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ANTONIO LUÍS DE QUADROS ALTIERI – GRUPERFE (UNINOVE) E GEMDEC (UNICAMP). 
FAZER SENTIDO: A ESCRITA DO GESTO NA CENA. 

Introdução 
Esse texto pretende apresentar parte daquilo que levou à construção de 

considerações importantes para um trabalho de pesquisa realizado num programa 
de pós-graduação em educação quanto à aprendizagem e criação de sentido nas 
cenas de teatro. Representar em um texto a parte que considerou abordagens de 
aprendizado e de significação, e que norteou a investigação que se deu depois. E 
como parte identificar que tem relação com o todo que mais tarde veio a ser a 
pesquisa de criação da cena: sentido e aprendizado no teatro. 

Num primeiro momento considerar-se-ão a natureza do que seja o início e a 
posição e situação do autor, para logo a seguir experimentar um breve exercício de 
análise estrutural. Depois, reconhecendo que há uma estrutura e necessariamente a 
contradição interna que a habita (que a tensiona), passar-se-á à verificação da 
realização do texto nos ensaios. Finalmente registrar-se-á a prática diante do público 
que, síntese, permitirá encaminhar algumas considerações finais. 

Para tanto foram utilizados como fontes  o texto dramático ‘O Evangelho 
Segundo Zebedeu’, entrevistas do autor do texto César Vieira (depoimento colhido 
usando a técnica de entrevista narrativa e duas entrevistas de arquivo), publicações 
de suporte e constituição do referencial teórico (Bakhtin, Vigotsky, Piaget, Greimas, 
e Gohn), programas e matérias de jornal da representação da peça e o sítio do 
grupo União e Olho Vivo. 
O início 

É da natureza do início que se comece algo novo, algo que não pode 
ser previsto a partir de coisa alguma que tenha ocorrido antes. Este 
cunho de surpreendente imprevisibilidade é inerente a todo início e a 
toda origem. [...] O fato de que o homem é capaz de agir significa que 
se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o 
infinitamente improvável.1 H. ARENDT. A condição humana. 

Ao nos vermos diante de um texto qualquer, todos nós temos uma expectativa 
de conteúdos. Conceitos e contextos e narrativas ou descrições, procedimentos e 
atitudes. Vamos aos textos movidos por possibilidades de encontro com um mundo, 
com perspectiva e por vezes esperança. Não se vai impunemente ao texto. 

É importante que se observem essas pré-condições tendo em vista que põem 
em vigor (frescor e também vitalidade) e criam estados de ação (conjunto de 
condições de ação). A experiência da leitura de um texto é uma experiência de 
interação. Há alguém que se nos apresenta quando as folhas de papel carregadas 
de letras, palavras, frases e parágrafos, estão postas a nossa frente aguardando 
nossos olhos abertos para sonhar as imagens e universos. Mas há o sujeito que vai 
até o texto também carregado de vida e sonhos, realizações ou desilusões ou até 
                                                 
1ARENDT, H. - A condição humana. 6. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1993, pág. 190-91. 
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mesmo tudo isso. 
Porém, toda leitura é um inicio. Inicio de uma história nova (mesmo quando 

lemos novamente). Como imprevisibilidade e sendo nova – e ler é essa experiência 
de contradição –  a leitura carrega a origem de algo em nós: nos fazemos leitores. 
Na interação a que nos propomos quando lemos e interpretamos o que lemos, a 
aventura da ação significativa descobre-se no fazer sentido. Quando lemos fazemos 
sentido. Um trabalho surpreendentemente infinitamente realizável porque é de nossa 
condição colocarmo-nos nessa repetida situação diante das palavras. ‘O que será 
que está escrito aqui?’. É a pergunta que nos move à leitura. E permanecemos em 
movimento enquanto lemos, vamos descobrindo uma expedição em meio a uma 
aventura. E, como em outras aventuras isso tudo meche com nossos sentidos. Tato, 
visão, audição, olfato e paladar. E ao provarmos desse sabor (e saber2 vem do 
sabor) fazemos o provável. 

Era em meio à aventura do fazer saber que Tespis circulava com sua carroça 
quando entrava na cena em direção ao coro no antigo teatro grego. Sobre o carro de 
Tespis diálogos se deram: entre o ator e o coro, mas também entre o ator e ele 
mesmo. Dizem que esse foi o primeiro monólogo: quando ele usou duas máscaras 
(uma sobre a face e outra sobre a nuca) para representar aquilo que Ésquilo 
chamou de deuteragonista. 

O ágon era parte da representação grega na qual se expunha a razão e o 
deuteragonista foi o que se opôs a razão apresentando-se diferente. O resultado foi 
o texto com personagens. As palavras foram assim dispostas no espaço em meio a 
uma disputa que trouxe a tona a enunciação e a construção de sentido durante a 
realização dos gestos: teatro. 
César Vieira um autor em meio a uma pesquisa para fazer sentido num texto. 

Ao tomar para si a função intelectual de redigir criativamente um texto de 
teatro, o autor é colocado diante da possibilidade de expressar em palavras. Assim 
foi para Tespis, Aristófanes, Shakespeare, Moliére, Tchekov e Nélson Rodrigues e é 
para quem venha a escrever. Essa possibilidade de criação os coloca, aos autores, 
em ação, mas uma ação de busca de palavras para as bocas. Palavras para serem 
faladas nas cenas. Palavras que, no final das contas, na verdade, são gestos porque 
o texto é para teatro. É dramático. 

Cezar Vieira, ou Idibal Piveta, se colocou, ou melhor, reconheçamos, foi 
colocado na posição de dar origem a um texto sobre a revolta de canudos. Já, e de 
saída, como uma terceira pessoa na obra, pôs-se para fazê-la e descobrir-se nela. 
Dirigir a pena no curso das frases e ser dirigido pela tinta na pintura da força dos 
personagens. Nas rubricas e falas de cada um. 

Foi um pesquisador no papel de escritor, porque necessitou inicialmente 
estudar a revolta, para depois escrever a revolta. ‘A transmissão racional, intencional 

                                                 
2 Lat. sapìo, is, ùi, ívi (ou ìi eí), ère 'ter sabor, ter bom paladar, ter cheiro, sentir por meio do gosto, ter inteligência, ser sensato, prudente, 

conhecer, compreender, saber'; ver sab-; f.hist. 991 sabere, sXIII saber. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, versão 
1.0, Dezembro 2001. 



 3

de experiências e de pensamentos a outrem exige um sistema mediador, que tem 
por protótipo a linguagem humana nascida da necessidade do intercâmbio durante o 
trabalho’ (Vigotski, 2002, pág. 09)3.  

César Vieira vinha da experiência da autoria de um texto chamado ‘Um 
uísque para o Rei Saul’, um monólogo de cunho social existencialista e também de 
cunho político, que tinha recebido premiação em leitura dramática no Rio de Janeiro, 
representado por Irina Greco, dirigida por Ademar Guerra. Partira para a realização 
da tessitura de ‘O Evangelho Segundo Zebedeu’  com a história da guerra de 
Canudos e Antonio Conselheiro passada num circo com uma linguagem circense 
‘absolutamente popular’ e utilizando os recursos da feitura do cordel. 4 

Um tema político desenvolvido de forma popular era o que César Vieira queria 
realizar. Um tema ‘proibido na história oficial do Brasil’ cuja ação foi colocada dentro 
de um circo. Para tanto pesquisou durante cerca de seis meses na Praia Grande, 
em Mauá, Jundiaí e na periferia de São Paulo e tratou de se ‘imbuir’ da linguagem 
das pessoas do circo. Encontrou peças em rima pobre, com muita ação, com música 
simples e autêntica, representada com gestos simples: uma estética que funcionava 
num espaço no qual se vendia pipoca e batida ou caipirinha na porta de entrada e se 
representava ‘Vida, paixão e morte de Cristo’. Foi aos livros, aos testemunhos e até 
mesmo à Biblioteca do Exército, onde encontrou depoimentos de generais que 
analisaram a campanha de Canudos.5 
O texto – um exercício de construção do sentido. 

Mas ao ter contato com esse texto, já distante do autor, o que se pode nele 
encontrar para realizar a interação que construa sentido e conseqüentemente dê 
significados ao que se lê? Num primeiro momento, que poderá ser chamado de tese, 
pode-se debruçar sobre uma análise estrutural do texto ‘O evangelho segundo 
Zebedeu’, sem esgotá-la. Buscar estabelecer a construção do sentido na estrutura 
do texto, já que interessa apontar o sentido num texto dramático. Fazer um exercício 
de análise segundo as concepções de Greimas, tomadas a partir de uma publicação 
que sugere um modelo de percurso para esse tipo de análise: “Iniciação à análise 
estrutural”  (Charpentier, outros, 1983)6. 

                                                 
3 “Fruto de seu gosto pessoal, a pesquisa de Vigotski na área da literatura iniciou-se com a obra de Shakespeare, A tragédia de Hamlet, 

Príncipe da Dinamarca que resultou num estudo crítico escrito realizado entre 1915 e 1916. A tragédia sheakesperiana, escrita em 
verso e prosa provavelmente entre 1588 e 1600, foi a peça mais encenada de todos os tempos e também a mais longa desse autor. 
A partir do seu estudo dessa obra, Vigotski desenvolveu uma teoria estética fundamentada na recepção, ou seja, no efeito causado 
pelas obras literárias que se verificava tanto através da leitura individual como do teatro e teve origem, portanto, nesse seu primeiro 
estudo crítico”.Susan Aparecida de Oliveira, professora de Literatura Infantil na Universidade de Santa Catarina, em artigo 
Literatura e Estética em Vigotski. http://www.virtual.udesc.br/DAPE/Pos_Graduacao/artigo1.doc em 30/08/06. 

4 Depoimento concedido a Antonio Luís de Quadros Altieri em 14/01/2007 na residência de Idibal Piveta (César Vieira), doravante 
citado apenas como depoimento. 

5 Fontes: Entrevista concedida por César Vieira a Claudia de Alencar, Mariangela  M. A. Lima e Berenice Raulino em 02/06/1977 e 
que consta como documento na Divisão de Pesquisas do Centro Cultural de São Paulo – Arquivo  Multimeios – como transcrição 
nº TR 1133 e entrevista concedida a Liba Frydman, documento nº DT 4490. 

6 É interessante destacar que por uma feliz coincidência a obra em questão faz o exercício da análise estrutural do texto sobre 
passagens da Bíblia, uma do Antigo e outra do Novo Testamento. O texto sobre o qual nos debruçamos aqui é sobre Canudos, 
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Praticar uma gramática do discurso, buscar a gramática da narrativa e as 
‘normas’ que fazem com que o texto adquira sentido. Instalar-se em toda extensão 
do texto sem a preocupação com ‘a época em que foi escrito ou com quem o 
escreveu’. Procurar as oposições, as expressões do raciocínio binário que dá 
sentido: as diferenças, o estabelecimento das relações entre um ‘isso’ que só tem 
sentido em relação a um ‘aquilo’. Encontrar uma ou duas oposições fundamentais 
que ajam como molas últimas do texto e que movimentem toda a engrenagem. Usar 
o ‘plano da manifestação’ que é o texto para encontrar o ‘plano da imanência’ 
formado pelas estruturas: narrativas (sintáticas) e discursivas (semânticas). 
Proceder à desmontagem do texto e enquadramento dos elementos em formas para 
poder examinar melhor sua relação, nos dois níveis: narrativo e discursivo. Em três 
partes: à superfície, componente narrativo e componente discursivo. 

A superfície do texto no nível da manifestação - A estrutura lembra a 
história contada nos evangelhos. Nos títulos das cenas podemos antever algumas 
transformações palas quais passarão os sujeitos. No primeiro ato seis cenas: 
Apresentação da Trupe, Conselheiro Menino, Pescadores de homens, A César o 
que é de César, Expulsão dos vendilhões do templo e Cena final do 1º ato com 
artista de circo. No segundo ato sete cenas: Entrada apoteótica de Moreira César, 
Nuvem do céu há de vir, Morte de Moreira César, O tempo que nos resta, Merda de 
República, Enterro do Pajeú e Encerramento com os artistas de circo. 

Os personagens do drama são representados pelos artistas do circo (que 
também são personagens). No drama ainda há os personagens dos jagunços e 
soldados.  

PERSONAGENS DO CIRCO: Zéca Tibério – Mestre de Cerimônias, Ponciano – O 
domador, Barry Brutus – Auxiliar de domador, Sana André – O mágico, Vouques – O 
palhaço, João Lindoso – O anão, Pedrão – O lutador negro, Zebedeu Martins – O 
autor e ator mudo, Vicente – Artista convidado, Chico Tibério – Ponto, Magda – 
Primeira bailarina, Ana – Bailarina, Suzana – Bailarina, Mimoso – Um jegue, Peludos 
– Ajudantes de circo. 
PERSONAGENS DO DRAMA: Conselheiro Menino, Maria Chana – mãe do 
Conselheiro, Vicente – pai do Conselheiro, Conselheiro, Izabel – uma doida velha, 
Manoel Quadrado – discípulo do Conselheiro, João Abade – discípulo do 
Conselheiro, Antonio Beatinho – discípulo do Conselheiro, Pajeú – discípulo do 
Conselheiro e chefe de guerrilhas, Tia Benta – uma velha, Primeiro Cobrador, 
Segundo Cobrador, Frei João Evangelista do Monte Marciano, Frei Caetano 
Paptistão, Coronel Moreira César – comandante da 3ª expedição, Coronel Tamarindo 
– membro est. maior de M. César, Um Oficial, Mulher agregada às tropas, Morena, 
Praça João, General em Chefe – comandante da 4ª expedição. 

Componente narrativo - A análise narrativa busca os “actantes”, as “figuras 
abstratas”, os valores que se opõem. Busca apontar as relações entre os sujeitos (S, 
S1, S2,...) e objetos (O1, O2, O3,...) e suas posses ou carências (a que chama de 
conjunções ou disjunções) e àquilo ou àqueles que fazem as transformações 
(performances) que conduzem a outros estados. Há “sujeitos de estado” e “sujeitos 
operadores”, e a relação entre eles é de que esses provocam transformações 

                                                                                                                                                         
mas a forma como se apresenta é de um auto e de um “Evangelho” segundo Zebedeu. Aqui aparece apenas uma pequena parte 
dessa análise, que está em sua totalidade como apêndice no exemplar de minha dissertação de mestrado. 



 5

naqueles. Tomando a narrativa como uma seqüência organizada de estados e de 
transformações, localizamos inicialmente no texto a indicação de que serão 
encenados na forma de auto os fatos que se sucederam durante a guerra de 
Canudos, como vistos por Zebedeu Martins (sujeito operador) - comedor de fogo do 
circo Irmãos Tibério. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As transformações do texto, a autoria do texto, foram delegadas a um 

personagem chamado Zebedeu Martins. Portanto ao iniciar o texto é um 
personagem, Zebedeu Martins, quem ganha voz e faz as transformações e, como 
autor, é quem fará as mudanças de estado dos personagens por ele criados. Ele 
será o sujeito operador. Na cena I Zeca Tibério, o mestre de cerimônias, representa 
o sujeito dois, que fará uma mudança de estado para ambiente de circo com 
personagens de circo. O texto é o mesmo, mas a cena passa a ser de circo. A ação 
de mudança de estado ocorre sobre o objeto texto, transformando-o em cena de 
circo. 

O ‘circo’ transformará a História de Canudos. Zebedeu, que também será 
submetido a uma transformação, fará representar seu texto, não por quaisquer 
atores, mas por atores de circo. Ou seja, haverá mais uma transformação que se 
dará no texto: a da disjunção do circo popular com a importante história de Canudos, 
para o estado de conjunção com essa história. Isso é que está representado no 
Quadro 1. A conjunção de um autor popular com uma história através do texto 
representado pelo que de muito popular está a disposição para a representação: o 
universo do circo. 

Componente discursivo – abordagem semântica – Esse é o nível mais 
profundo. Quais são as oposições fundamentais do texto? O ato é de debruçar sobre 
o papel temático, que é aquele que reveste as personagens de valores de sentido. O 
papel temático das personagens do texto. Assim, Zebedeu é um homem do fazer: ele 
é um comedor de fogo e um contador de história. Aí reside uma primeira questão a 
ser posta já que por ser comedor de fogo ele não tem língua, e por não ter língua não 
fala, mas pode escrever de maneira tal que outros venham a falar por ele. Zebedeu 
quer contar a história de Antonio Conselheiro, e para isso usa um drama que submete 
à representação de uma trupe de circo. 

A história que Zebedeu quer contar é a que ele viu em suas andanças pelo 
Brasil, ouviu do povo que foi encontrando pelas viagens que fez com o circo, essa é a 

F S⇒ [(S1 ∧ O1) → (S1  ∨ O1)] ⇒ {[(S2  ∧ O2) → (S2  ∨ O2)]} 
F – transformações. 

S – um autor. 
⇒ - ‘fazer passar’, ‘transformar’. 

S1 – Zebedeu Martins. 
→ - passagem de um estado a outro. 

S2 – Zeca Tibério, mestre de cerimônias / o circo. 
∧ - disjunção. 

∨ – conjunção. 
O1 – História de Canudos. 

O2 – Representação Teatral da História de Canudos.

Quadro 1 - Programa Narrativo. 
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prevalência do papel do contador de história. Zebedeu é o contador da história de 
Canudos que o povo comenta e que é resultado do que eles de fato viram acontecer, 
ou que eles ouviram contar nas narrativas de seus conhecidos mais velhos ou de seus 
avós. É o homem que foi ouvindo e vendo aqui e ali coisas sobre esse acontecimento 
histórico, e foi ponderando, pensando sobre eles. É uma história da resistência, que 
tenta recolocar o que é verdadeiro em oposição à falsidade que se faz crer através 
dos representantes da Igreja, do Exército e do Governo. A história que com a 
simplicidade do narrador explicita as contradições, contrariedades e implicações 
presentes nas ações, crenças e mitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 6 - Quadrado Semiótico. 
 

Toda essa cadeia de acontecimentos se desenvolve, caracterizada uma 
isotopia7 de ‘adoção de pertencimento’ e de ‘ascensão ao lugar’. No fundo o nível de 
sentido é alcançado na construção da identificação - construção essa que é a 
isotopia maior, se assim podemos dizer. E a circulação, regra do jogo, feita pela 
narrativa somente pode ir a determinadas direções. Assim, não se vai de ‘/falso/’ a 
‘/não verdadeiro/’, nem de ‘/terra/’ a ‘/não paraíso/’. Então, se partirmos de 
‘/falso/elite/paraíso/’ iremos a ‘/não falso/não elite/não paraíso/’ (operação de 
negação), a seguir de ‘/não falso/não elite/não paraíso/’ para ‘/verdadeiro/povo/terra/’ 
                                                 
7 Lugar onde o sentido assume sua coerência. 

Dêixis I 
Dêixis positiva. 
Espaço do ser, 

poder e do 
permanecer. 

Dentro. 

Dêixis II 
Dêixis negativa. 
Espaço do parecer, 
ter e do ficar. 
Fora. 

/Povo / Terra/

/verdadeiro/ /falso/

/Elite / Paraíso/

Contradição 

Contradição 

/Não-falso//Não-verdadeiro/

Contrariedade 

Implicação Implicação 

/Não-Elite / Não-Paraíso//Não-Povo / Não-Terra/
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(operação de asserção), a seguir de ‘/verdadeiro/povo/terra/’ para ‘/não 
verdadeiro/não povo/não terra/’ (segunda negação) e finalmente de ‘/não 
verdadeiro/não povo/não terra/’ a‘/falso/elite/paraíso/’.8 

Os valores de sentido são dados pelos personagens quando revestidos com 
seus papéis temáticos. Antonio Conselheiro vai durante o texto se caracterizando 
como o personagem que aglutina homens como um pescador, mais tarde como o que 
os orienta e coordena, como um administrador conselheiro e finalmente como aquele 
que os capitaneia na batalha. Na verdade é o personagem que, no interior da história 
contada leva o povo por um caminho considerado verdadeiro, que assim se faz na 
terra. E transversalmente acontece, simultaneamente, o desenrolar da passagem de 
um tema histórico de elite para popular. E todos os personagens agem dentro de um 
espaço de contradições, contrariedades e implicações, indo do desequilíbrio até o 
equilíbrio. 
A palavra enunciada transformando-se em gesto na cena e depois diante do 
público. 

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em 
contato com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do 
discurso interior do sujeito da compreensão. Ele deve sempre contatar com o 
outro sentido para revelar os novos elementos da sua perenidade (como a 
palavra revela os significados somente no contexto). Mikhail Bakhtin, Estética 
da criação verbal, 2003, pág. 382. 

Ficou então essa condição posta: há personagens que agem. Como em 
outros gêneros de texto. Mas nas cenas isso deverá se dar de fato, eles de fato se 
moverão. Para que isso viesse a se realizar houve um momento de leitura de mesa. 
Como o próprio nome deve indicar, é uma espécie de leitura conjunta, feita em voz 
alta, de rubricas, indicações e falas dos personagens. Todos os participantes se 
reúnem em uma mesa grande (que pode de fato existir ou ser imaginária) para, 
distribuídos os papéis, fazerem a primeira leitura do texto. Então algo diferente 
acontece: não se busca unicamente entender, mas realizar no momento. Quando o 
primeiro personagem fala, aquilo que diz, como diz, repercute na mesa, e aguarda... 
Aguarda aquilo que será dito pelo segundo leitor, provavelmente um segundo 
personagem, ou uma multidão. E isso que é dito em seguida recebe o anterior, 
manifesta-se e aguarda. Algumas vezes, movidos pela ação presente nas palavras 
(estamos tratando de texto dramáticos) os leitores da mesa esboçam impulsos, 
reações ou movimentos. Sabem que podem e devem segurá-las por hora, ainda não 
é tempo de levantar. Esse processo se estende por um tempo. Os atores e as atrizes 
‘batem texto’, repetem-no uns com os outros até que intenções, vontades ou o que 
alguns chamam de verdade dos personagens comecem a nascer e tomar corpo. 
Então, literalmente, acabam as leituras de mesa e todos se levantam para ir à cena. 
Ganhar corpo e voz! Levantar a cena, como dizem no teatro. 

O grupo de teatro do Centro Acadêmico XI de Agosto (da Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco) realizou as leituras e mais: pesquisou. Para montar 
                                                 
8 Poderíamos também partir de /povo/terra/verdadeiro/. 
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cenas conviveu e aprendeu com os artistas de circo ‘cheirando feijão com arroz’. O 
circo ‘do amendoim, da arquibancada bamboleante, do drama popular, do ‘Mártir do 
Calvário’... Varou noites com essa gente de circo, leu seus textos (‘dramas com 
morte, dor paixão’ e comédias com ‘situações familiares simples e jocosas’). 
Também pesquisaram a história e o folclore: leram Euclides da Cunha, Gilberto 
Freire, Pedro Calmon, Paulo Dantas, Figueiras Lima, Frei João Evangelista do 
Monte Marciano e outros, além da literatura de cordel9. 

Toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à 
situação-problema defrontada pelo organismo – o que pode ser representado 
pela fórmula simples (S → R). Por outro lado, a estrutura de operações com 
signos requer um elo intermediário entre o estímulo e a resposta. Esse elo 
intermediário é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado no interior 
da operação, onde preenche uma função especial; ele cria uma nova relação 
entre o S e o R. O termo “colocado” indica que o indivíduo deve estar 
ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação. Esse signo 
possui, também, a característica importante de ação reversa (isto é, ele age 
sobre o indivíduo e não sobre o ambiente). (Vigotski, 2003, pág. 53). 

Ativamente engajados e aprendendo a fazer circo atores e atrizes do Centro 
Acadêmico XI de Agosto fizeram espetáculo sobre a terra, entre arquibancadas e 
com público. Aliás, dois tipos de público distintos, já que a peça foi assistida por um 
público formado de pessoas da classe média e estudantes, o público comum de 
teatro na época (1969/70) e por gente humilde que passeava pelo Ibirapuera nos 
finais de semana. E essa gente da Bahia, do Pernambuco, do Ceará conhecia a vida 
do Conselheiro e participava diferentemente palpitando, brincando e antecipando os 
acontecimentos. Ainda que amadores os atores e atrizes, dirigidos por Silnei 
Siqueira (que já havia dirigido Morte e Vida Severina do TUCA), foram premiados 
pela crítica profissional (todos os prêmios, menos o de direção) e viajaram à França 
representando o Brasil em Nancy (onde foram considerados como melhor 
espetáculo). Mas, e, por outro lado, aprenderam de fato a serem populares com o 
público que, no teatro, mantém viva essa arte da realização da cena: foram as 
intervenções e reações desse público humilde que ensinaram como deveriam ir se 
adaptando e modificando as cenas. Atualizaram-se em contato com o sentido do 
outro. 
Considerações iniciais - O aprendizado. 

A análise estrutural aqui feita foi o exercício de reconstrução do escrito, com 
um mergulho profundo no texto que é portador do sentido que dá significado às 
partes do todo da obra ‘Evangelho segundo Zebedeu’.10 Um desempenho interativo 
com a escrita que buscou as leis internas, circulando do desequilíbrio ao equilíbrio 
na construção do sentido. Nesse percurso foi descobrindo significado. Foi 
aprendizagem porque conduziu ao equilíbrio ao exibir um esquema e permitir 
adequar a uma estrutura. Como num jogo com a participação de um leitor. Na 
                                                 
9 Fonte: Em busca de um teatro popular, César Vieira, 1978 – Edição Unesco/ Gripo Educacional Equipe. 
10 Não foi esgotada, e um outro momento em que a possibilidade se apresente poderá prover mais utilidades a outros interesses. Para 

a função a que se destinou aqui foi satisfatória. 
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verdade foi uma primeira aproximação do texto bem aos moldes do que se faz no 
início da história de um espetáculo. Com certeza a direção, os responsáveis por 
cenário e figurino, pela preparação corporal e pela música fizeram essa aproximação 
que gerou uma espécie de ‘a priori’, uma generalização em que as coisas se 
encaixassem. 

Segundo Piaget ocorre aprendizagem quando um processo de interação entre 
sujeito e objeto proporciona a realização da construção do sentido, com 
conseqüente transformação de um estado de desequilíbrio em um estado de 
equilíbrio, por um processo de assimilação ou acumulação/assimilação. 

Aqui o ponto de partida para os membros do grupo foi o texto, ‘O Evangelho 
Segundo Zebedeu’, que existiu a partir de um autor. Ao ler esse texto alguém pode 
somente ser informado quanto a como foi a revolta de Canudos, como se 
comportaram os revoltosos, etc... Mas, como aponta Piaget, ele não terá galgado 
nenhum patamar de conhecimento, pois não tem os elementos que o permitirão 
construir novas idéias, ou seja, entender como e porque o texto foi feito daquela 
forma, e com a matéria-prima, que permitirá criar outras histórias e outros textos. 
Então a análise estrutural: com essa construção sobre o texto conceitos foram 
formados (o sentido e conseqüentemente a significação estão no texto). Um dos 
princípios básicos da aplicação da teoria Piagetiana para o ensino é a significativa 
interação entre o objeto e o sujeito, que constroem juntos o conhecimento. 

Houve construção do conhecimento então ocorreu aprendizagem. Ao fazer a 
leitura do texto um processo se deu, com interação entre os leitores e o próprio texto 
que era o objeto. Um objeto cultural. Certas ações mentais ocorreram (algumas 
físicas inclusive). A princípio o texto provocou um certo desequilíbrio, dado ao fato 
de que é um outro do qual se deseja a aproximação. Não sendo o sujeito, fez 
presença como objeto, com a característica de ser símbolo cultural, carregado da 
história. Leitura desejada, já que o objetivo era de levá-lo à cena. 

Mas o texto, como algo surpreendente e inesperado (estavam todos ali, no 
ambiente da criação) trouxe situações que ocorreram de maneira diferente da 
esperada. A história de Canudos a ser contada a partir do texto era diferente, popular. 
E ao mesmo tempo foi escrita de maneira tal que só aconteceria na leitura, se 
realizaria como popular no ato mesmo da sua concretização e prática enquanto cena. 
Era um texto dramático, e por essa condição as palavras do escrito ganharam 
significados, portanto dentro e fora do texto. Enunciadas passaram a ser gestos, 
foram ditas em direção a pessoas, com determinadas entonações dadas pelo objetivo 
de personagens em cena. E assim, por essa condição de transmissão, fez-se o 
caminho do que seria o aprendizado, em um sentido que só foi obtido nos ensaios e 
no trabalho em grupo para a criação das cenas. Aconteceu nas cenas o que Vigotski 
aponta em Pensamento e Linguagem quando descreve que o desenho de uma 
criança sofreu alteração quando um barulho externo a tirou de suas considerações 
ditas egocêntricas. Ao texto que se foi internalizando nos atores e atrizes se somaram 
todas as outras tessituras sonoras, visuais e táteis. E mais ainda o aprendizado do 
outro pela retro-alimentação que é a presença do público que reage ao fazer teatral: 
sabor/saber. 
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O texto de teatro foi um mediador cultural, um sujeito mediador nomeado, que 
participou da construção das cenas. O que Vigotski chama de mediador são as 
ferramentas auxiliares da atividade humana como os instrumentos do trabalho do 
homem que modificam a natureza, ou as ferramentas da linguagem humana que 
modificam a mente dos homens. O texto foi essa ferramenta da linguagem que, no teatro, 
com os cenários, figurinos, sons, gestos e luz foram instrumentos do trabalho, que depois 
de transformados ganharam também status de ferramentas junto ao público. 

Toda essa experiência foi um meio produtivo cultural que acabou por 
proporcionar educação. O saber que se transformou em conhecimento pôde ser 
observado como educação não-formal. Aconteceram processos que geraram ‘a 
aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos’, ‘a aprendizagem e 
exercício de práticas que capacitaram os indivíduos a se organizarem com objetivos 
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos’ e ‘a 
aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do 
mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor’ (Gohn, 2006). 

E, antes  de terminar, ainda uma explicação. No sub-título consta  que essas 
seriam considerações iniciais. Não há erro: ‘Senhoras e senhores, respeitável público, 
bem vindos ao espetáculo! Rufam os tambores e... ela entra: 

H. ARENDT - É da natureza do início que se comece algo novo, algo 
que não pode ser previsto a partir de coisa alguma que tenha ocorrido 
antes. Este cunho de surpreendente imprevisibilidade é inerente a todo 
início e a toda origem. [...] O fato de que o homem é capaz de agir 
significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de 
realizar o infinitamente improvável. A condição humana. 
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