionar essa fala do aluno com questões assimiladas 

ao teatro. Nestes momentos em que é percebida a vontade de fazerem o uso da fala, a atenção 

lhes é dada, respeitando seu espaço de interação e o espaço do teatro. 

Por mais que o teatro seja reconhecido como uma força terapêutica em potencial, onde 

o bem-estar e o prazer na cena são presentes e o desenvolvimento de diversas habilidades é 

notado, este é um trabalho artístico que deve também ser elaborado e acompanhado com 

seriedade e dedicação. E a atenção e o trabalho exigidos na apreensão de noções teatrais e 

linguagens, além de sua prática na experimentação dos corpos em cena, às vezes pode vir a 

cansar e desestimular alguns alunos do grupo. Sendo assim, quando é percebida uma exaustão 

e falta de foco – o que pode gerar essa falta de comprometimento com o processo – faz-se 

necessário reduzir a carga de jogos e regras e partir para um plano mais livre, onde o jogo é 

mais aberto e tomado como brincadeira.  

Nestes casos – o que acontece em média três vezes ao ano –, são elaboradas aulas 

chamadas de “estilo ‘Tá na Rua’” (fazendo referência ao grupo carioca de teatro de rua e suas 

práticas). Nessas aulas específicas, o espaço da sala de aula é coberto de novos significados, 

com objetos e figurinos espalhados, compondo um colorido de diversas possibilidades de 

jogo. Outro estímulo fundamental para este acontecimento é a utilização da música (que é 

variada em sons, tons e ritmos) e pode instigar a relação do instrumental com a expressão 

corporal ou da música com letra, que traz a possibilidade de ser encenada e narrada com 

imagens. 

Desse leque de elementos e opções, surgem personagens e histórias que brotam sem a 

necessidade de implantar regras ao jogo. Apenas a relação entre os jogadores, os objetos, o 

espaço, a música e o desejo em teatralizar a vida, são suficientes para fazer emergir situações 

cênicas. Em uma dessas aulas específicas, uma antiga aluna do grupo, vendo o espaço da sala 

de aula transformado e povoado por personagens oníricos que vestiam figurinos e objetos 

alheios, brincando com alegria e sem repressão, disse, às gargalhadas: “Meu Deus! Isso aqui 

parece um hospício!”. Esse “hospício”, descrito com alegria pela aluna, é o recinto de 
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liberdade artística e atmosfera teatral que se estabelece e que é construído como forma de 

vazão de sentimentos, expressões, formas e relações entre eles.  

Nesses momentos de aulas livres, onde a brincadeira impera, não se deixa de lado a 

experiência vivida ali. Os alunos, em contato com o lúdico de forma mais livre, acionam e 

despertam todo o conhecimento adquirido nas aulas mais formais (com jogos e regras), 

reconhecendo na liberdade tudo o que já foi apresentado como conteúdo. Experimentar a 

liberdade dentro do processo é abrir mão de uma rigidez e atentar ao que o grupo também 

espera das aulas de teatro. É como uma aliança entre Apolo (deus da forma e da precisão) e 

Dionísio (deus da festa, da alegria e liberdade), onde os dois lados devem conviver em 

harmonia no mesmo processo, gerando um espaço de trabalho determinado e prazer e 

diversão. E essa harmonia deve vir, em grande parte, da compreensão da equipe, que 

flexibiliza os planos de aula para atingir esse objetivo.  

Por muitas vezes, a necessidade da fala se traduz numa verborragia que não deve 

retirar o espaço da arte no grupo. Por não se caracterizar como um espaço assistencialista – 

porém terapêutico, por se tratar da prática teatral, onde o convívio com o outro e a expressão 

desenvolvem potencialidades e relações com o mundo –, todo conflito, falas excessivas e 

narração de algum caso são delicadamente relacionadas a algo da cena teatral, por parte dos 

facilitadores, elaborando, desta forma, uma ponte de ligação entre a vivência e a linguagem 

que é buscada. E nessa verborragia, identificamos, muitas vezes, uma vitimização por parte 

dos alunos, quando explanados os seus limites, seus sofrimentos e relações dificultosas nos 

lares e na cidade – o que pode acabar se tornando um empecilho ao processo de aulas. Se não 

dada a atenção devida, egos podem ser feridos e a atmosfera da aula pode vir a ser 

prejudicada. Desta forma, torna-se necessário também, por parte da equipe, não estar somente 

atenta ao que se pauta na linguagem, na técnica teatral e no planejamento pedagógico de 

aplicação de jogos e exercícios teatrais, mas em transformar com zelo este espaço da fala em 

algo que possa possibilitar crescimento ao coletivo.  

Além desse equilíbrio e dessa harmonia com o uso da fala, é cogente o exercício que 

se deve ter com o estado de atenção e de escuta – aspectos frisados praticamente em todas as 

aulas. Marcar a importância da escuta e da percepção do todo, permitindo a escuta dos 

silêncios – que são espaços onde muito se pode aprender sobre si mesmo e sobre o outro – e o 

contato com as informações, imagens e linguagens que estão sendo compartilhadas, é 

pertinente no desenvolvimento de processo teatral com idosos. Ribeiro comenta essa 

necessidade no trabalho com um grupo de teatro na terceira idade: 
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A idade faz com que o ser humano perca, aos poucos, a intensidade do 

exercício em seus sentidos. O treinamento da atenção é um princípio básico 

para a recuperação dessas atividades. E com motivação, o teatro fornece 

muitos impulsos para que as pessoas recuperem, de forma lúdica, qualidades 

para uma boa atuação: saber ouvir para melhor responder.
48

 

 

Um ponto importante a frisar, no que diz respeito à atuação da equipe no grupo, é o 

cuidado que se deve ter em adequar todo e qualquer planejamento e instruções para a aula às 

limitações do corpo na velhice. Há alunos com perfeita saúde e boa disposição, porém outros 

alunos apresentam dificuldades maiores, como a redução da capacidade cognitiva e o declínio 

da capacidade intelectual, de aprendizagem e do desempenho da memória. Para isto, perceber 

a necessidade de amoldar a linguagem ao grupo, fazendo associações com o mundo vivido 

pelos alunos e enfatizando que qualquer exercício precisa da cooperação de cada um 

respeitando seus próprios limites, faz-se estritamente necessário.  

Dentro das propostas ofertadas em aula, alguns aspectos importantes da prática 

pedagógica no grupo são fundamentais nesse trabalho com a terceira idade, como: o uso 

consciente e expressivo do corpo e a utilização da memória como gatilho para experiências 

cênicas – o que aqui nesta pesquisa foco com maior interesse e detalhamento, buscando 

mostrar como esses elementos se desenvolvem nos exercícios aplicados e também nas aulas-

apresentações (espetáculos do grupo). 

 

 

 

 

                                                                 
48

 Idem, p. 137. 

Fotografias de momentos de uma aula “estilo ‘Tá na Rua’”, realizadas e cedidas por Daniele Zamorano 
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2.2 – Memória e identidade 

 

No livro Sobre a brevidade da vida, Sêneca afirma:  

 

Cada dia só está presente por alguns momentos, mas todos os dias do 

passado a ti se apresentam quando assim ordenas; consentem que sejam 

detidos e inspecionados pelo teu juízo, algo que aos homens ocupados falta 

tempo para fazer. 49
  

 

Podemos reconhecer na velhice este tempo de maior contato e reencontro consigo 

mesmo, onde a maturidade, a experiência e a sabedoria se aliam a uma etapa da vida que é 

vivenciada com menor carga de atividades e responsabilidades assumidas. Há mais tempo 

para pensar-se e para compreender os rumos que foram tomados no curso da vida.  

Sendo também o Grupo Teatro Renascer um espaço proponente de atividades e de 

resgate de si mesmo, onde capacidades artísticas são despertadas para o bem-estar e 

integração do idoso participante do projeto, há também um interesse constante no resgate de 

memórias evocadas pelos alunos e no resgate de suas identidades, que ao teatro são aliados no 

intuito de compor uma dramaturgia específica e uma cena viva e rica em detalhes e histórias, 

formada pelo o que há de pessoal, autoral e coletivo. 

O teatro na terceira idade se dá como um espaço onde os turbilhões de emoções são 

acessados, onde histórias antigas, memórias e recordações procuram reviver e apresentar 

outros entendimentos. As reminiscências trazidas como edições e releituras dos fatos 

ocorridos – e muitas vezes adormecidos –, numa produção e transformação da realidade, 

ganham novas características e são trazidas como mote para cenas que entrelaçam expressões. 

Ao longo dos processos de aula, no espaço de jogo e nos exercícios aplicados, em geral, aos 

poucos os esboços e rascunhos das histórias vão adquirindo melhor definição e tintas mais 

fortes em seus pormenores. 

A memória não se encontra no tempo passado; ela se manifesta no agora. Como forma 

de expressar e de passar adiante numa tradição oral o que é histórico, a memória, quando 

encontra uma ferramenta para sua vazão (como o teatro), traz novas interpretações e 

significados, num confronto com o real (agora apresentado numa outra dimensão) e com o 
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 SÊNECA, Lúcio Anneo. Sobre a brevidade da vida. Tradução de Lúcia Sá Rebello, Ellen Itanajara Neves 

Franas e Gabriel Nocchi Macedo. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2010, p. 50. 
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vivido. No artigo Memória e velhice: do lugar da lembrança, Maria Letícia Mazzucchi 

Ferreira comenta como se dá esse processo:  

 

Traduzida em linguagem, a lembrança vem ao presente retrabalhando, 

ressemantizando o passado evocado. A linguagem – veículo primeiro de 

socialização das lembranças – mantém avivadas as várias temporalidades 

que cruzam o sujeito, por isso o contato com os idosos se apresenta muito 

mais como ato de escuta do que propriamente diálogo, pois é na velhice que 

a evocação de um tempo pretérito se dá com maior ênfase.
50

 

  

O cérebro, como “museu” – onde são guardados diversos fragmentos que constituem o 

ser –, trabalha no teatro estabelecendo as ligações do que já lhe é conhecido e do que pode ser 

desenvolvido, tendo como objetivo a fruição cênica e a melhor compreensão de todos os 

aspectos da vida. Desta maneira, na junção dos vários fragmentos dos alunos, suas 

particularidades contribuem para a amálgama do teatro na terceira idade. 

Para o trabalho desenvolvido no Grupo Teatro Renascer, a memória se manifesta 

como a véspera da cena. Antes de abordar mais minuciosamente como são desenvolvidos os 

processos que resultam nos espetáculos que contam com as memórias dos idosos do grupo, 

considero ser necessário o aprofundamento de algumas reflexões e conceitos sobre a memória 

e sua importância para a formação da identidade.  

Vera Maria Antonieta Tordino Brandão em seu livro Labirintos da Memória: quem 

sou?, comenta a origem e definição da palavra “memória”: 

 

A origem da palavra remete à mitologia greco-romana, mais precisamente à 

deusa Mnemósine, personificação da memória ou lembrança, filha do Céu e 

da Terra, irmã de Cronus – o deus que preside o tempo – e mãe das Musas, 

que com ela regiam as artes e todas as formas de expressão, especialmente a 

poesia. Vemos, nessa perspectiva, uma articulação importante que permeia e 

amplia o tema, entre memória, tempo e narrativa, como arte de expressão.
51
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 FERREIRA, Maria Letícia Mazzucchi. Memória e velhice: do lugar da lembrança. In: BARROS, Myriam 

Moraes Lins. (Org.) Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 209. 
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Memória, tempo e narrativa são importantes liames que estabelecem o trabalho 

desenvolvido com o teatro na terceira idade. Através deles, o idoso sente-se dono da história a 

ser narrada, participante como ator, dramaturgo e indivíduo. Faz-se importante aqui também 

refletir que a memória não se manifesta somente através de histórias narradas, como em tudo 

o que fazemos e pensamos passa por memórias de nossa constituição. Todas as nossas ações 

se formaram através de nossa observação do mundo, de indivíduos próximos, dos grupos com 

os quais nos relacionamos em nossas trajetórias, do descarte de alguns conceitos e da 

aceitação de outros, enfim, da configuração em que nos moldamos. Cada colocação nossa no 

mundo advém da memória: aprendemos a andar, a falar, a nos comunicar, a pensar de tal 

maneira, etc.  

Sendo, então, tudo memória, diferencio aqui nesta pesquisa dois termos, a fim de 

torná-la mais transparente e coesa: memória narrativa (que provém de fatos ocorridos na vida 

de uma pessoa, compondo sua identidade; lembranças assimiladas à emoção e à história do 

narrador) e memória da ação (que constitui os traços da personalidade corporal do indivíduo, 

sua expressão corporal, a forma com que seu corpo lida com o espaço, com outros indivíduos 

e consigo mesmo). A palavra memória será usada para designar a soma destes dois termos 

que aqui especifico para maior detalhamento. 

A memória narrativa – capaz de ser transmitida e comunicada – pode ser acessada 

sempre que possível e necessário. Suas conexões se estabelecem e ela é evocada de forma 

variada (rapidamente ou aos poucos, ganhando aos poucos mais detalhes). Brandão comenta 

que a memória é formada por um processo biológico e que também exige uma duração 

temporal para sua consolidação: 

  

De fato, a formação de uma memória de longa duração, e que podemos 

também chamar de memória autobiográfica, envolve uma série de processos 

metabólicos, que ocorrem nas diferentes estruturas cerebrais; que 

compreendem diversas fases; e que requerem entre três e oito horas para se 

completar.
52

 

  

Este processo de formação, como brevemente explicado, leva de três a oito horas para 

tornar-se memória narrativa, mas pode acompanhar uma pessoa com integridade a vida 

inteira, até sua morte – a não ser que as ligações cerebrais para seu acesso sejam acometidas 

por alguma doença degenerativa, como o Alzheimer (doença cada vez mais presente nos 
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idosos). Brandão comenta que temas como memória e esquecimento são vistos sempre 

associados à questão da senescência e também se faz comum pensarmos no esquecimento 

como uma patologia, porém, todos nós, independente de faixa etária, sofremos de 

esquecimentos no dia a dia ou de uma dificuldade em lembrar algo com precisão: “o 

esquecimento, fora os ocasionados por danos neurológicos e que podem acontecer em 

qualquer idade, é uma arte”.
53

 Brandão também comenta que esquecer é natural ao ser 

humano e que se não esquecermos, enlouquecemos; o esquecimento acontece para podermos 

sobreviver e conviver. 

Assim entendemos o cérebro humano como uma complexa estrutura composta por um 

grande número de ligações neurológicas, responsáveis por nossas funções. Ligações, essas, 

que vão formando memórias e as guardando. Esta reunião de memórias constitui um legado a 

ser levado para onde o indivíduo for, e o compartilhamento dessa herança de reminiscências 

permite a perpetuação de sua identidade, de sua história e de suas visões de mundo, num elo 

do passado (em sua sobrevivência) com o presente (continuação). Nossa mente é nossa casa, 

ela abriga o nosso ser, em todas as nossas fases e faces. Como reflete o filósofo Norberto 

Bobbio: “(...) somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos, (...) somos aquilo que 

lembramos”. 
54

 

Aquilo que lembramos sempre será parte constituinte de nossa identidade. Por isso, a 

lembrança não se encerra num tempo que “se foi”, mas sendo memória, é real e ainda “está 

sendo”.  

O filósofo Giorgio Agamben, em seu livro O que é o contemporâneo? – e outros 

ensaios, repensa nossa relação com o tempo, alegando que esta dimensão é formada por uma 

sucessão de “agoras” – na leitura de um tempo circular ou espiralado, e não linear e histórico 

–, sem que percamos nada no seu decorrer. O autor comenta como se dá o paradoxo da 

proximidade e da distância em relação ao que comumente estipulamos como “tempo 

passado”, afirmando que em nenhum outro instante a origem pulsa com tanta força como em 

nosso momento presente: “A origem não está situada apenas num passado cronológico: ela é 

contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir 

nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto”.55 
 

Agamben reflete que a memória, por mais viva e real em sua manifestação, dotada de 

pormenores e emoções vinculadas à sua aparição, ainda assim é algo que não pode ser 
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 Idem, p. 11. 
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revivido em sua totalidade e em todas as suas circunstâncias: o fato apenas pode ser 

recordado. Acerca da questão do acesso à memória, o autor afirma: 

 

Se pode dizer que a via de acesso ao presente tem necessariamente a forma 

de uma arqueologia que não regride, no entanto, a um passado remoto, mas a 

tudo aquilo que no presente não podemos em nenhum caso viver e, restando 

não vivido, e aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a massa 

daquilo que, por alguma razão (o seu caráter traumático, a sua extrema 

proximidade), neste não conseguimos viver.
56

 

 

Quente comenta, refletindo sobre a questão da memória e da identidade, que: “A base 

é a criança. Eu vou dizer pra você que eu tenho essa criança guardada dentro de mim, ela não 

morre. É muito forte. (...) A criança que sofreu, a criança que aprendeu, a criança que 

assimilou, a criança que acreditou na beleza, tudo isso.” 
57

 É esta a fricção de tempos que se 

estabelece dentro de nós mesmos, em constante transformação e ao mesmo tempo, nos 

configurando como seres individuais e reconhecíveis por nossas particularidades ímpares. Ao 

afirmar que a criança não morre no idoso, a aluna reforça que, no evocar das memórias e na 

constituição do indivíduo, a memória existe e resiste em sua potência. 

Permanecem assim, presentes em nós, a memória celular, a memória das ações, a 

memória do corpo e a memória narrativa – sendo esta última a mais comentada e 

compreendida dentro deste termo abrangente, ligada ao emocional. Brandão explana que algo 

só permanece em nossa memória “se for modulado pela emoção e, assim, lembramos porque 

muitos desses fatos são acompanhados de uma forte carga emocional” 
58

.  

Podemos pensar que a emoção não é só responsável pela permanência de uma 

memória e vínculo com o passado, mas também é indispensável para estabelecer seu acesso, 

para relembrar de fatos felizes e nos confortarmos com a passagem de momentos positivos e 

também relembrar de momentos tristes ou conturbados – o que, muitas vezes, a mente, numa 

espécie de defesa emocional, rejeição ou trauma, faz “embaçar” tais lembranças – não 

permitindo, assim, que uma reflexão sobre tal fato seja facilmente alcançada, por medo de se 

confrontar com a tristeza ou com alguma emoção que permeou tal instante passado. As 

memórias mais difíceis se escondem no sótão das lembranças e uma camada de poeira acaba 
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por cobri-las. Como diz a expressão popular: “Colocar uma pá de cal sobre esse assunto”. 

Quente comenta sobre a utilização de memórias no espaço do teatro: “Eu gosto mais de ver a 

do outro porque a minha me emociona demais. Mexe muito.”
59   

Porém, tristes ou felizes, nossos momentos constituem experiências imprescindíveis 

para a nossa formação enquanto seres humanos e, no Grupo Teatro Renascer, o trabalho com 

as emoções vinculadas à memória é importante para que os alunos não vivenciem somente 

uma seleção de sentimentos que camuflem a realidade, mas que também possam compreender 

e refletir sobre todos os aspectos da vida, em sua plenitude.  

A ideia de “feliz idade” ou “melhor idade”, amplamente difundida na sociedade (como 

em propagandas voltadas para este público específico) e em grupos de terceira idade, apenas 

se evidencia como uma tentativa de trazer a esta fase da vida um tom superficial de 

transformação e de anestesia para os reais problemas enfrentados por esta parcela da 

população. Como afirma Laura Machado, “o peso do preconceito sobre a velhice é tão grande 

que vários eufemismos foram criados para tentar amenizá-lo, embora, na verdade, apenas 

reforcem o preconceito.” 
60

  

Entender que em todo o percurso de nossas vidas, as emoções permeiam cada ato 

nosso e cada decisão e que os sentimentos são pertencentes às nossas transformações e ao 

nosso desenvolvimento, se mostra como o melhor caminho para permanecer tranquilo e 

transformar a velhice, sem eufemismos, numa etapa mais saudável de se viver. Desta forma, 

repensar a vida buscando o entendimento de eventos passados em sua inteireza e 

compartilhando com outros indivíduos estes momentos únicos, guardados como num 

inventário especial, nos coloca diretamente em contato com nossa individualidade e com 

nossa identidade. E nessa rede de compartilhamentos, as identidades se unem em 

comunidades, em particularidades reconhecidas pelos grupos em suas concordâncias e relação 

com a sociedade e com a história. Assim afirma Vera Brandão:  

 

(...) cada memória é única, tem a marca e é constitutiva de nossa identidade, 

fazendo parte, simultaneamente, das comunidades restritas ou ampliadas das 

quais participamos; ligando-nos também às memórias comuns, sócio-

históricas. Ao trabalharmos com as histórias dos sujeitos, como narrativas, 

                                                                 
59

 Em depoimento pessoal ao autor. 9 de novembro de 2011. 
60

 MACHADO, Laura Mello. Talento não tem idade: construindo juntos uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: Interior Produções Ltda, 2010, p. 43. 



P á g i n a  | 37 

 

ficam evidentes as lembranças individuais entrelaçadas às memórias 

coletivas, também como parte da memória histórica que as contextualiza.
61

 

  

Pode-se concluir que as memórias pessoais compartidas, acabam se tornando 

coletivas, partindo dessa ligação estabelecida entre os indivíduos, num intercâmbio da 

linguagem. Por meio de nossa linguagem estabelecemos contatos subjetivos, tecendo redes 

relacionais que formam os grupos comunitários e sociais, constituindo-nos como sujeitos 

históricos, capazes de projetar perspectivas enriquecedoras que integram também o outro – 

elos das correntes que unem trajetórias individuais – e possibilitando o confronto entre 

transformações, rupturas e incertezas, formando sentidos e aumentando a percepção de si e do 

mundo à nossa volta.  

A memória pensada como fonte de criação, permite a fragmentação e sua possível 

edição dos fatos, sem necessariamente ser retomada em sua inteireza. Como Waly Salomão 

poetizou, em seu livro Lábia: “A memória é uma ilha de edição” 
62

. A falta de coerência e 

linearidade das reminiscências pode se tornar um precioso material num trabalho de cunho 

artístico. Ao serem evocadas, de forma voluntária ou involuntária, sem a necessidade de se 

tornarem claras, essas memórias – tomadas como “cacos” – acabam por constituir um rico 

mosaico de lembranças que reconstroem imagem, personagens e histórias, com seus restos. E 

sendo assim, as memórias acabam por ganhar uma função libertadora e criadora, 

estabelecendo conexões do que conhecemos como mundo e reconstruindo a cada instante o 

nosso ser – conseguinte, no estabelecimento de ligações com outros indivíduos, 

transformando o nosso meio social. Toda essa relação apreendida pelos indivíduos, além de 

contribuir num situar do presente e de um lugar comum, contribui para a formação da 

experiência, que pode vir da própria vivência ou coletada através de relatos de experiências 

dos outros.  

No momento em que uma memória é contada, estabelece-se um pacto silencioso entre 

o sujeito narrador e o sujeito ouvinte, em sua recepção, formando não somente um modo de 

subjetividade, mas uma rede de novos símbolos e constatações. Narrada por um e recebida 

pelo outro, a história passa, imediatamente, a ser ilustrada pelo filtro da mente por outras 

imagens – que não as do narrador e, por isso mesmo, torna-se uma nova história, que se 

passada adiante, será narrada de outro jeito e, possivelmente, com outras informações e níveis 
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de detalhamento. Quando transmitida ao outro (oralmente ou descritivamente), a memória 

narrativa também deixa de ter somente uma única origem: ela acaba pertencente a todo aquele 

que seja capaz de narrá-la – mesmo que de outra forma e ligada a outras emoções para seu 

“armazenamento” e acesso. A história contada pelo “conhecido do amigo” pode vir a se tornar 

a sua própria história, constituindo uma troca de experiências. 

Nos processos teatrais desenvolvidos pela terceira idade, a utilização de memórias 

contribui para a perpetuação da história de uma realidade comum a todos. Permite-se, assim, 

um trabalho de integração grupal onde, em muitos momentos, a dramaturgia une-se a suas 

pessoalidades e colabora com a realização de uma atividade artística que não se encontra 

distante do universo compartilhado – está em cada um dos integrantes do grupo. Brandão, 

dentro desta perspectiva, comenta sobre a edição das memórias e composição não só de 

histórias como da própria identidade: 

 

(...) o percurso filosófico – de refletir e questionar – aponta a memória 

autobiográfica como possível espaço de refúgio, em que repousam nossas 

(meio) histórias, (meio) ficções – mais ou menos dramáticas – como um 

universo marginal – no sentido temporal – no qual podemos atualizar, 

continuamente, o passado e ‘compor’ a melhor versão de nós mesmos, no 

tempo presente que nos chama à ação.
63

 

 

Assumir as próprias memórias como uma possível força motivadora cênica na 

composição de uma dramaturgia de recortes e colagens, pode ser revolucionário para seu 

atuante. Eis, no desenvolvimento de um processo teatral que também utiliza o recurso da 

memória narrativa, a oportunidade de encarar sua própria identidade e colocar em fricção 

duas perspectivas da própria vida: o presente, ocupado pelo o que está em curso e o que 

também parece estar muito distante. Deste modo, propõe-se, no Grupo Teatro Renascer, um 

diagnóstico do presente, capaz de construir e passar adiante diversas realidades vivas.  

O processo de arranjo e experimentação das cenas se liga diretamente ao emocional.  

José Luiz Ribeiro comenta a busca de fatos marcantes a partir dos insignificantes, numa 

diagnose e numa edição dos episódios vivenciados: “Rever a vida para o idoso é como 
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percorrer o mito de Fausto, um julgamento de perdas e danos. É recontar fatos encadeados de 

forma emocionada, despertando empatias, risos e lágrimas.” 
64

 

  

 

Alunos em exercícios voltados para a emersão e teatralização de memórias –  

fotografias realizadas e cedidas por Daniele Zamorano. 

 

Cabeça Grande, ao ser questionado para que serve o teatro, responde: “Para manter 

em atividade presente, a nossa memória. E escancarar nosso maxilar na palavra.” 
65

 

 

2.3 – Memória e ação 

 

 As ações físicas, além de comporem nossa identidade através da memória e da 

observação – gerando particularidades que nos distinguem enquanto indivíduos –, podem, em 

sua execução, provocar a emersão de acontecimentos passados. Um gesto experimentado no 

corpo é capaz de ser assimilado a outro já experimentado ou observado anteriormente. 

 A memória se manifesta de diversas maneiras, podendo ser de forma indireta e 

intuitiva ou de forma direta e consciente. Quando advinda da ação física, também pode surgir 

fazendo uma relação com a própria história (fatos ocorridos consigo mesmo) ou através da 

observação dos outros, com algum gesto que tenha marcado e sido registrado através da 

emoção. A dança pode ser dada como um bom exemplo de memória que marca um gesto/ação 

física. Essa memória se torna não só específica, mas também histórica: ao ver uma pessoa 

mexendo as pernas num ritmo específico e num estilo semelhante ao inventado e divulgado 
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pelo cantor Elvis Presley, nos recordamos do artista no exato instante, já que a ação física 

permanece inscrita e relacionada às nossas referências, virando um ícone no momento da 

identificação. Um gesto feito por nós pode evocar a lembrança de um filme visto no passado 

(onde um ator traz sua marca pessoal e expressiva num gesto), um modo de sorrir de um 

parente próximo ou mesmo um gesto que faça lembrar um fato da própria infância, por 

exemplo. 

 Matteo Bonfitto, no livro O ator compositor: as ações físicas como eixo: de 

Stanislávski a Barba, aborda como pode se alcançar o trabalho com ações físicas no âmbito 

teatral: 

 

(...) com a elaboração do Método das Ações Físicas, Stanislávski parece 

considerar com mais profundidade a utilização no trabalho do ator, de 

“outras memórias”. Ou seja, no processo de execução das ações físicas, 

diferentes memórias podem ser evocadas: a memória de emoções, mas 

também a memória das sensações e dos sentidos; uma memória física, 

portanto.
66

 

 

 Bonfitto, ao discorrer sobre o trabalho desenvolvido pelo diretor russo Stanislávski 

acerca da utilização da ação física como elemento de evocação da memória afetiva, afirma 

que este via a emoção como condição necessária para o trabalho do ator, sendo a memória “o 

elemento através do qual o ator poderia despertar as emoções já vividas anteriormente.”
67

 

 Tratando-se do trabalho desenvolvido com os idosos no Grupo Teatro Renascer, a 

partir desta perspectiva apresentada por Stanislávski, é possível afirmar que a herança 

memorial destes alunos que já viveram diversas experiências, contribui para o despertar das 

emoções nos processos teatrais onde a memória figura. Bonfitto ainda afirma que “Para 

Stanislávski, quanto mais vasta é a experiência emocional do ator, mais rico é o material que 

ele tem à disposição para a sua atividade criativa interior.”
68

 

 Indo mais além, ainda tratando da ação física na cena teatral, o autor traça um paralelo 

entre os trabalhos desenvolvidos por Stanislávski e Grotóvski – este último apresentando uma 

continuidade ao trabalho do outro diretor, porém tendo como diferencial o pensamento no 

impulso, que partiria, em sua visão, do interior do corpo do ator para o exterior, à sua 
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periferia. Bonfitto comenta que: “Além disso, o artista polonês considera os impulsos como 

pertencentes a um processo, que chama de corrente essencial da vida.”69 

 Estes impulsos poderiam ser traduzidos em nossos conhecimentos e experiências. A 

ação, desta forma, vem através da memória corporal. Cada um, tendo sua expressividade e 

suas particularidades, assume o gesto demonstrando o que já “testou” e experimentou em sua 

vida, mostrando ser um ser individual e carregado de referências físicas em sua composição 

corporal. Este aprendizado corporal nunca se cessa e, no exercício teatral, os recursos 

corporais de movimento são ampliados, devido à inserção de jogos específicos que permitem 

uma exploração do próprio corpo no espaço, em relação consigo mesmo e com o outro. 

 Cabeça Grande, ao relatar memórias já trabalhadas por ele no teatro, se recorda da 

última montagem realizada pelo grupo, no final do ano de 2011. Na peça intitulada O Grande 

Passeio – que teve como base cênica e mote dramatúrgico o conto homônimo de Clarice 

Lispector –, durante a execução da música “Canto de Nanã” – canção que nesta ocasião abria 

o espetáculo, reverenciando a entidade da umbanda Nanã Buruquê, ligada à sabedoria, à 

imagem do velho e às emoções profundas –, Cabeça Grande imitava um galo, ao fundo da 

cena, ilustrando os versos da canção: “Ê... de noite. De noite até de manhã. Ê... ouvi cantar 

pra Nanã”.  

O aluno comenta como a memória pode se originar da observação, ao relatar que se 

lembrou de um galo que comprou em seu passado para a composição em cena: “Fiz uma 

imitação no intervalo da música da Nanã, madrugada, e eu imitei um galo - que dei 60 contos 

- e hoje eu tenho gravado em toda a minha mente, na minha garganta, nas minhas células, a 

cantoria desse galo. Sempre que me pedir pra imitar esse galo, eu canto.” 
70

 

Por mais que o nosso corpo seja marcado por este repertório de movimentos que ao 

longo da vida vamos ampliando, não podemos ignorar que é na velhice que este corpo 

também sofre com limitações, como por doenças degenerativas (como a doença de 

Parkinson), perda da capacidade de se movimentar (causada, por exemplo, pela osteoporose), 

falta de equilíbrio (pela labirintite, como exemplo) e várias outras complicações para a saúde 

total do corpo do idoso.  

O Grupo Teatro Renascer conta com alunos que sofrem de doenças que influenciam 

de forma mais direta os movimentos corporais – como o Parkinson, a trombose, problemas de 

joelho, derrame – e alunos que sofrem de problemas de saúde que acabam também 

aumentando o esforço físico e produzindo o cansaço – como doenças cardiovasculares, 
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bronquite e labirintite. Por esse motivo, nas aulas aplicadas ao grupo sempre são dadas as 

orientações para que, em primeiro lugar, os alunos conheçam seus limites e os respeitem, 

dentro do planejamento das aulas e ensaios. Sempre há uma cadeira por perto para que se 

sentem (em caso de desgaste físico) e sempre há um facilitador atento às necessidades de cada 

um. 

Muito deste repertório corporal pode permanecer “aprisionado” nos casos mais 

severos de dificuldade física e a expressividade corporal do aluno no teatro se ressente com a 

falta de capacidade de executar um gesto com precisão. Quente é um exemplo, e ela comenta 

suas dificuldades em face da convivência com a doença de Parkinson, com a qual lida há 

anos: “Cada vez eu vou ficando mais nervosa, porque eu tô ficando limitada. Se tem uma 

coisa que te deixa mal, é você querer fazer uma coisa e não poder. Ficar dependente. Eu fico 

pensando como é que vou ficar. Me dá uma ansiedade, um nervosismo, medo...” 
71

  

A aluna, mesmo apresentando um quadro já avançado da doença, se esforça 

imensamente para estar presente nas aulas. Seu andar é custoso, suas mãos são trêmulas, sua 

voz é mansa e pequena. O papel da equipe de facilitadores do Grupo Teatro Renascer é inseri-

la em todas as atividades com máxima atenção, orientando sempre para que Quente faça tudo 

o que for proposto dentro das possibilidades que ela apresenta.  

As aulas auxiliam em muito sua parte motora, como na experiência que teve com o 

aprendizado de passos de tango, no momento inicial às aulas de teatro, no processo de 

montagem cênica do ano de 2011. Quente faz um paralelo entre quando iniciou suas 

atividades teatrais no Renascer e hoje, comentando a evolução e as manifestações da doença: 

“Antes era diferente. Podia me integrar. A Carmela falava ‘anda’... eu não posso mais ir, eu 

não tenho mais equilíbrio. Eu quero mais ouvir, quero participar mais ouvindo. Participar 

mais diretamente, eu não tenho mais condição.” 
72

 

Nestes casos específicos, ainda assim a memória continua sendo atuante como 

material de cena. Um corpo limitado é um corpo rico em possibilidades expressivas, a seu 

modo próprio de se colocar em jogo. Identificar na limitação o novo, o estético, o elemento do 

jogo teatral, é tarefa maior do olhar de quem se propõe a pensar numa dramaturgia 

característica, fugindo de uma imposição de um corpo perfeito para o ator, mas reconhecendo 

o corpo expressivo. Desta maneira, a elaboração das cenas de um processo no grupo leva em 

consideração o que é apresentado, não só aproveitando as particularidades deste movimento 

afetado, mas também as próprias memórias narrativas. 
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Questionada se o esforço em colocar-se em exercício no teatro leva a alguma melhoria 

dentro de seu quadro, a aluna, que desafia o declínio de sua capacidade física, comenta: “Às 

vezes leva... tem um esforço muito grande... o cansaço mental de eu ter que me esforçar pra 

caminhar. Fico exaurida. E no teatro, então, eu quero buscar o que tá lá dentro de mim, aí que 

mexe com tudo. Mexe com meu sistema nervoso.”
73

 

As particularidades inseridas nesse grupo teatral da terceira idade acabam por formar 

um trabalho artístico valioso e poético, que se adéqua às condições do grupo, em diálogo com 

as necessidades dos alunos e do processo teatral, evidenciando, sem filtros, a realidade vivida 

por estes senhores, colocando-a em foco na cena, na forma de cada um lidar com o mundo. 

Matteo Bonfitto, ainda discorrendo sobre a memória e a ação, enumera alguns trabalhos 

reconhecidos no panorama teatral que se inserem neste espectro:  

 

Se pensarmos, por exemplo, nas possibilidades especificamente ligadas à 

amplificação do conceito de “memória”, surgidas já no trabalho de 

Stanislávski com as ações físicas, veremos que elas estarão presentes em 

diferentes práticas teatrais do século XX. Basta lembrar Grotóvski, Kantor, 

Bob Wilson e Pina Baush, e refletir sobre a relação entre “ação” e 

“memória” em cada um desses casos. Poderíamos, então, reconhecer outra 

característica da ação física: a ação física como possível célula geradora de 

outras poéticas e práticas teatrais.
74

 

 

 Com a intenção de demonstrar como o poético pode brotar no trabalho deste grupo tão 

peculiar, a partir do trabalho com ações físicas, trago o exemplo de um exercício 

experimentado com o grupo em 2 de junho de 2010. Este exercício, proposto por mim em um 

planejamento de aula, consistia apenas na distribuição de um conjunto de três ações físicas 

sequenciais para os alunos (por meio de sorteio), no enquadramento de um espaço específico 

da sala de aula (local da cena), na execução de uma música e na apresentação cíclica da 

sequencia de ações, até o término da música – que acusava o fim do exercício e da cena.  

A música utilizada foi o tema do filme O Garoto, de Charles Chaplin. O exercício foi 

denominado “Jogo das Três Ações” e os conjuntos de ações distribuídos foram: “abrir uma 

porta/passar por esta porta/contemplar a vista”, “abrir uma janela/olhar o vizinho/fechar a 

janela gargalhando”, “retirar roupa do cesto/passar roupa/dobrar roupa”, “acender o 
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fogão/quebrar um ovo na frigideira/mexer o ovo”, “aplicar a maquiagem/pentear os 

cabelos/rodar de alegria”, “tirar prego do bolso/martelar a parede/pendurar quadro”.  

À medida que os alunos iam entrando em cena – um de cada vez –, e iam compondo 

este “quadro” na apresentação das ações cíclicas – ou seja, depois da terceira ação, voltava-se 

a primeira e repetia-se o conjunto –, traziam elementos poéticos durante todo o tempo da 

execução da música, com novidades cênicas a cada instante das ações, na descoberta de 

intenções através dos movimentos, na apropriação dos gestos e através da própria repetição. 

O jogo demonstrou grande potencialidade cênica a partir da formação deste quadro 

animado, utilizando a memória de ações simples e cotidianas (vivas e próximas ao universo 

dos alunos) e uma facilidade em seu cumprimento. Sem complicações e de maneira imediata, 

os alunos promoviam às ações nova dimensão diante do enquadramento, da música (que 

criava uma atmosfera de cinema mudo) e da relação estética entre os personagens (que 

pareciam estar inseridos em redomas), fazendo da cena um exercício, ao mesmo tempo, 

individual e coletivo. Caso fosse necessário apresentar esta cena a um público, ela já estava 

pronta, sem a necessidade de ensaios demasiados. 

Pode-se também afirmar que o trabalho com ações físicas no grupo tem como objetivo 

a quebra de estereótipos e de movimentos “fáceis”, feitos sem muito foco ou pensamento 

sobre sua execução. A exploração das possibilidades corporais é um dos alvos para os 

exercícios e para as cenas. Deste modo, o Grupo Teatro Renascer promove, em sua linguagem 

teatral, o desafio de criar e entender uma dramaturgia que não se desenvolve tendo o texto 

como centro da cena, mas aproveitando as particularidades expressivas de seus alunos, além 

de contar com o recurso da memória narrativa para dar dimensões teatrais à vida e ao 

cotidiano do coletivo.  

Questionado sobre o seu aprendizado nas aulas de teatro, Cabeça Grande responde 

enumerando seus diversos ganhos: “Aprendi a voz e transformar o meu corpo pesado numa 

estátua e saber hipnotizar, fazer a hipnotização do meu corpo, transformando numa peça 

teatral. E eu não sabia fazer isso.”
75

 O aluno, presente no grupo desde o início e muito 

consciente da responsabilidade e compromisso perante o coletivo, comenta suas impressões 

sobre o que experimenta e aprende nos processos teatrais, ainda enumerando os pontos que 

desenvolve enquanto ator e aluno, no relato a seguir: 

 

Desenvolvimento do seu corpo, sua parte da musculatura, muscular, tudo o 

que você desenvolve na parte teatral. Sua mente. Seus olhos. Hoje eu fiz 
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meus olhos num binóculo, pra imitar a estátua de Cristo. Eu hipnotizei os 

meus olhos hoje. Meu corpo fica representando que minha altura é 1,66cm. 

E eu fico me representando num corpo físico, num porte físico, com 63kg. 

Me considero quase como um bailarino. E isso me faz me entusiasmar cada 

vez mais e me conscientizar que eu tô sempre aprendendo. Existe sempre 

uma inovação no trabalho teatral. Que chama atenção. Na responsabilidade. 

Eu não vou esquecer que no próximo, eu tenho que dar produção no 

trabalho, no ensaio teatral. Eu levo pras pessoas que eu encontro, o que eu 

vejo, numa aula teatral – isso me deixa muito alegre nessa data. Eu faço voz, 

eu faço cantoria, canto, faço do meu corpo – com meus braços –, uma 

estratégia, uma imagem de mim.
76

 

 

 

Exercícios de aquecimento e sensibilização corporal – fotografias realizadas e cedidas por Daniele Zamorano. 

 

Após a exposição deste breve conjunto de elucidações sobre as questões da memória 

no teatro com a terceira idade, apresento alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos no 

grupo através deste viés – que podem ser parcialmente ou totalmente inspirados na memória 

narrativa do idoso, na memória advinda da ação física e também aproveitando elementos 

históricos comuns ao grupo. 
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2.4 – Estações da Memória – trilhando caminhos cênicos 

 

“Como artistas lidam com a questão da memória?”77 Com essa pergunta, a autora 

Katia Canton reflete sobre a utilização da memória como material artístico. Dentro do Grupo 

Teatro Renascer, a vida se aproxima intimamente da cena e o teatro é absorvido pela 

experimentação única de um compartilhamento artístico. Carmela Soares define como 

acontece o processo de escolha das cenas no grupo: “Evocamos as memórias a partir da 

exploração direta do corpo e do movimento no espaço, de maneira que a narrativa oral 

pudesse surgir deste processo, invertendo a hierarquia da palavra sobre o corpo e imprimindo, 

desde já, ao espaço a formalização de uma proposta cênica.” 78 

O trabalho teatral desenvolvido pelo Grupo Teatro Renascer surge como um convite 

ao público para desvendar o universo cênico particular da terceira idade através da utilização 

de memórias, evidenciando narrativas que permeiam o cotidiano dos alunos e colaborando 

assim para tratar tanto de assuntos críticos ao tratamento do idoso na sociedade, quanto ao que 

há de mais poético e sutil na velhice. Para isto, a memória entra no processo como um 

identitário cultural, histórico e social. 

Canton afirma que tais trabalhos que utilizam este método de composição acabam 

“agindo como uma forma de resistência à fugacidade que teima em nos situar num espaço de 

fosforescência, de uma semiamnésia gerada pelo excesso de estímulos e de informação 

diária”.
79

 A autora afirma que este convite propõe regimes de percepção que modificam a 

relação do espectador e do atuante com o tempo, atribuindo maior densidade à apreciação 

estética e artística do trabalho com a memória. Este processo ajuda a demarcar impressões e 

individualidades e implica na construção de um lugar de resiliência. 

Ao longo dos dois anos em que participei como bolsista no projeto de extensão Grupo 

Teatro Renascer tive a oportunidade de observar diversos momentos coletivamente edificados 

a partir de memórias e experimentações, materiais surgidos de orientações, improvisações, 

jogos, focos de trabalho ou de um exercício bem realizado em algum momento do processo – 

e que acabaram se integrando a algum espetáculo.  

Enquanto pesquisador, minha observação passa pela experiência anotada em relatórios 

e vivenciada juntamente a esse grupo, me permitindo refletir também a partir de minha 
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memória no presente trabalho. Para ilustrar o trabalho desenvolvido a partir de memórias 

narrativas, de ações físicas e da construção de identidade pessoal e coletiva, demonstro como 

alguns desses momentos se revelaram no grupo, mais especificamente dentro dos processos 

de montagem do espetáculo O Grande Passeio (2010-2011) e da aula-apresentação E pegou o 

bonde andando... (2011). 

Para O Grande Passeio, foram divididos alguns trechos do conto homônimo de 

Clarice Lispector
80

, com a finalidade de servirem de base para cenas. A escrita de Clarice 

Lispector sugere muitas ações físicas e agilidade de imagens, o que favorece a criação de uma 

cena narrativa. Para compor o que apreendem do trecho do conto, ilustram com seus gestos, 

impregnados da memória em seus corpos, trazendo visões peculiares da protagonista 

Mocinha.  

Margarida, cujo apelido era Mocinha, era uma senhora franzina que vivia de favor nos 

fundos de uma casa em Botafogo. Para afastar a solidão, Mocinha passeia pela cidade, até o 

dia em que os donos da casa a levam para morar na casa de uns parentes, em Petrópolis. Ao 

chegar a Serra, Mocinha é rejeitada e ganha um auxílio em dinheiro para voltar ao Rio. 

Cansada, encosta numa árvore e morre.  

 Em uma das cenas, Thaísa interpretava a Mocinha no momento em que preparava sua 

cama de anão para dormir, passava uma madrugada roncando e acordava, disparando lépida 

como se a casa pegasse fogo. De fundo, o texto era lido por um dos facilitadores. As ações 

narram a história, trazendo tintas pessoais ao texto. 

 O método utilizado para ensaiar e facilitar o processo de memorização das ações 

físicas - tão destacadas no texto - foi o de fazer leituras junto ao aluno em cena, enquanto 

acontece a busca da ação. Para alcançar as ações do texto, o próprio cotidiano serviu como 

referência, em cada detalhe: Thaísa, sendo a menor atriz do grupo, viveu o trecho onde diz 

que a personagem “arruma sua cama de anão” e antes de dormir, fazia sua reverência budista, 

assim como faz dia a dia. No momento em que a personagem despertava do sono, seus gestos 

eram os que a atriz fazia em sua cama. Nesta pesquisa da rotina, o aluno vai entrando em 

contato com a memória de sua própria vida. 

 Já com outra aluna – que, depois de um derrame, traz marcas específicas em seu 

movimento e sua fala –, o trecho utilizado foi o que Mocinha se prepara para ser levada em 

viagem à Petrópolis e, estando nervosa, penteia seus cabelos com mãos trêmulas. Essas mãos 

trêmulas e frágeis da aluna entram em cena resgatando a memória de um corpo que sofre uma 
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consequência, assim como a personagem. A ação na cena era exagerada pela aluna, tornando 

em algo teatral essa mão que apresenta um registro gestual particular. 

Esta aluna, em todos os momentos de aula em que precisa participar com sua fala, 

antecede com uma explicação, alegando não poder falar com perfeita dicção, por conta de seu 

derrame. Os limites que ela destaca crescem em cena, de forma física, transformando esse 

texto, pelo gesto potente de sublinhar sua memória nas ações da personagem. 

 Em outro caso, a memória se retratou como texto. Quente, numa aula, começou a falar 

de sua infância pobre e, sendo gravada, sua memória se transformou em uma carta, para ser 

lida numa cena. Como essa memória emocionou muito a Quente e se tornou dificultosa em 

sua narração, ela deu permissão para que outro aluno a lesse no espetáculo. Outra aluna fez o 

papel de Quente, com uma das facilitadoras - que lia a carta-memória - ajoelhada junto à 

cadeira da “avó”. Em cena, a memória entra como dramaturgia: a história de uma senhora - 

figurada por outra senhora e lida por uma jovem. 

 Em cena, o registro cotidiano de ações também foi utilizado por uma das alunas, que 

ao início do espetáculo fazia um café em tempo real. Enquanto o café era passado, o Canto de 

Nanã permanecia sendo cantado e o público se acomodava. A memória de uma ação – passar 

café – aqui é trazida para o íntimo da cena e compartilhada aos espectadores e outros alunos, 

experimentando o tempo real das coisas, um tempo relacional de observação do cotidiano. O 

cheiro do café, a duração do preparo e a escolha das ações que devem ser utilizadas para 

cumprir o objetivo da ação – e como elas se dão naquele corpo –, são características que 

trazem um material vivo para o palco, associado a outros elementos (como luz, música e 

presença dos atores) que compõem a cena de maneira forte e performática.  

Essas apresentações de espetáculos feitas pelo grupo são chamadas de aula-encenação, 

devido ao formato e às características que trazem, favorecendo, segundo Soares “a 

investigação de uma pedagogia do teatro que reduz a distância entre exercício, jogo e teatro, 

reconhecendo no cotidiano das oficinas e na cena a teatralidade sendo confeccionada a cada 

momento.”
81

  

Seguindo o mesmo foco e baseada na memória enquanto material cênico, a aula-

encenação E pegou o bonde andando... foi apresentada no próprio espaço utilizado nas aulas e 

para um público formado por familiares, senhores e senhoras do Programa Renascer e outros 
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convidados. A apresentação aconteceu antes do período das férias de julho de 2011, 

encerrando o semestre. 

O que se tratou como uma aula aberta foi a apresentação de um exercício trabalhado 

com afinco no grupo: a “cenarização” de memórias. Essas memórias narradas traziam a 

relação do seu contador com o bonde, com a infância – em sua maioria –, com a época de 

circulação do bonde, com a cidade transformada. Todos tinham ali histórias para contar. O 

trabalho envolvia a narração da memória e a criação coletiva de um cenário sonoro e 

imagético daquela reminiscência - com corpos e vozes, trazendo os elementos da memória 

para um exercício de lembrar. Assim o grupo forma uma cena, com muito movimento, corpos 

presentes e soluções inteligentes para ilustrar aquela narrativa do passado. 

 A fim de conduzir essas histórias de forma mais atraente e tornar mais cênico o jogo 

da “cenarização” de memórias, foi criada a trajetória de um bonde que passeia pelas estações 

da memória. Aproveitando que, no semestre, os facilitadores já vinham trabalhando com o 

grupo de alunos algumas histórias do bonde no Rio de Janeiro, ficou decidido que as 

memórias se manifestariam nas estações do bonde, criadas em cena. Trabalhando o grupo 

com técnicas de deslocamentos de massa – movimentos grupais que procuram foco, objetivo, 

agrupamento coral e atenção -, os alunos compunham um bonde com o corpo deles, passando 

pelos trilhos imaginários que surgiam no espaço da sala de aula.  

Nesse movimento está contida a memória do bonde, a memória do corpo – de como 

este reage a bordo do bonde e quais as qualidades de movimento provocadas nele. Um 

chorinho tocado à flauta colabora com a atmosfera das retentivas e os alunos se caracterizam 

como na época da história que apresentam (personagens da vida real), trazendo elementos 

para cena que, a princípio, ajudam a reconstituir uma lembrança distante. 

 Estes exercícios, apresentados como aula-aberta e aula-encenação, permitem a 

presença do facilitador que organiza a cena, lembra os pontos a serem trabalhados na 

condução do espetáculo. Para que cada memória fosse controlada em duração (sendo uma 

improvisação) e estimulada na criação dos cenários, um dos membros da equipe tocava um 

apito e indicava: Próxima estação! -, ao que o grupo “subia no bonde” e se deslocava pelo 

espaço, até a próxima memória. 

 No final dessa aula-espetáculo, após as memórias apresentadas, a cena que finalizava 

era criada tendo como base um texto de Ghiaroni - e imortalizado por Procópio Ferreira -, 

chamado Monólogo das Mãos. Enquanto uma aluna lia o texto, com papel nas mãos e óculos 

no rosto, o restante dos alunos se posicionava atrás de dois biombos, escondendo os corpos e 

apenas expondo as mãos, mostrando as mãos e expressões gestuais, se relacionando com o 
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objeto e com as outras mãos que também nos contavam aquela história – de maneira muito 

performática. 

O Grupo Teatro Renascer tem como preocupação deflagrar interações e troca de 

experiências entre alunos e espectadores. Desta forma o espaço de convivência formado no 

Grupo afirma-se como lugar de integração, onde os alunos descobrem-se parceiros e 

experimentam caminhos artísticos buscando em si mesmos o material a ser trabalhado. Maria 

Letícia Mazzucchi Ferreira, tecendo reflexões sobre a narração de memórias, afirma que “O 

sujeito, ao lembrar, busca refazer no presente, o que representa como o passado. O espaço no 

qual estão emolduradas as memórias é fundamentalmente um espaço de interação.” 
82

  

Contar uma memória em cena é recontar sua trajetória, dividir com espectadores uma 

série de experiências da vida. Somado ao brilho teatral e da energia que se estabelece num 

trabalho artístico de seriedade e concentração - com expressão corporal, sons, músicas, falas 

emocionadas, aplausos de familiares e colegas -, as memórias ganham caráter artístico, são 

analisadas e assistidas por um público receptor. A história e os fragmentos de vida dos 

participantes são passados adiante e o foco da cena são eles. Katia Canton afirma que o 

trabalho com a memória na arte: “É também o território de recriação e de reordenamento da 

existência – um testemunho de riquezas afetivas que o artista oferece ou insinua ao 

espectador, com a cumplicidade e a intimidade de quem abre um diário”. 
83

  

 Vera Maria Antonieta Tordino Brandão afirma que, através da linguagem, podemos 

narrar histórias e afirmar nossas identidades: 

 

A experiência nos mostra que, a partir da memória autobiográfica nas 

histórias narradas, e muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, 

refletir, compreender, reorganizar e ressignificar essas trajetórias e projetos 

de vida-trabalho, nossas e de outros, articulando memórias individuais e 

coletivas, dando-lhes sentido-significados. Essa história, que é nossa e dos 

grupos aos quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa 

identidade, ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso ser-estar 

no mundo. 
84
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A dramaturgia elaborada no Grupo é muito discutida antes de virar cena e é costurada 

com retalhos de exercícios que são experimentados ao longo do processo de aulas. O texto é 

criado conjuntamente, no entendimento e objetivo das cenas, na improvisação de um fato que 

já se sabe e que já foi experimentado. O desencadeamento de ações, jogos e cenas musicais e 

teatrais são ativamente interligados às questões da memória (tanto no material de trabalho ou 

no modo de execução).  

Matteo Bonfitto reflete sobre a ação como forma de construção dramatúrgica:  

  

A palavra texto, como dito anteriormente, em seu sentido semiótico, diz 

respeito à própria obra analisada em seus aspectos constitutivos. Mas a 

palavra texto significa também “tecendo junto”. É a partir desse sentido que 

cabe entender, nesse caso, o conceito de “dramaturgia”. Ou seja, enquanto 

drama-ergon – trabalho das ações. 
85

 

 

 Dessa forma é possível afirmar que o trabalho desenvolvido no Grupo Teatro Renascer 

é uma importante ferramenta integradora desses alunos que participam de uma faixa etária tão 

segregada em nossa sociedade. Com oportunidade de teatralizar a vida, buscando na 

experiência, na leitura de mundo e na própria expressão, o idoso reconta sua história e 

reafirma quem ele é, através do exercício da criatividade artística, estética e lúdica.  
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Ao lado, uma das integrantes do elenco 

da aula-espetáculo O Grande Passeio 

(2011), interpretando a personagem 

Mocinha, em montagem no Palcão – 

UNIRIO. Fotografia realizada e cedida 
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2.5 – O pós-dramático como caminho 

 

Esse contato lúdico com a própria história e com a própria identidade, dentro da 

perspectiva de um coletivo, acrescenta à vida um caráter teatral, transformando os 

acontecimentos em cenas e outras formas de se contar uma memória. Maria Lúcia de Souza 

Barros Pupo, refletindo sobre o ensino do teatro e as manifestações do pós-dramático, afirma 

que: “Aquilo que muitas vezes é vivido como simples exercício ou imprecisa experimentação 

traz em si o germe de modalidades estéticas qualificáveis como manifestações de um teatro 

pós-dramático.” 
86

 

 A formatação da cena criada nos espetáculos apresentados pelo grupo apresenta 

elementos que combinam com os do conceito de pós-dramático, criado por Hans-Thies 

Lehmann. Sílvia Fernandes apresenta no artigo Teatros pós-dramáticos algumas impressões e 

interpretações para o livro lançado por Lehmann (O Teatro Pós-Dramático). A autora 

identifica características desse teatro, afirmando que o principal elemento de identificação 

desta tendência da cena contemporânea talvez seja a frequência destas formas em “territórios 

bastardos, miscigenados de artes plásticas, música, dança, cinema, vídeo, performances e 

novas mídias, além da opção por processos criativos descentrados, avessos à ascendência do 

drama para a constituição de sua teatralidade e seu sentido.”
87

 

 Observando o que Fernandes trata como traço principal desse conceito, é possível 

associar estes vários territórios híbridos e bastardos ao que incide na cena do Grupo Teatro 

Renascer. Os exemplos são muitos e podem ser listados. Veremos, a seguir, quais são alguns 

deles e como podem ser identificados na cena teatral realizada por este grupo. 

Para começar, pode-se atentar para o fato de que a cena surge através de um apanhado 

fragmentado de experiências, memórias e cenas surgidas a partir de jogos e, não 

necessariamente, de uma dramaturgia textual e sólida – por mais que o texto possa vir a fazer 

parte da cena, ele é mais um dos elementos que dialogam, não havendo uma hierarquização de 

elementos. Quando há um texto escrito, ele é lido ou utilizado como base de entendimento da 

cena, servindo mais como estímulo do que representação da história – “não é a ausência de 

textos dramáticos que assegura a existência de um teatro pós-dramático, mas o uso que a 

encenação faz desses textos”
88

, afirma Fernandes. Um exemplo também observado na peça 
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encenada pelo Grupo nos anos de 2010 e 2011, é que várias alunas passaram por Mocinha 

(personagem do conto O Grande Passeio), vivendo diferentes momentos de uma mesma 

personagem. 

O próprio caráter seccionado das cenas, como quadros e não como uma sequência 

lógica e linear de acontecimentos é um ponto exemplar específico deste teatro – além do 

emprego de jogos e exercícios na composição da cena.  

Outro ponto a ser destacado é que a relação de tempo e espaço é modificada e a ação 

não precisa ocorrer de imediato para uma resolução de conflitos (que não são intrínsecos a 

essa cena), se adequando ao tempo e ao espaço da experimentação cênica (como no café feito 

em tempo real por uma senhora no início de O Grande Passeio, enquanto o público entrava 

no teatro) – Fernandes afirma que “para resistir ao bombardeio de informações no cotidiano, o 

teatro pós-dramático adota uma estratégia de recusa, que pode se explicitar na economia dos 

elementos cênicos, em processos de repetição e ênfase na duração ou no ascetismo dos 

espaços vazios”
89

.  

 Na cena criada pelo grupo, há também a utilização de música instrumental 

apresentada ao vivo, sendo mais um elemento de força a se destacar na cena. Estão também 

presentes recursos sonoros à serviço da cena, como na apresentação de O Grande Passeio, 

onde um facilitador, posicionado na plateia, utilizava uma bacia d’água para criar efeitos 

sonoros enquanto o Canto de Nanã era entoado. Recursos relacionados à tecnologia, como o 

uso de microfone e projetor (para a exibição de vídeos editados no decorrer da cena), também 

acompanham a feitura deste teatro. 

Fora a música, outro recurso é a utilização da dança na cena teatral, como meio de 

expressão. Também é feita a inserção das artes plásticas no ambiente teatral, como na 

instalação que foi criada e apresentada na entrada do teatro, a fim de somar e colaborar na 

instauração do clima da peça O Grande Passeio.  

Sendo assim, podemos destacar muitos caminhos de criação do grupo que podem ser 

assimilados ao conceito de pós-dramático, “projetando no palco uma trama visual complexa 

como um poema cênico.”
90

, como afirma Fernandes. A autora ainda comenta que Lehmann 

“(...) delineia os traços do pós-dramático por constelação de elementos”
91

, se distanciando da 

órbita do dramático.  
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Os espetáculos encenados no grupo demonstram esse compromisso com o estético e 

com o artístico, mas não de forma usual. A cena rica em elementos, numa estrutura 

diferenciada do teatro dramático, recria a sua forma de apresentação, assumindo uma 

liberdade criativa, ao invés de se estabelecer por regras e conceitos teatrais que se encerram 

em uma formatação. Fernandes, sobre essa liberdade, diz que a cena pós-dramática “vive da 

oscilação entre presença e representação, performance e mimese, real sensório e ficção, 

processo criativo e produto representado.”
92

 

Essa cena (processo e produto), carregada de imagens, textos, movimento, sons, ruídos 

(elementos com autonomia cênica) e suas relações, assume uma dramaturgia visual e sonora e 

é oferecida ao público não como uma representação da vida, mas como um chamado a um 

universo apresentado de modo fragmentado, compartilhando sensações, questões e atmosferas 

presentes na vida dos participantes, além de promover ao espectador uma experiência 

diferenciada de percepção. Esta cena se atenta não necessariamente para a produção de um 

sentido, mas se afirma na produção da presença – de vários estímulos para sua composição. A 

autora, ainda se embrenhando nos territórios do pós-dramático, afirma que: 

 

O teatro pós-dramático não é apenas um novo tipo de escritura cênica. É um 

modo novo de utilização dos significantes no teatro, que exige mais presença 

que representação, mais experiência partilhada que transmitida, mais 

processo que resultado, mais manifestação que significação, mais impulso de 

energia que informação.
93

 

 

   Outro ponto de convergência entre a prática utilizada no grupo e o conceito teatral 

contemporâneo é o foco na expressão de corpos que utilizam o recurso teatral para mostrar e 

compartilhar algo. Fernandes, sobre este ponto observa que “(...) a presença de corpos 

desviantes no teatro contemporâneo que, pela doença, pela deficiência, pela alteração da 

formalidade, chegam a formas trágicas de expressão (...)”
94

. Estes corpos desviantes podem 

muito bem serem traduzidos aqui nos corpos envelhecidos presentes no grupo, muitos deles 

classificados como doentes e deficientes, porém, dotados de força e de uma expressividade 

natural e própria de cada participante. 

 Como metodologia aplicada ao grupo, ainda se pode abordar o pós-dramático na sala 

de aula, verificando que o mesmo processo utilizado para a criação de cenas e espetáculos é 
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 Idem, p. 29. 
93

 Idem, p. 23. 
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 Idem, p. 26. 
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utilizado durante o processo das aulas. A sala de aula se transforma não só num local de 

aprendizado como num templo de experimentações, onde os jogadores vivem sempre algo 

inédito e coletivo. Maria Lúcia de Barros Pupo, ao refletir as irrupções do pós-dramático na 

pedagogia teatral, afirma que: 

 

Não há o estabelecimento de circunstâncias dramáticas, não há enredo e à 

primeira vista, poder-se-ia mesmo dizer que não acontece grande coisa. No 

entanto, a inteireza dos jogadores, sua concentração, sua fluência e a 

respiração coletiva que traduz a cumplicidade instaurada se tornam palpáveis 

e podem fazer da observação desse gênero de atividade lúdica uma 

experiência estética enriquecedora.
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levada à cena, essa vivência se revela de forma nova, provocando não somente a cena, 

como os participantes e o próprio público – que se compreende não como observador de uma 

representação, mas como participante daquela experiência estética. Pupo, dialogando com o 

conceito de Lehmann aplicado ao jogo e ao universo pedagógico teatral, comenta que: “O real 

faz sua irrupção no jogo, a tal ponto que o espectador é questionado sobre a estabilidade com 
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 PUPO, Maria Lúcia de Barros. O pós-dramático e a pedagogia teatral. In: O Pós-dramático: um conceito 

operativo?.  GUINSBURG, J.; FERNANDES, Silvia (Orgs.). São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 230. 

Acima, integrante do grupo interpretando uma das Mocinhas, em momentos criados para 
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realizada em 2011. Trecho com composição por memórias de ações físicas da integrante do 

grupo. Fotograma retirado de material fílmico realizado e cedido por Renato Ciacci. 
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a qual ele vive seu estado de espectador ‘enquanto comportamento social inocente e não 

problemático’”. 
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O que se demonstra de forma instável (sem o imediato reconhecimento nas formas 

teatrais mais palpáveis) reorganiza os signos teatrais, misturando-os e apresentando-os não de 

maneira hierárquica, porém independentes e potentes num discurso que os aproxima de uma 

estrutura onírica – como comenta a autora. Essa instabilidade das formas (reconhecendo que a 

cena é exposta como acontecimento), mostra que “as fronteiras entre a realidade e a ficção 

não resistem e tombam inexoravelmente por um breve espaço de tempo.”
97

 – como afirma 

Pupo. 

 No Grupo Teatro Renascer, as questões da velhice (políticas, sociais ou relacionadas à 

memória e identidade) encontram esta forma contemporânea de se realizar teatro, 
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 Idem, p. 224. 
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 Idem, p. 227. 

Na fotomontagem acima, uma 

integrante da aula-espetáculo O Grande 

Passeio (2011), em alguns momentos 

como Mocinha – como na cena do café 

sendo preparado em tempo real, 

comentada no segundo capítulo. 

Fotograma retirado de material fílmico 

realizado e cedido por Renato Ciacci. 

Instalação apresentada no foyer do Palcão 

(UNIRIO), recepcionando o público de O Grande 

Passeio (2011) com elementos ligados a Nanã, 

entidade relacionada aos velhos (no sincretismo 

religioso: Nossa Senhora de Sant’anna). 

Fotograma retirado de material fílmico realizado e 

cedido por Renato Ciacci. 
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ocasionando a todos os envolvidos (alunos, espectadores e equipe) uma oportunidade de 

refiguração de pensamentos cristalizados acerca da terceira idade e da própria cena teatral, 

tendo como objetivo o compartilhamento da experiência. Pupo, sobre o conceito de Lehmann 

no processo pedagógico do teatro, comenta que o educador que estiver em estado de alerta em 

relação a este tema “estará apto a captar a emergência do caráter pós-dramático dentro do 

exercício, do jogo e da cena que vêm à tona dentro do processo.”
98

  

Sendo destacada a importância do trabalho com a memória no grupo, esta encontra um 

terreno fértil para brotar de formas independentes e significantes.  

A equipe, aberta a essa construção instigante do processo, reconhece que esta 

tendência, quando somada aos diálogos com o universo do idoso, revela-se transformadora, 

pujante e carregada de informação. Pupo aponta que “na esteira de processos de 

aprendizagem dessa natureza, o que se vislumbrará é o rastro de uma transformação na 

percepção. Inseparável deles, seu corolário: a instauração de uma desordem naquilo que até a 

pouco se admitia ser a função do teatro”
99

. 
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