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RESUMO 

"Teatro e histria: uma experiencia historiogrfica" parte de uma 

investigaao das formas narrativas mais difundidas numa comunidade pouco 

letrada. O teatro, op9ao preferida pela comunidade onde situou-se o estudo -a 

Vila Pinto- revelou-se tanto um instrumento comemorativo quanto uma forma 

de expor problemas. Assumimos entao a hip6tese de que o teatro pico poderia 

desenvolver potencialidades dessa forma narrativa enquanto escrita da hist6ria, 

desenvolvendo uma parceria de texto e encena9ao com um, grupo de 

adolescentes para contar a hist6ria do espa9o publico mais antigo da cidade, a 

Rua da Praia. O resultado 6 a constru9豆o de uma identidade transcendental, o 

grupo de teatro, que atinge o entendimento e narraao da hist6ria, ainda dentro 

do limite que denominamos para-historiogrdfico, isto 6 , uma forma mim6tica 

diante do carter fragment丘rio e probabilistico do conhecimento histrico. 
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ABSTRACT 

A research driven study "Teatro e histria: uma experiencia 

historiogrdfica", starts from a project related to the most spread narrative forms 

into an illiterate community. The drama reveals itself to the members of the Vila 

Pinto, where the study was realized, as an instrument for pleasure as much as a 

form to expose their own problems. For instance, we assume the hypothesis that 

through the epic drama would be developed some capacities to write the 

History. This was possible associating the text and the dramatization with a 

group of teenagers who through this could relate the story of one of the most 

ancient parts of the City named Rua da Praia. The product of the experience was 

a construction of a transcendental identity, a group of theatre, who reaches the 

understanding and the narration of the History, still on the limits that we have 

called as para-historio graphic. That is, a kind of mimetic釦rm produced by the 

fragmentary and the probable character of the historical knowledge 
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INTRODUCAO 

A questao do impacto da midia sobre o historiador e o aumento do p丘blico 

para a hist6ria, foram preocupa6es da nova hist6ria no final dos anos 70. 

Percebeu-se um aumento do consumo de hist6ria atribudo em grande parte a 

emiss6es de televisao organizadas por especialistas nao academicos que 

terminaram por abrir um espa9o a historiadores academicos. Mas isto implicou 

para todos eles numa aten9ao especial sobre a narrativa. Em Hist6ria: uma nova 

paixao (1986), De Certeau, indaga-se do discurso histrico como um espetculo 

especifico, texto que tende a funcionar como uma fic9ao cientfica e Ladurie 

qualifica-o por ser uma mistura de literatura, romance e belas artes. 

O debate entre historiadores nomologistas, para quem a explica9ao hist6rica 

depende de leis ou de condi96es determinantes, e historiadores narrativistas, que 

identificam a compreensao hist6rica com compreensao narrativa, tamb6m incide 

na preocupa9ao da hist6ria com o alargamento de seu p丘blico: 

Por que os historiadores ambicionam dirigir-se a um auditrio potencialmente 
universal e nao simplesmente a um frum cientfico? Porque o que eles se 
prop6em a comunicar6 uma esp6cie de juzo mais pr6ximo da phron6sis de 
Arist6teles que da ciencia (MINK apud RICOEUR,1994, p. 225) 

E com este objetivo, ampliar o p丘blico para a hist6ria bem como para incluir 

setores pouco letrados numa comunidade letrada, que produziu-se um texto com 
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um grupo de jovens, da Escola Municipal Jos6 Mariano Beck, da Vila Pinto, Assim 

nasceu a Rua da Praia, visando tamb6m um p丘blico infantoうuvenil. 

Este trabalho analisa Assim Nasceu a Rua da Praia. Portanto o objeto6 

multifacetado envolvendo vhrias perspectivas inter-relacionadas. A primeira 

face propriamente hist6rica 6 sobre a Rua da Praia enquanto espa9o p丘blico 

ancestral da cidade, desde onde se deu a luta pela forma9ao da Freguesia de 

Nossa Sra. da Madre de Deus (Porto Alegre), independente da Freguesia de 

Viamao, processo no qual os a9orianos desempenhariam um papel social. 

Assim, o primeiro capitulo (Uma hist6ria a ser contada: Resistencia social 

a9oriana no espa9o p6blico do s6culo XVIII) trata da configura95o do espao 

pblico e do tipo social que fez sua defesa. A meia l6gua das aguadas ou de 

arroios e rios navegveis, segundo a legisla9ao colonial, era espao e direito 

conferido aos pe6es do rei, trabalhadores de ofcio, ou de ocupa更o 

comprovada. Ali nasceu a Rua da Praia e conquistou-se a cidade, da Capela え  

Freguesia numa luta em que nao faltaram representa96es, a6es de resistencia e 

alian9as polticas. 

A segunda face do objeto, como narrar esta hist6ria com e para o p丘blico 

pretendido, recorta-se por uma primeira fase de viv6ncia na Vila Pinto. 

Realizamos um estudo exploratrio para estabelecer um relacionamento com os 

jovens da comunidade e identificar a narrativa que mais os mobilizasse. 

Tratamos de conhecer a vila, observh-la ao conviver com ela. Assim, de inicio 

ao fim do trabalho, utilizamo-nos da Observa更o Participante em seu sentido 

mais amplo, isto 6 o de compartilhar consciente e sistematicamente em 

atividades de vida, interesses e afetos de um grupo. Nossa situa9ao no contexto 

foi demarcada por ser Professora da UFRGS. O lugar desde onde observar foi a 

Escola Municipal com o objetivo de atingir um grupo minimamente organizado, 
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isto 6 , jovens frequentando regularmente as aulas e disponveis para atividade 

extra-classe contnua. 

Nem a hist6ria pregressa da vila, muito menos a da Rua da Praia se faziam 

presentes, n乞o s6 para jovens como para outros grupos. Somente como mat6ria 

e objeto da Hist6ria a mem6ria coletiva poderia ser restituIda. Duvidvamos 

que um relato sobre o assunto pudesse sustentar-se como foco de aten9o 

daquele p丘blico infanto-juvenil. Desde entao passamos a propor atividades 

culturais que nos permitissem identificar a narrativa mais aceitdvel para o grupo, 

procurando delimit五-la historiograficamente. Tanto pela via da escola quanto 

pela comunidade a op9ao de atividade cultural foi o teatro, versando sobre temas 

locais: a situa9ao dos adolescentes e o cotidiano de uma Cooperativa de 

Reciclagem. Hist6ria e Teatro se apresentaram como formas de comemora更o. 

Essas formas narrativas em princpio inscrevem-se no que Veyne (1984) 

refere como ressurrei9ao e n5o como constru9五o hist6rica. A partir da reflexo 

de Ricoeur (1994) sobre a narra9ao hist6rica, mais precisamente de seus 

conceitos de quase intriga e quase personagem, levantamos a hip6tese de que o 

teatro 6 pico de Brecht (1968) poderia produzir, embora limitadamente, esses 

dois conceitos. Referimo-nos especialmente a cria9豆o de personagens sociais 

atrav6s de efeitos de distanciamento critico que interrompem a trama para sua 

anlise. 

Al6m disso, o que se desenha como fundamental no segundo capitulo 

(Como narrar a hist6ria da Rua da Praia) assim como tamb6m no terceiro 

(Construindo a Comunidade Cultural),6 o relacionamento com os jovens da 

vila, o confronto de identidades. Entendemos que os caracteres identit五rios sao 

estabelecidos por elementos contrastivos e colocados em oposi9ao. Se o n6s- 

sujeito se considera portador de um determinado atributo positivo de qualquer 
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natureza, 6 possvel que, por contraste, o outro grupo, (n6s-objeto), seja 

considerado como portador de um atributo oposto, e por defini9ao negativo 

(CENTURIAO, 2002). 

Tanto sujeito como objeto possuem uma subjetividade coletiva, 

partilhada por seus membros de uma forma fragmentdria, muitas vezes efmera 

e de fraca densidade. Ou seja, apenas como experiencia eventual e sem que o 

individuo se comprometa em seu todo em tal experiencia. Por outro lado, na 

rela9ao intersubjetiva, a apreensao do outro-sujeito s6 6 possvel colocando-o na 

posi9ao de objeto. Este, por sua vez, se transforma num "alter", elaborado desde 

uma visao de si mesmo do sujeito que percebe. Assim, toda identidade 6 fragil, 

plural, ancora-se socialmente, acima do individuo, fixando-se no contraste. Isto 

implica em que o estranhamento carregue uma rela9ao de poder. 

Nos mecanismos pelos quais um grupo imp6e o seu dominio, as lutas de 

representa96es t6m tanta importancia quanto as lutas econ6micas. (WEBER, 

2002). Assim, o trabalho de representa9ao classifica e exclui mas tamb6m 

constri um sentido, desde o qual um grupo resiste, defende seu modo de ser. 

Neste caso, face a um adulto, tratava-se de defender o modo de ser jovem; face a 

um "de bairro", com uma soma de atributos implcitos, tratava-se de defender o 

modo de "ser da vila". 

Desde o estudo explorat6rio a hip6tese foi de que a rela9ao e o impacto 

do estranhamento se resolvessem na cria9ao de uma identidade terceira, prxima 

do que seria, por exemplo, a no9ao de negritude ou a forma9ao de uma 

comunidade 6 tnica pela variante da religiao a exteriorizar-se numa hist6ria. Nos 

dois casos ocorreria a minimiza9ao de outros conflitos dentro do grupo, estando 

ele e cada um de seus membros mobilizado para "uma transcendencia que 

justificasse cada um deles, em sua pretensao de exclusividade na condi9ao de 
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n6s-sujeito" (CENTURIAO, 2002, p. 30). Nesse caso, a condi9ao de sujeito 

seria dada por serem do grupo de teatro e por dominarem uma hist6ria de todos. 

E claro que essa transcendencia nao teria a mesma centralidade de categorias 

como etnicidade e hist6ria, ou etnicidade, religio e hist6ria, mas espervamos 

que equilibrasse o conflito geracional e de pertencimentos como o "de bairro" e 

o "de vila". 

Segue-se a essa, a terceira face do objeto, terceiro capitulo (Construindo a 

Comunidade Cultural) desse trabalho, a criaao da narrativa pelo teatro pico, 

com um grupo constitudo por 14 adolescentes da Escola Municipal Mariano 

Beck. Ao termos nessa fase de estudo propriamente dito, as condi96es de 

trabalho precisamente delineadas, direito a lanche e participa9ao nos direitos 

autorais, tinhamos tamb6m uma explicitaao maior da rela9ao sujeito x objeto, 

internas ao grupo, de resistencia ao olhar do outro, de luta pela inversao das 

posi96es de domina9ao dentro da atividade. Era claro que "o teatro" dependia do 

grupo・  

A quarta faceta do objeto trata do texto resultante, que denominamos 

"para-historiogrdfico", tanto do ponto de vista da historiografia quanto do teatro 

6pico, gerando o quarto e quinto capitulos. O quarto capftulo (Produto final: 

Assim nasceu a Rua da Praia) exp6e o texto obtido associado ao processo final 

de sua produ9ao, apresenta96es da pe9a e lan9amento do livro. O quinto capftulo 

(Anlise Historiogrhfica do texto)6 a anlise do texto Assim nasceu a Rua da 

Praia a partir de Ricoeur (1994). 

A historiografia vista por Ricoeur (1994) distingue-se da narrativa, por 

nao gerar imita更o da a9ao (mimesis) e personagens ficticios. Trata-se de 

reconhecer o movimento da imputa9ao causal singular ligada a uma questo 

probabilistica. Ela isola e interroga um conjunto de vestgios, do ponto de vista 
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da causalidade narrativa (um por causa do outro) e da causalidade explicativa 

(anlise de fatores ou leis probabilsticas). "A referncia por meio de vestgios 

retira algo da referncia metafrica comum a todas as obras po6ticas, na medida 

em que o passado s6 pode ser reconstruido pela imagina9ao" (RICOEUR, 1994, 

p. 125) Ele 6 uma probabilidade. 

A probabilidade 6 uma opera9ao imagindria que gera um conhecimento 

descontnuo e fragmentdrio, o conhecimento hist6rico, atrav6s do qual se 

constr6i uma quase - intriga e quase - personagens. O fragmento, que caracteriza 

o conhecimento histrico, impede, por uma questao de fidedignidade, uma 

escrita com imita9五o por personagens. 

O 6 pico 6 uma po6tica de espetculo e uma dramaturgia consagrada pela 

versao de Brecht, que reorganiza o teatro popular sob a forma da sucessao de 

quadros (BARTHES, 1984). Cada quadro, a rigor, vale por si mesmo, al6m do 

que possa se apresentar na sucessao. E como se o carnaval, o teatro de revista ou 

um relato de esquina fossem relidos, na sua estrutura, para mostrar produ96es de 

sentido social. Assim, a trama e o personagem do teatro pico sao um meio 

social e um tipo social em demonstra9ao, em anlise. A essencia do 

distanciamento crtico 6 que nao hd a9o, senao a narra更o da a9ao, demonstrada 

por atores, que pode ser cortada para fazer emergir informa6es e explica6es 

sobre o tipo ou aspectos da situa9ao social em questao. 

A partir dessas caractersticas do teatro 6 pico, levantamos a hip6tese de 

que assim como o quase-personagem de Ricoeur (1994) relaciona-se 

obliquamente com indivduos, o ndividuo do personagem de Brecht (1968) 

relaciona-se obliquamente com quase-personagens, isto 6 , com tipos sociais. Da 

consideramos possvel articular uma narrativa para-historiogrfica, capaz de 

colocar e responder a uma questao probabilstica (- se no fosse a capacidade de 
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organiza 五o social dos a9orianos o espa9o p丘blico seria o mesmo? - O que 

significava a recusa de concentrar-se em Taquari?) utilizando-se uma 

dramaturgia pica em que um narrador partilha com personagens a narra9o 

Nossa hip6tese da forma9ao de uma identidade transcendental a partir do 

teatro e da hist6ria, explicitou-se atrav6s do teatro pico e da narrativa sobre a 

Rua da Praia, jogando com personagens e fatos hist6ricos atrav6s de um 

narrador que coordena as a96es e zela pela diferen9a entre inven9ao e hist6ria. 

Nessas rela96es formaram-se diferentes identidades, adolescentes rebeldes x 

escola, - "de vila" x "de bairro" e o grupo de teatro. Essa identidade 

transcendente, intermitente, que afirmou-se sobre o confronto interno, permitiu 

a realiza9ao do trabalho. Assim o grupo fez interven96es no texto, implicando 

suas vivencias sociais. 

Outro fator de estranhamento que pesou do inicio ao fim foi a multiface 

do objeto, correspondendo a diferentes identidades do pesquisador. Teramos de 

agir como historiador, antrop6logo no terreno e diretor de cena. Contamos com 

nossa forma9ao original em Hist6ria, hist6ria oral e Arte Dram豆tica para correr o 

risco da transdisciplinaridade: nao atingir um resultado, ou um resultado 

rigoroso. Al6m das diferentes forma96es, para precau9ao, ativemo-nos a limites 

bem estritos sobre a narrativa historiogrdfica e sobre a dramaturgia 6 pica. 

Mas por que os adolescentes optaram pelo teatro? O teatro 6 muito 

valorizado nas festas da escola, nas situa6es significativas, como a inaugura9o 

de um equipamento social. Carrega uma afirma9ao de "voce 6 o astro", 

evocando a televiso. Estd sempre presente nas comemora96es sazonais e dos 

santos: o casamento da ro9a na festa de Sao Joao, o pres6pio vivo no Natal, o 

enredo da escola de samba no carnaval, caracterizando-se geralmente pelos 

quadros sucessivos. Na verdade talvez o grupo, se estivesse habilitado, 
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preferisse uma forma afim, o rap. Mas de qualquer maneira, tamb6m seria 6 pica 

e dram豆tica. Vivenciar, agir na aquisi9ao da informa5o envolve racionalidade, 

afetividade e relacionamento, isto 6 , fascina, concentra e promove alteridade. A 

improvisa o, o ensaio, o texto dramtico, podem constniir a distncia minima 

necess言ria de si prprio para situar-se (onde estou, com quem), descrever 

(observar), relacionar (como vejo o outro, como imagino que o outro me ve), 

criticar e avaliar. 

O teatro tamb6m relaciona-se com a leitura. Pode ser tamb6m uma forma 

de leitura na vila. Swembro (1997) explica, na Gr6cia, a ocorrncia da leitura 

silenciosa pelo teatro. Substituindo-se ao escrito em cena, produzindo uma 

escrita vocal, o ator produz o leitor: o espa9o escrito 6 uma cena que deriva sua 

l6gica do espetdculo, atribuindo o papel de espectador ao leitor. Ele interioriza o 

teatro. Aquele que ve tamb6m le; quanto mais conhece o que ve, mais exige do 

ator. Ele deve transformar-se numa escrita vocal, sendo de sua mestria traduzir 

fielmente seu texto. 

Especialistas em hist6ria do livro e da leitura identificam no presente uma 

crise, nao restrita a popula96es "de vila" mas que atinge o ocidente 

(PETRUCCI, 1997). Sua origem seria a midia e o zapping (passar de um canal 

a outro, ir e vir da TV a outras atividades, ver dois programas ao mesmo tempo) 

gerando um "leitor anrquico", majoritrio entre os jovens tomando-se, 

provavelmente, o modelo do futuro. Uma indstria midi五tica de livros reunindo 

autores voltados a uma paraliteratura, freqentemente compiladores e 

adaptadores, aparece na esteira dessa crise que tamb6m 6 a de um aumento do 

pblico capaz de ler. 

Consideramos necesshrio acrescentar que o leitor andrquico tipicamente 

jovem, al6m de produto da cultura - zapping,6 avesso a hierarquia e ordem, 



16 

sendo esta mais uma razao da experiencia de colocar os adolescentes da vila 

nos pap6is de atores~ autores - leitores, abrindo-lhes a referncia do livro e da 

leitura. Trata-se de uma comunidade cultural implcita que se estabelece entre o 

autor e o leitor o qual dd um sentido a obra, completa-a no seu pr6prio mundo, 

iniciando-se por alguns paradigmas comuns a ambos. No caso de Assim nasceu 

a Rua da Praia procuramos explicitar essa comunidade, para confirmar a 

narrativa. Cada vez que o grupo saa se chamando pelos nomes dos personagens 

ou participava do destino deles - v五o fazer "concelho"1 de novo? - criava-se a 

comunidade autor - leitor, nesse caso, explicitada, autor - autores, acima dos 

estranhamentos mencionados. 

Outra informaao necess五ria a introdu9ao desse trabalho 6 um pouco da 

hist6ria da vila que come9a com a propriedade do Bar乞o de Ca 2. No sentido 

norte - sul, ela ia desde o Caminho do Meio, atual Protdsio Alves, at6 a estrada 

do Mato Grosso, Avenida Bento Gon9alves; no sentido leste - oeste, da Escola 

de Agronomia e Veterindria at6 o antigo Beco do Salso, avenida Cristiano 

Fischer. A encosta que termina no arroio Dil丘vio 6 percorrida por arroios e 

cachoeiras, apresentando a Vila Pinto, o perfil do que inicialmente seriam 

espa9os e direitos publicos. 

A medida em que a propriedade do Barao foi sofrendo partilhas, suas 

reas altas e planas, nao caracterizdveis como de uso p丘blico foram loteadas e 

vendidas a trabalhadores com um minimo poder aquisitivo e o restante ocupado 

(Vila Mato Sampaio, Divin6ia e Pinto). Desde entao sua hist6ria se marcar 

pelo fato (o barraco montado), pela defesa do direito de chao contra o 

imobili五rio. Sociedades de moradores encaminham reivindica6es, defendem 

direitos e organizam a96es populares muitas vezes iniciadas espontaneamente. 

1 Esta grafia respeita a designa9ao do "conceiho" portugues desde o s6culo XIV. 
2 Titulo conferido por D. Pedro II a Francisco Ferreira Porto por sua contribui9ao na campanha do Paraguai e 
servi9os prestados a Caixa Econ6mica e ao Banco da Provncia do Rio Grande do Sul. NUNES, 1998, p. 18. 
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At 1984, vao desde a6es individuais (bilhetinhos do poltico de plantao) at6 

confrontos fsicos coletivos. 

A multiplicaao de associa96es vai ocorrendo em territ6rios 

freqentemente adversdrios. A popula9ao estabelecida anteriormente v6 a que 

lhe segue como invasora, at6 ao ponto em que de uma rua para outra existe uma 

associa9ao, gerando confus5o de nomenclatura e limites. Em 1989 havia uma 

verba destinada え  implantaao de uma rede de d gua para a Vila Nossa Senhora 

de Ftima. 

Nos documentos oficiais da municipalidade consta que a Vila Pinto 6 Fdtima. 
O dinheiro, portanto, [...] era endere9ado ao Mato Sampaio - na poca, a 
verdadeira Fdtima - mas acabou beneficiando a Vila Pinto que se apropriou da 
comunidade vizinha (NUNES, 1998, p. 78). 

Segundo Celso S. Pereira dos Santos, biscateiro da constru9ao civil - 

morador da Vila Pinto: 

N6s roubamos a d gua da Vila Mato Sampaio. Aquela verba n五o era para n6s, 
mas nao prejudicamos a outra comunidade, porque nao existia associa9ao que 
brigasse como a nossa. Se eles soubessem disso, de repente, teriam ganhado 
(NUNES, 1998, p.78). 

Esta cultura reivindicativa, de obten9o de bens e servi9os publicos que 

caracterizava as Associa6es de Moradores e a Uniao das Associa96es de 

Moradores de Porto Alegre (UAMPA) 6 bastante diversa da que foi instaurada 

pelo Oramento Participativo, de participaao na gestao (FEDOZZI 2000). A 

nova poltica caracteriza-se pela compreensao do oramento e de suas instancias 

de funcionamento, o frum regional e o frum temtico, de onde sai um plano 

de investimento, contendo as reivindica96es segundo crit6rios, opondo-se a 

reivindica9ao direta. Portanto, essa forma "vileira", antiquada deve ceder lugar え  

nova. 
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Recentemente, a defesa de direitos capaz de gerar iniciativas liga-se a 

questao de genero. A atividade de reciclagem mostrou-se um caminho vi五vel 

para as mulheres obterem renda e autonomia, enfrentando at o crime 

organizado. A partir da a defesa do ambiente tamb6m ganhou importancia, 

especialmente a correta separa9o do residuo s6lido, para aumentar a 

produtividade do trabalho. Desse ac丘mulo de experiencias originou-se uma 

organiza9ao nao-governamental, o Centro de Educaao Ambiental. 

O trabalho realizou-se entre 1998 e 2001, graas a confluencia entre o 

desenvolvimento do Projeto de pesquisa para doutoramento no Programa de 

P6s-Graduaao em Hist6ria e o Convenio entre o Municpio de Porto Alegre, 

atrav6s da Coordena95o da Mem6ria Cultural e a UFRGS, atrav6s do 

Laborat6rio de Histria Oral do Ncleo de Pesquisa em Hist6ria do IFCH, 

visando adaptar a narrativa historiogrfica da Rua da Praia para um p丘blico 

infanto-juvenil. Entre outubro e dezembro de 1998 foram feitos os primeiros 

contatos com a Secretaria Municipal de Educa9ao, a Escola Municipal Jos6 

Mariano Beck e o Centro de Educaao Ambiental. No primeiro e segundo 

semestres de 1999 desenvolveu-se o estudo explorat6rio, chegando-se え  

forma9ao do grupo de teatro. As atividades reiniciaram-se em maro de 2000, 

com o grupo de teatro, sempre interrompidas durante os periodos de recesso 

escolar. Em fins de novembro deste ano, o texto estava pronto, iniciando-se as 

atividades de edi9ao, com a foto do grupo para contracapa. O ano de 2001 foi 

dedicado somente as atividades teatrais propriamente ditas. Em novembro, o 

grupo apresentou a cena inicial no palco da Feira do Livro e no dia 4 de 

novembro ocorreu o lan9amento do livro え  s 17 horas. Em 17 de novembro, s 18 

horas, realizou-se a primeira apresenta更o completa da pe9a no Audit6rio da 

Escola Ant乞o de Faria e no dia 24 de novembro, s 11horas da manha repetiu-se 

o espetculo na Escola Jos6 Mariano Beck. 
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O projeto completa-se agora com a anlise do conjunto da experi6ncia 

constituda em tese de doutoramento, que se prop6e essencialmente a estudar 

uma das formas historiogrficas possveis, seu sentido e limites, para a inclusao 

de um segmento jovem e pouco letrado como p丘blico leitor e interessado em 

hist6ria. 

O trabalho de observa更o participante foi acompanhado por registros 

peri6dicos, guardando, o mdximo possvel, o anonimato das pessoas envolvidas. 

Para identifica更o de falas que sero citadas no presente trabalho, utilizou-se o 

registro de participantes constantes dos quadros que seguem: 



Q
U

A
D

R
O

 1
-  E

ST
U

D
O

 E
X

P
L

O
R

A
T

Ó
R

IO
 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
A

S
  A

T
IV

ID
A

D
E

S
  
 •

 

V
IS

IT
A

 A
  C

O
O

P
E

R
A

T
IV

A
 D

E
 R

E
C

I C
L

A
G

E
M

  D
A

 V
IL

A
 P

IN
T

O
  E

M
 11

/1
1/

98
 

•
 

R
E

U
N

I Ã
O

 D
E

 U
M

 G
R

U
P

O
 D

E
 E

SP
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 P
A

R
A

 D
IS

C
U

T
IR

 A
 P

O
S

S
IB

IL
ID

A
D

E
 

D
E

  M
O

N
T

A
R

 U
M

 P
R

O
JE

T
O

 A
 S

E
R

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
ID

O
 C

O
M

  A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 N
A

 V
IL

A
 

PI
N

T
O

 E
M

  2
3/

04
/1

99
9 

•
 

R
E

U
N

IÕ
E

S
 C

O
M

 S
Ó

C
IO

S
 D

O
 C

E
A

 S
O

B
R

E
 P

R
O

P
O

S
T

A
S

 P
A

R
A

 A
D

O
L

E
SC

E
N

T
E

S
,  

R
E

A
L

IZ
A

D
A

 N
O

  G
A

L
P

Ã
O

 E
M

 C
O

N
ST

R
U

Ç
Ã

O
 D

A
 C

O
O

PE
R

A
T

IV
A

 D
E

 R
E

C
IC

L
A

G
E

M
 

E
M

 0
5/

05
;  

12
/0

5;
  1

8/
05

;  0
2/

06
/1

99
9 •
 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
O

B
R

E
 0

 P
R

O
JE

T
O

 D
E

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 E
M

 26
/0

5/
99

 

PA
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S

 D
A

S
 A

T
IV

ID
A

D
E

S
  
	

•
 

R
E

C
IC

L
A

D
O

R
A

,  M
Ã

E
 D

E
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

T
E

 

•
 

A
l,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
A

 D
E

 3 6
 A

N
O

S 

•
 

P
E

S
Q

U
IS

A
D

O
R

 

•
 

D
IR

E
T

O
R

A
 D

A
 E

S
C

O
L

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 J
O

S É
 M

A
R

IA
N

O
 B

E
C

K
  

P
R

E
SI

D
E

N
T

E
 D

O
 C

E
N

T
R

O
 D

E
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 (C

E
A

)  
A

R
T

IS
T

A
 P

L
Á

S
T

IC
O

 

•
 

E
C

O
L

O
G

IS
T

A
 

•
 

P
S

IC
Ó

L
O

G
A

 

•
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 E
M

 I
N

FO
R

M
Á

T
IC

A
 

•
 

A
l,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
A

 D
E

 3 6
 A

N
O

S 

•
 

A
2,

  E
N

F
A

R
D

A
D

O
R

,  2
3
 A

N
O

S 

•
 

A
3,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
 ,  

2
2
 A

N
O

S 

•
 

A
4,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
A

,  2
4
 A

N
O

S 

•
 

P
SI

C
Ó

L
O

G
A

 D
O

 G
R

U
P

O
 D

E
 E

SP
E

C
IA

L
IS

T
A

S 

•
 

D
IR

E
T

O
R

A
 D

A
 E

S
C

O
L
A

 JO
S É

 M
A

R
IA

N
O

 B
E

C
K

 

•
 

P
R

E
SI

D
E

N
T

E
 D

O
 C

E
A

 

•
 

P
E

S
Q

U
IS

A
D

O
R

 

•
 

A
l,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
A

 D
E

 3
6  

A
N

O
S

 

•
 

A
3,

  R
E

C
IC

L
A

D
O

R
 D

E
 2
3
 A

N
O

S 



Q
U

A
D

R
O

  2
-  

E
ST

U
D

O
 E

X
P

L
O

R
A

T
Ó

R
IO

 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S 
D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

E
S 

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
  D

A
S

 A
T

I
V

I
D

A
D

E
S

  

•
 

P
R

O
JE

T
O

 C
O

M
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

T
E

S
 D

A
 E

S
C

O
L

A
 D

E
C

IS
Ã

O
  S

O
B

R
E

 0
 Q

U
E

 F
A

Z
F

R
 

E
M

 07
/0

6/
99

.  P
E

Ç
A

 D
E

 T
E

A
T

R
O

:  A
 V

ID
A

 Q
U

E
 A

 G
E

N
T

E
 V

IV
E

.  

•
 

A
PR

E
SE

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

S
 P

A
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S

 E
 E

N
C

A
M

IH
A

M
E

N
T

O
 D

O
  Q

U
E

 F
A

Z
E

R
  

E
M

 0
9/

0 6
;  

14
/0

6/
99

,  C
O

M
 C

E
N

A
S 

Q
U
E

 E
N

V
O

L
V

IA
M

 O
S

 P
A

IS
.  A

 P
E

Ç
A

 S
E

  
D

E
S

 A
R

T
IC

U
L

A
 

•
 

R
E

A
R

T
IC

U
L

A
Ç

Ã
O

  D
A

 P E
Ç
A

 A
 "V

ID
A

 Q
U

E
 A

 G
E

N
T
E

 V
IV

E
"
 E
M

 1
4/

06
 1

6/
06

/9
9;

  
C

E
N

A
 1

 (
FI

M
 D

E
 A

U
L

A
)  

C
E

N
A

 2 
( B

O
B

A
G

E
M

)  C
E

N
A

 3-
  (

C
O

N
V

E
R

S
A

N
D

O
  C

O
M

 A
 

M
Ã

E
)  

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 

M
E

N
IN

O
S

 E
 M

E
N

IN
A

S
  E

N
T
R

E
 1
5

 E
 1
7
 A

N
O

S
 
 

•
 

I,
  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
7

 A
N

O
S

,  F
A

Z
 0

 P
E

R
SO

N
A

G
E

M
 D

IN
H

O
 

•
 

V
,M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S,

  F
A
Z

 0
 PE

R
SO

N
A

G
E

M
 G

A
B

Y
 

•
 

J,
  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5 

A
N

O
S,

  I
N

T
E

G
R
A

 U
M

 C
O

R
O

  (
G

A
L

E
R

A
)  

•
 

C
,M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S

,  I
N

T
E

G
R

A
 U

M
 C

O
R

O
 (G

A
L

E
R

A
)  

•
 

T
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S,

  I
N

T
E

G
R
A

 U
M

 C
O

R
O

 (G
A

L
E

R
A

)  

•
 

M
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S,

  F
A

Z
 0
 P
E

R
SO

N
A

G
E

M
 M

A
N

IN
H

A
 

•
 

L
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S

.  I
N

T
E

G
R

A
 U

M
 C

O
R

O
 ( G

A
L

E
R

A
)  

•
 

S
,  M

E
N

IN
O

 D
E

 1 6
 A

N
O

S,
  F

A
Z

 0
 PE

R
S

O
N

A
G

E
M

 C
L

A
R

A
 

•
 

A
,  M

E
N

IN
O

 D
E

 1
5

 A
N

O
S,

  F
A

Z
 0
  P

E
R

O
N

A
G

E
M

 P
A

I 

•
 

D
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
4
 A

N
O

S,
  F

A
Z

 0
 P
E

R
S

O
N

A
G

E
M

 P
A

T
Y

 

•
 

V
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1 5
 A

N
O

S,
  F

A
Z

 0
 PE

R
SO

N
A

G
E
M

 C
A

C
A

U
 

•
 

T
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S,

  F
A
Z

 0
 P

E
R

S
O

N
A

G
E

M
 V

IZ
IN

H
A

 

•
 

J,
  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5

 A
N

O
S 

,  F
A
Z

 0
 P
E

R
SO

N
A

G
E

M
 M

A
R

IA
 (

M
Ã

E
)  

•
 

C
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 Q
U

IN
Z

E
 A

N
O

S 
,  I

N
T

E
G

R
A

 U
M

 C
O

R
O

 (
G

A
L

E
R

A
)  

•
 

L
,  

M
E

N
IN

A
 D

E
 1
5
 A

N
O

S,
  I

N
T

E
G

R
A

 U
M

 C
O

R
O

 (G
A

L
E

R
A

)  

•
 

S
.  M

E
N

IN
O

 D
E

 1
6

 A
N

O
S

,  I
N

T
E

G
R
A

 U
M

 C
O

R
O

  (
G

A
L

E
R

A
)  

•
 

M
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
5
 A
N

O
S

,  I
N

T
E

G
R
A

 U
M

 C
O

R
O

 (G
A

L
E

R
A

)  

•
 

D
,  M

E
N

IN
A

 D
E

 1
4
 A

N
O

S,
  I

N
T

E
G

R
A

 U
M

 C
O

R
O

 (G
A

L
E

R
A

)  



o 
国  、O 
~ 
ぐ  
" o ' × 
国  
o 
口  p 
~ 
の  
国  
, 

ぎ》  

O " 
口  
ぐ  P 
q 

o 
,c-.) 

E.m 

g 
0 
•4 
00 
X 
44 
0 
A 

E-4 
v) 
44 
. 

en 
0 
g 
A 
-tt 

Co 



D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
 D

A
S 

A
T

IV
ID

A
D

E
S 

. . . S S S S S 

~、  
In 
~ 

~、 ,一、  ．  

器昌  

Zz 糸 
醜昌 乙」 之  “ 

5認  

~、  ~、  ノー、の  の 
月gg 
O ぐぐ  
Z 、n'r) 
~ ”一  ’→ 

Z べべ  
「Tl ~ ~ 

図乙る 
ニーノ Zz H 円  山 
昏邑邑
とロ O 
~ ~ ~ 

In 合 
づでで  
ZOO 
乞る乙 
思重重 

く  、・ノ ‘こー  
g 月ジ  

岡  口  
音  
ダ  
ロ  
ぐ  
ぐ  
口  

巨  
旨  山  
ご  
昌  
証  

の  ‘口 
乞  円  

難

U 切ン, ひつぐ〇円 Z2 
~ 円  円  OZz 
“ョ巴 

切  o 
口  
o 
口  
ぐ  
山  
o ぐ  
切  国  の  
国切  
'I
I 

o じ  
~ 

旨  
o 
× 国  の  
国  
国  
口  
音  
~ 

~、  
寸 	一  一、  ,ー、  

z難鷲  

く  
己  
ぐ  
口  
く  
国  SO ト  の  
田  
く  
“ パ、  ぐ只  
Z ご円  寸  
Ug 
冨 8 
円ど 
鷲号 
器  
U α 
ぐ o 
弓口  
S ぐ  
‘~ の  

O5 
昌 g 
番団  
~O 
円．  口穴  
O ど 
昌奮  
O 国  
.U 凸 “ ~く  m 口~ 

詰  
IAく  
~’~ 

賃番  &‘ユー  
8 晋  

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

 R
E

S
U

M
O

 D
A

 H
IS

T
Ó

R
IA

 (
0 6

/0
4/

00
;  

11
/0

4/
00

;  
13

/0
4/

00
;  

護  
国重  S

U
R

G
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 PE

R
SO

N
A

G
E

N
S

 (
18

/0
4/

00
;  2

0/
04

/0
0;

  2
5/

04
/0

0)
.  

o 
史  v、  
口  
丙  o 
o 
g 
史  r、  N 
o o 
守  o 
、、  、n 
くN ~ 

の  
O 
~ 
冨  z 
O 
U 
円  
の  
Z 
8 ぐ  
Z 
O の  叫  ‘エ1 
ロ叫 ~、  の o 
O 史 

言 § 
U’一 

最§ 
3 国 
に又  
~ ~ 

冒 § 
~ 口  SA

E
M

 D
O

IS
 P

A
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S 

(1
1/

05
/0

0;
  1

6/
05

/0
0;

  1
8/

05
/0

0;
  2

3/
05

/0
0)

.  

PA
SS

A
G

E
M

  A
O

 T
E

X
T

O
 (

23
/ 0

5/
00

;  2
5 /

05
/0

0)
.  

I言  

II 
おミ  
l胃ミ 
ン’又  
C,)-Iき  

§§ 
魯 § 

貫  
言  
員  
史  

8 
~ コ  
‘山  
z 
O U 
B 

I 
二  
Z 
O 
U 

員  
り  
9 vつ  
o 
史  
ゆ  
史  
th 

さ  
史  
り  
マ  
叩  o 

> 
O α ユ‘ 
を  
~ 

0 
E

 M
A

R
C

A
N

D
O

 (
15

/0
6/

00
;  2

0/
06

/0
0;

  2
2/

0 6
/0

0)
.  

C
R

IA
Ç

Ã
O

  D
A

 D
A

N
Ç

A
 D

A
S

 M
E

N
IN

A
S

 E
 A

 
vE

L
A

ç Ã
o  

D
E

 T
R

A
K

IN
A

S
 (

27
/0

6/
00

).
  

~、  

8 
、、  
ゆ  
史  
O、  
くN 

C 

S 
史  
【、  e4 
C 
9 
ゆ  
史  N N 、ノ  

O 1くし’・く  U " く  
を  
‘ユ1 
O Iく  
U・く  
切  
~ 
> 
O 
" ユ‘ 
乏  
~ 

ぐ  
く  
目  
~ ト  z 
O U 

o 
只  
［、  

9 
~ 
~ 

C 
只  
r、  史  
り  C 
o 
史  S 
g C 、ーノ  

O 
Iく  
U・ ぐ  U 
質  
を  
円  
O 
女  山  
~ 
O 口  
O U 
'O C 
vコ〔、  田 8 ON 

I ミ ぐ 00 
qコ  ー  
員員  
O.1ミ  
~tn 
山  ~ O

S
 A

T
O

R
E

S
 D

E
C

ID
E

M
 S

E
 D

E
D

IC
A

R
 ik

 H
IS

T
Ó

R
IA

 (
S

E
M

 M
A

R
C

A
Ç

Ã
O

)  (
20

/0
7/

00
).

  

6ど、  'n 
O 二  
Z 〇
乞る 

襲  
H くビ O 
~ ~、  

S S 

Q
U

A
D

R
O

 4
-  

E
ST

U
D

O
 P

R
O

P
R

I A
M

E
N

T
E

 D
IT

O
 



•
 

S
A

ÍD
A

 D
A

 M
E

N
IN

A
 (

03
/0

8/
00

).
  

•
 

E
N

S
A

IO
 N

A
 IG

R
E

J A
 (

A
go

st
o  

e  
S

e t
em

br
o  

de
  2

00
0)

.  

•
 

E
X

PU
L

S
O

S
 D

A
 IG

R
E

JA
 (

S
et

em
br

o  
de

  2
00

0)
.  

•
 

V
O

L
T

A
  A

 E
S

C
O

L
A

 E
 D

IM
IN

U
IÇ

Ã
O

  D
O

S
 E

N
S

A
IO

S
 (

14
/0

9/
00

).
  

•
 

C
O

N
T

IN
U

A
M

 O
S 

E
N

SA
IO

S  
( S

et
em

br
o,

  O
u t

ub
ro

,  N
o

ve
m

br
o,

  D
ez

em
br

o)
.  

•
 

F
O

T
O

S
 P

A
R

A
 A

 C
A

P
A

 D
O

 L
IV

R
O

 ( 5
/1

2/
00

).
  
 

A
T

IV
ID

A
D

E
S  
A

N
O

 
2

0
0

1
  

•
 

E
N

S
A

IA
N

D
O

 A
O

S
 S Á

B
A

D
O

S
 E

 S
A

E
M

 P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 ( M

ar
go

).
  

1•
  M

O
S

T
R

A
 D

E
 C

U
L

T
U

R
A

 D
A

 R
E

G
I Ã

O
 (

28
/0

7 /
01

).
  

1 •  
D

IS
P

E
N

S
A

 D
E

 U
M

  M
E

N
IN

O
 (

06
/1

0/
01

).
  

•
 

L
A

N
Ç

A
M

E
N

T
O

 D
E

 A
SS

IM
 N

A
SC

E
U

 A
 R

U
A

 D
A

 P
R

A
IA

 N
A

 F
E

IR
A

 D
O

  L
IV

R
O

  (
0 4

/1
1/

01
).

  

•
 

P
R

IM
E

IR
A

 A
P

R
E

S
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 (
17

/1
1/

/0
1)

.  

•
 

E
X

P
U

L
S

O
S

 D
A

 E
S

C
O

L
A

 A
N

T
Ã

O
 D

E
 F

A
R

IA
 (

22
/1

1/
01

)  

•
 

S
E

G
U

N
D

A
 A

PR
E

SE
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

 R
E

T
O

R
N

A
N

D
O

 A
 C

A
SA

  M
Ã

E
 (

24
/1

1 /
0

1)
.  

•
 

D
A

N
I 

( M
E

N
IN

A
,  

14
)  

•
 

T
A

T
 (M

E
N

IN
A

 16
)  

•
 

M
I 

(M
E

N
IN

A
 15

)  

•
 

J O
 (M

E
N

IN
O

,  
1
5
 A
N

O
S)

  

•
 

JU
 (

M
E

N
IN

O
,  1

5)
  

•
 

E
D

 (M
E

N
IN

O
 15

)  



1 RESIST血NCIA SOCIAL ACORIANA E ESPACO PjBLICO 

O primeiro capitulo deste trabalho 6 uma narrativa hist6rica comum, 

articulando conceitual e empiricamente a hist6ria da resistncia social a9oriana 

no espa9o p丘blico, que posteriormente serd tratada na perspectiva de um p丘blico 

infanto-juvenil, pouco letrado. 

Thompson (1998) ilumina uma antiga concep9o de "direitos dos povos", 

expressos em manifesta6es populares, escassamente organizadas, durante o 

absolutismo, em situa96es de crise. Por exemplo, revoltas contra aumento de 

pre9os que impunham a fome. Nessas situa96es ocorria desacato a ordens de 

autoridades locais e apelo ao Rei, como protetor dos pobres e guardiao de seus 

direitos. Trata-se de uma concep9ao minima de soberania, defensiva, ancestral, 

que serd incluida pelos estados democrEticos, permanecendo, no entanto, um 

desafio え  eficiencia de suas institui96es. As revoltas nao atacavam o 

absolutismo, suas institui96es ou sistema econ6mico. Eram limites pontuais, que 

detinham aqui e ali as autoridades e os poderosos perturbados pela "revolta dos 

povos" como diria o Marques de Lavradio. 

Tradicionalmente, o espa9o p丘blico foi o abrigo de revoltas e revoltosos. 

Sem falar das florestas dos Robin Hoods, dos quilombos e dos caboclos, sao 

particularmente importantes os espaos え  beira dos cursos d'五gua, os pastos 
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comunais e as d reas de rocio, lindeiras dos sesmeiros que deviam demarcar suas 

terras. Eram "particularmente graves os conflitos com produtores de alimentos 

em torno de terras e lenhas, e da liberdade de comerciar" ( SILVA, 1990, p. 37) 

Nossa hip6tese 6 que a hist6ria dos imigrantes a9orianos, instalados no 

espa9o p丘blico, faz parte deste contexto com uma caracterstica especial: lutam 

no s6 pelo direito de produzir mas tamb6m por integra9ao social, え  civilizaao, 

numa sociedade densamente dominada pela grande propriedade. Isto significaria 

para os "povos", no minimo, ter em sua localidade de moradia pr6xima, uma 

capela curada em que inserir-se. 

Ela era um 6 rg豆o da comunidade nascente, por ela criado e mantido, para suas 
necessidades espirituais e para a solu9ao de certos problemas prdticos de 
organiza9ao, comunica9五o e contato humano. Assim foi, continuou sendo e 
assim seria nas outras povoa96es que aqui surgiram. O povo se organizava 
atrav6s daqueles 6 rgaos para constituir-se em povoado. (MACEDO, 1973, p. 
63) 

O batismo era o documento de identidade da 6 poca. Al6m disso, a Capela 

abrigava a Irmandade do santo padroeiro que, teoricamente, poderia ser canal 

de expressao de reivindica96es dos fi6is excluidos da Camara: comerciantes e 

profiss6es mecanicas, entre outros. Nada consta nas Ordena6es Filipinas que 

os excluam, embora as referncias da legislaao sejam de car五ter fiscal e s6 

indiretamente informem sobre a dire9ao da irmandade ou confraria: 

(provedores) em cada um dos lugares em que estiverem, perguntarao pelos 
hospitais, albergarias e confrarias, que no tal lugar ou seu termo houver e 
mandarao chamar os Juizes, Mordomos e Oficiais [...]E achando que alguns 
oficiais nao servem bem os tirar豆o; e se forem providos por nossas cartas, n6- 
lo far豆o saber e se forem eleitos pelos confrades, os farao ajuntar para que se 
elejam outros. (ORDENACOES Filipinas, 1957, p. 313) 
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Portanto, a capela cumpria tamb6m v五rias fun96es sociais: organizar 

hospitais, asilos para pobres e confrarias cujo desenvolvimento atrav6s de 

doa96es, movimentando neg6cios, desempenhava importante fun9ao econ6mica 

para a comunidade. 

De 1750 a 1772, imigrantes a9orianos se abrigaram e sobreviveram no 

espa9o p丘blico a beira do rio, de onde se originou a Rua da Praia, num tempo 

dominado pelo Tratado de Madri. Portugal entregaria a Espanha a Col6nia de 

Sacramento,a beira do Rio da Prata em frente a Buenos Aires, capital do vice- 

reino castelhano. Sacramento 6 hoje a cidade uruguaia de Col6nia. Espanha, por 

sua vez, entregaria a Portugal os Sete Povos das Miss6es, a oeste do R.S., え  s 

margens do Rio Uruguai. O tratado, portanto, previa um movimento forado de 

populaao. Os sacramentinos do extremo sul deveriam deslocar-se para o oeste; 

ndios missioneiros, at6 ento suditos do rei espanhol, deveriam deixar as 

Miss6es onde se civilizaram e viviam h言  mais de um s6culo. Tamb6m para 

Miss6es deveriam deslocar-se imigrantes aorianos vindos para receber terras no 

sul do Brasil sem que fizessem uma id6ia mais precisa da situa9ao onde se 

previa sua instala9ao. 

A9ores era um arquip6lago em frente a Lisboa, mas entrado pelo 

Atlntico. Erup96es vulcanicas atingiram as ilhas entre 1712 e 1718, estreitando 

as terras aproveitdveis. Por outro lado, o sistema jurdico de heran9a ia no 

mesmo sentido, o Morgadio. O filho mais velho ou morgado era o 丘  nico 

herdeiro dos bens, responsabilizando-se pela manuten9ao dos pais. Os irmaos 

deveriam seguir alhures. Da que as terras aproveithveis iam se concentrando nas 

maos de poucos (MACEDO, 1973). Os a9orianos receberam do rei portugu6s 

promessas de imigra9ao para "partes do Brasil". Transporte para a nova terra e, 

num futuro imediato, incentivos, ajuda de custos, implementos agrcolas , terras 

- um quarto de l6gua em quadro - e a certeza de nao serem requisitados para 
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servi9o militar. Os artfices receberiam ainda "uma ajuda de custo conforme os 

quesitos que tiverem" tudo de acordo com ordem do rei de 9 de agosto de 1747 

(MACEDO, 1973, P. 43). 

Consta que muitos venderam tudo que tinham sem se concretizar a 

viagem. Representa96es ao rei dao conta "do perigo de uns e outros furtarem 

para se nutrirem"(MACEDO, 1973, p. 42). As referncias sobre a autoria e a 

iniciativa dos abaixo一assinados, se resumem a que sao de moradores. Poderiam 

ser de iniciativa das Camaras interessadas em despachar populaao excedente 

junto com imigrantes voluntdrios, devidamente cadastrados. Borges Fortes 

revela que elas se envolviam em neg6cios escusos, tanto relacionados a compra 

de terras quanto ao transporte dos imigrantes. De Santa Catarina, primeiro ponto 

de fixaao e redistribui9ao a9oriana, o governador informava, em carta ao rei, 

que "muitos aleijados e de incurdveis achaques" embarcaram dissimulados entre 

os que de fato se alistaram por a9ao de: 

juizes ordin百rios das vilas da ilha de S五o Jorge e dos poderosos dela, que 
tomando a estes pobres por pouco mais de nada alguns bens que possuiam os 
forassem a embarcar muitos deles sem alistar-se, como geralmente confessam 
(FORTES, 1932, p.63) 

Mas as representa96es tamb6m poderiam levar ao rei, inclusive de prprio 

nome, a queixa daqueles imigrantes cadastrados e legais, a quem a Coroa 

tardava em atender. De qualquer modo, existe uma rea9ao social organizada. 

Em Santa Catarina, os a9orianos administrados pelo Governador 

Escudeiro possivelmente tamb6m exerceram a96es sociais. Nao hesitaram em 

dirigir queixas contra o Governador Escudeiro ao Conselho Ultramarino. Foi 

"uma onda de descontentamentos" contra Escudeiro, qualificando-o de violento 

e prepotente. Por sua vez, ele denunciava "delitos praticados por individuos 

perversos" entre os colonos (FORTES, 1932, p. 105). 
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Uma onda de descontentamento contra o governador dificilmente diria 

respeito a situa96es isoladas de desobediencia a leis e normas, mas a uma 

situa9ao social como a referente ao deslocamento for9ado para Miss6es, dos 

contingentes que atingiam Santa Catarina. Em 16 de janeiro de 1752, Gomes 

Freire de Andrade emite um bando, uma proclama9ao, estimulando com an丘ncio 

de vantagens a transfer6ncia de popula9ao para as Miss6es, proibindo a doa9o 

de terras em Santa Catarina. Escudeiro nao tinha outra alternativa senao executd- 

la. Transferia sem nenhuma delonga todos os casais que chegaram entre 1752 e 

1754. Para este mesmo perodo 6 referida a "onda de queixas ao conselho 

ultramarino". H丘  portanto indcios de que os imigrantes a9orianos, embora 

dominados, com espa9o restrito pelas institui96es monrquicas, usavam-nas no 

limite de suas possibilidades, representando-se como parte do reino. 

A odiss6ia do Tratado de Madri desloca a popula9ao a9oriana, em 

primeiro lugar para o Porto de Viamao, onde jd se instalara preliminarmente o 

complexo sesmeiro entre Sacramento e Viamao, incluindo todas as terras entre o 

forte de Jesus Maria Jos6 e o rio Gravata. Toda essa rea jd estava distribuida a 

outros aventureiros, pioneiros descidos do centro do pas, por terra, entre 1740 e 

1744, estabelecendo suas fazendas prximas え  Capela Grande de Viamao, え  

beira do caminho terrestre por onde passava o gado: a estrada real. Este caminho 

saa da Col6nia de Sacramento, passava por Maldonado, Viamao, Santo 

Ant6nio, Vacaria, Curitiba, atingindo Sorocaba em Sao Paulo. O grande neg6cio 

era o com6rcio de gado em p6 e cavaihada, arreado, ca9ado nas bandas de 

Sacramento, fazendo estancia ao longo da estrada real, at6 atingir Sorocaba. Dali 

o rebanho abastecia as Minas Gerais. 

O tratado de Madri intervinha, caso se efetivasse, no complexo sesmeiro, 

tanto no sentido de limitar a d rea de arreio de gado, quanto de reorientar para o 

oeste os interesses da coloniza9ao. Iniciava por atingir Jernimo de Ornelas, 
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sesmeiro do Morro de Santana. Sua sesmaria correspondia praticamente え d rea 

de Porto Alegre, onde se localizava o Porto do Dorneles ou Porto de Viamao, 

ponto intermedidrio de chegada dos a9orianos que se transfeririam え  s Miss6es. A 

concessao por carta r6gia de 1744, previa, segundo a lei de sesmarias: "dar 

caminhos p丘blicos e particulares onde forem necessdrios para fontes, pontes, 

portos e pedreiras"(CARTA de Sesmaria apud PARANHOS, 1940, p. 1043). 

Isto se aplicava claramente ao porto do Dorneles. E no porto haveria um 

caminho publico: era a Rua da Praia j五  definida pela legisla9ao, um direito. 

Junto com ela apresentava-se tamb6m a reserva de um quarto de l6gua junto dos 

rios navegdveis para uso publico. Tratava-se de um espa9o soberano, de pe6es 

do rei de onde o sesmeiro nao poderia expulsd-los. 

A carta de sesmaria avisava: 

e mandando sua majestade criar vila naquele distrito dar豆  terras para Rocio, e 
bens do "Concelho" (Camara Municipal) e passando as ditas terras e pessoas 
eclesidsticas, pagarao delas dizimos, a Deus, e todos os mais encargos que o 
dito senhor de novo lhe quiser impor". (CARTA de Sesmaria apud 
PARANHOS, 1940, p. 1043) 

Os rocios so terras cedidas quando da criaao da vila, destinadas a 

edifica96es e a forma9ao de pastos p丘blicos, ou ro9as comunitdrias. No Brasil, 

estas d reas eram chamadas de faxina. 

A ordem do rei de 1747 que prometia assistncia aos a9orianos 

determinava fundar lugares (povoados, embri6es de futuras vilas) nas terras que 

ainda nao estiverem de sesmaria. Mais adiante o escrito avisava: Quando em 

algumas das [...J disposi96es se vos ofere9a [...] inconveniente nao previsto, [...] 

tomareis o expediente que parecer melhor ( FORTES, 1932, p. 48 ). Isto 

significa que mesmo em lugares onde houvesse sesmaria concedida, o 
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governador, a seu juzo, poderia fundar lugares acionando todo o mecanismo 

acima descrito. 

Em 1752, quando arribam as primeiras levas de aorianos ao Porto do 

Dorneles com destino a s Miss6es, o governador Gomes Freire de Andrade, 

escreve ao rei: 

os casais vao passando com muita for9a para Viamao, mas sabe Deus quando 
sairao dali [...] Agora se descobre que o caminho para as Miss6es, por 
qualquer parte que o fa9am,6 dificultoso [...] deram bexigas nos casais que 
foram para Viamao e tem morrido muitas crian9as. ( CARTA ao Rei apud 
OSORIO, 1990, p. 101) 

Segundo o Sargento-mor Luiz Manoel de Azevedo de 1752, em sua 

passagem pelo lugar: 

Dista o porto de Viamao 70 l6guas para a parte norte do Rio Grande e a ele se 
encaminharam todas as embarca96es para entrarem pelo rio Ingahiba, que fica 
fronteiro ao tal porto, em que se tinha feito havia pouco tempo um grande 
arraial de ilh6us (AZ1WEDO apud PARANHOS, 1940, p. 1047) 

Criara-se de fato um "lugar" nos limites da sesmaria de Ornelas, 

dependendo da efetivaao das disposi96es do Tratado de Madri, seu 

esvaziamento. Portanto os aorianos estavam provis6rios em condi96es nada 

promissoras: 

Ora diga-me Vossa Realeza como se h五  de transportar tanta gente sem que 
morram muitos, como h五o de ir os seus fatos, em que carros, e que cavalos. 
Isto h言  de ser uma conquista grande, em que nao hE de faltar o que padecer 
(GOMIES FREIRE apud OSORIO, 1990, p. 101) 

A institui9ao municipal era o fator fundamental da integra9ao social. 

Come9ava com o ajuntamento do povo, em mutirao, formando Irmandade 
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devota a um santo, a quem homenageavam criando capela. Se acolhida pelo 

bispo, transformava-se em freguesia. Fregues quer dizer filho da Igreja, 

pertencente a uma par6quia ou freguesia. Tamb6m quer dizer pessoa de direito, 

aquela que tem exist6ncia legal perante o Estado. Viver sem santo, sem capela, 

sem capelao, え  grande distncia de uma freguesia, era ser marginal. 

A situa9ao 6 parcialmente atendida pelo governador com o provimento do 

Porto do Dorneles de um Comandante Militar, Tenente Francisco Barreto 

Pereira Pinto e de um Capelao especifico, que nao o da Par6quia de Viam豆o, 

Frei Faustino, para acompanharem os A9orianos, e h言  vers6es sobre uma capela 

no lugar mas sem reconhecimento eclesistico. Entre 1752 e 1754, os sesmeiros 

encontram uma forma de convivencia com o aquele "lugar" crescido na sua 

vizinhan9a, abrindo aos imigrantes pequenas chacaras para cultivo. O exemplo 

mais conhecido 6 o caso de Chico da Azenha nas terras de Sebastio Francisco 

Chaves. Miguel Angelo Blasco, mestre general de quartel de Gomes Freire de 

Andrade, escreveu em seu di百rio de expedi9ao: "Est五  o porto de Viamao [...] 

distante do Rio Grande 58 l6guas de todo o caminho, a povoa9ao 6 um arraial de 

casas de palha habitadas de casais da ilha e 6 bastante frtil" (BLASCO apud 

PARANHOS, 1940, p. 1043). Estabeleceram-se rela6es patriarcais entre 

sesmeiros e colonos. 

O primeiro filho de ilh6us, batizado em Viamao, a 8 de dezembro de 1752 foi o 
inocente Mateus, filho de Manoel Pereira Soares e Mariana da Silveira, casal 
de el-rei, naturais de Sao Jorje. Foram padrinhos Manoel e Tereza Dorneles, 
filhos do antigo sesmeiro do local (FORTES, 1932, P. 127). 

Na mesma data em que o arraial foi evacuado, em 20 de julho de 1754, foi 

confirmada a sesmaria de Jer6nimo de Ornelas: 

Hei por bem fazer-lhe merce de lhe confirmar E...] as ditas terras de tres l6guas 
e uma de largo na paragem chamada o Morro da Senhora Santana[...] na forma 
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da carta nesta com as cldusulas costumadas, e mais condi96es que disp6em a 
lei com declara9ao que nos rios que forem navegdveis ficar五  meia l6gua de 
terra livre para uso p6blico {...] e antes de tomar posse serd obrigado a medir e 
demarcar as ditas terras (CARTA DE SESMARIA apud PARANFIOS, 1940, 
p. 1044). 

A confirma o da sesmaria 6 tamb6m confirmaao do espao p丘blico e do 

Caminho do Porto. A Rua da Praia (o caminho do porto) est五  instituida como 

terra de uso p丘blico. 

A popula9ao que resta no porto diminui entre 1755 e 1762. 28 crian9as 

receberam batismo em 1753, 32 em 1754, 12 em 1755 e 16 em 1757.0 capelo 

continuou entre os a9orianos do porto at6 1755, restando como alternativaa 

pequena popula9ao arranjar-se com a distante freguesia do Viamao. O porto 

seria uma das fontes de renda dos "pe6es do rei". A liga9ao mais fcil do porto 

martimo de Rio Grande com as fortalezas do Rio Pardo era o Rio Jacui e a 

Lagoa dos Patos, sendo o Porto do Dorneles a Esquina do Rio Grande. Da ser 

um ponto estrat6gico para o trabalho em reparos, reduto para carpinteiros, 

serradores, falquej adores. Por outro lado havia a agricultura em ro9ados p丘blicos 

e nos terrenos cedidos pelo sesmeiro. Morando na terra p丘blica, a Rua da Praia e 

seus arredores, viviam os artesaos ou pe6es do rei. At6 1762 jd se haviam 

instalado, dividindo-se entre a pesca e atividades artesanais, ligadas ao reparo e 

fabrico de pequenas embarca96es. Esse processo, junto com a falencia do 

tratado de Madri, deve ter provocado um retorno de popula9ao com incremento 

considerdvel de movimento nas terras lindeiras da Sesmaria e o espa9o p丘blico. 

Com o regresso de Gomes Freire, em 1758, tornando assim sem efeito o 

planejado repovoamento daquele territ6rio com famflias s丘ditas da coroa 

portuguesa, inclusive com os casais aorianos j豆  a meio caminho, ficariam estes 

relegados a um plano secund言rio pelas autoridades administrativas com sede na 
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vila de Rio Grande. Entregues a seu pr6prio destino, come9aram a criar uma 

s6rie de problemas tamb6m para o sesmeiro do Morro de Santana. Alguns deles 

muito iriam perturbar a marcha de seus neg6cios como estancieiro, 

especialmente um lamentdvel incidente do qual resultou o assassinio de um 

a9oriano, D. Agostinho  Castel  Branco, nobre fidalgo empobrecido e arruinado 

em sua ilha natal, dos mais bem quistos e respeitados dos casais de nmero, 

arranchados no incipiente povoado. 

"Dom Agostinho Castel-Branco, dos casais das ilhas, morador no Porto do 
Dorneles, que o tinha morto a traiFdo (grifo nosso) , de caso pensado, no meio 
do campo, com cinco facadas e algumas pancadas e as costelas quebradas e 
escondido o matador Jos6 Raimundo, filho do mesmo Dorneles, no mato, era 
natural de Angra, batizado na S6, filho de D. Francisco  Castel  Branco e de 
Dona Luzia Margarida, da mesma cidade, casado com Rosa Leonor, filha de 
Jos6 da Silva e de Custdia da Boa Hora. Era muito pobre.[ATESTADO..., 
1760, grifo nosso] 

Dom Agostinho 6 dado como uma pessoa respeitada e bem quista pela 

popula9ao, o que talvez o colocasse numa posi95o de mediador ou lideran9a.E 

comum o registro de conflitos no Brasil col6nia sobre terras publicas, terrenos 

de marinha, como a beira dos rios navegdveis, rocios e terras de mato: 

"particularmente graves eram os conflitos com produtores de alimentos em tomo 

de terras e lenhas e da liberdade de comerciar em feiras"(SILVA, 1990, p.37) 

As camaras municipais possuiam, no Brasil, um patrim6nio e finan9as 

pr6prias, O patrim6nio constituia-se de terras publicas. A  Camara  podia ceder 

parte destas terras ou afor-las. "Tal mat6ria sempre foi largamente 

controvertida para se fixar at6 que ponto iam os direitos da  Camara  de doar as 

terras de seu patrim6nio." (PRADO JR, 1963, p. 314, nota 28). Toda a Capela 

Grande do Viamao estava subordinada a  Camara  de  Sao  Pedro do Rio Grande, 

criada em 1751. E impossvel saber que demandas recebeu e o que ajuizou, 

porque a invasao de Rio Grande pelos espanh6is destruiu sua documentaao. Por 
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outro lado, a atua9ao das Camaras era muito limitada at6 1790 (OS 6RIO, 

1990). 

O tratado de Madri naufragou. A resistencia indgena foi sufocada e sua 

popula9ao dispersa pela disposi9ao de Gomes Freire em cooptd-la, concedendo- 

lhe terra em Gravata, formando a Aldeia dos Anjos, em 1758. Os novos reis de 

Espanha e Portugal nao tinham interesse em manter o tratado. Mas com a 

guerra dos sete anos, esfacelou-se a neutralidade dos dois pases e antes que 

tivessem chegado a qualquer acordo de fronteiras os Espanh6is invadiram o Rio 

Grande do Sul em 1763. Tomaram as Miss6es. Cercaram o Rio Grande do Sul 

em seus dois principais pontos de acesso, a barra do Rio Grande e Rio Pardo. 

Toda a popula9ao de Rio Grande refugiou-se na Capela Grande do Viamo, que 

passou え  sede provis6ria da Capitania, substituindo Sao Pedro. Parte dos 

refugiados juntou-se em Itapoa. Outra corrente descia pela costa do Jacuf. 

As autoridades coloniais tentavam se fortificar e reorganizar, retendo a 

populaao de Rio Pardo no vale do Taquari. Mas ela escapulia ou para Santa 

Catarina ou para o porto do Dorneles. 

O povo nestas faltas discorre com atrevimento, de tal sorte que estes ilh6us e 
mais alguns moradores, todo o seu ponto 6 passarem o Taquari, sendo-me 
preciso por guardas a embara9五-los, animando-os e esfor9ando-os quanto Posso 
para que se defendam (PEREIRA PINTO apud OSORIO, 1990, p.103) 

A resistncia dos a9orianos diante das necessidades de defesa, assim como 

a pressao da popula9ao onde se apresentava mais concentrada a terra promove 

novas disposi96es. Em 1764 foi nomeado um novo governador para o Rio 

Grande do Sul, Sa e Faria. Ele trouxe ordens do rei dedicadas aos seus pobres 

sditos, especialmente os aorianos. Referia-se a s promessas nao cumpridas, 

terras e g6neros para os ith6us,h s pessoas poderosas "governadores de muitas 

terras", sem haver as que repartir entre os pobres, denunciando usurpadores que 
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as possuiam sem justo ttulo. As ordens do rei ainda alertavam o governador de 

que alguns tinham duas, trs ou mais fazendas e mandava acomodar os colonos 

ainda que fosse em sesmarias de "apotentadas" pessoas. Sd e Faria lan9ou 

ordens locais visando regularizar situa96es existentes, tais como: 

Chamarem-se a posse de grande porao de terreno que lhes nao toca, possuindo 
cada um o que quer, segundo sua vontade e ambi9豆o lhe dita E...] em grave 
prejuzo dos demais moradores que ainda que pobres seriam mais 丘  teis ao 
servi9o de Sua Majestade e seus Reais direitos se tivessem terra que lavrar 
[...]pois a maior parte dos donos de estancias nem tem gado com que as 
povoem nem cuidam em lavouras como deviam. (REGIMENTO DE SA E 
FARIA apud OS6RJO, 1990, p. 103) 

No mesmo ano das leis de 1764, o Sesmeiro de Santana entra com uma 

petiao de justifica9ao que faz Jernimo de Ornelas Menezes e Vasconcelos ao 

Juiz Ordindrio, declarando-se possuidor da fazenda de Santana 

ele justificante, [...] senhor e possuidor das terras que compreendem a sua 
fazenda sita no Porto dos Casais [...] sem que ningu6m tenha entrado em juzo 
contestando sua posse[..] das quais est豆  de posse hd muitos anos sem 
contradi9ao de pessoa alguma, como a todos 6 constante. (PETICAO DE 
JUSTIFICACAO apud FABRiCIO, 1975, p. 112) 

Mas consta que logo depois do assassinato de D. Agostinho, o sesmeiro 

de Santana mudara-se para Triunfo, ocupando uma sesmaria que seu fitho 

recebera. Vendera Santana a Indcio Francisco. Ora, o documento acima mostra 

que a transa9ao, no minimo, nao se completara legalmente 

Se as ordens do rei caracterizavam uma tentativa de limitar o poder 

sesmeiro em beneficio das necessidades dos pobres ilh6us, terras, generos e 

lugares que se transformariam em vilas, a oferta inicial era pouco apetecvel. 

Propunha-lhes que se juntassem no Taquari, lugar de onde fugiam acossados 

pelos espanh6is. O estabelecimento ali, seria num ponto avan9ado de uma linha 
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onde existiam distritos importantes como Viamao, no caminho das Minas. A 

concentra9ao indiscriminada dos a9orianos num lugar nao foi aceita, recusando- 

se eles a sairem de onde se tinham estabelecido. Nao hd informa96es sobre um 

local preciso em que tenham acontecido incidentes. O mais provhvel 6 que a 

resist6ncia a essa ordem geral de despejo, tenha sido ignorE-la e permanecerem 

nos lugares onde jd se localizavam. 

Diante da resistncia, as autoridades coloniais manifestam-se em primeiro 

lugar pela represso: 

Enquanto ao que diz respeito aos ilh6us que se acham dispersos [...] e que nesta 
forma nao so de proveito algum, aqueles estabelecimentos, ordena S. M. [..] 
nomear dois ou trs homens, de preferencias militares ou civis investidos de 
autoridade para intimar os colonos a safrem dos lugares onde estavam 
arranchados [...] que v豆o h s cho9as em que se acham aqueles brutos homens 
das ilhas {...] lhes fa9a conhecer os perigos em que se acham, n豆o se 
distinguindo das feras; sem conhecimento da religiao nem do trato civil dos 
homens [..] como cat6licos e como bons vassalos da S. M. se devem congregar 
em uma povoaao E...] e que para conseguir a sua jun9ao tem os dois meios de 
ou irem unir-se a povoa9五o dos ndios, na qual se distribuirao a uns e outros as 
terras igualmente, ou escolherem o terreno que a eles lhes parecer mais 
agraddvel para a nova povoa9ao que devem mandar fazer.(FURTADO apud 
FORTES, 1932, 176) 

Essas determina96es apontavam uma poltica colonial mnima, inclusive 

com os ndios, inaceit五vel para os aorianos que visavam refazer suas vidas com 

a institui9ao tradicional, a freguesia, nos lugares onde haviam se instalado 

Durante o governo de Sd e Faria mais nada se fez, todos os esfor9os 

concentrados numa 丘  ltima tentativa, sem apoio aberto da coroa, para expulsar os 

castelhanos. Mas 6 notavel que dentro da poiftica colonial adotada se deixe 

abertura para os aorianos escolherem o terreno que lhes pare9a mais agraddvel 

para fazer uma povoa9ao. Ocorre que o problema era uma povoa9o 
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Em 28 de abril de 1767 concretizou-se o ataque aos castethanos 

Comandava a tropa Jos6 Marcelino de Figueiredo. Zarpou do porto de So 

Caetano no dia combinado,h uma hora da tarde: 

[...]o dia estava calmo, ventando suave nordeste a favorecer a viagem[...] pelo 
meio da noite rondou o vento, e forte cerra9五o cobriu a Lagoa, separando as 
embarca6es umas das outras [...] s6 dia claro conseguiu Jos6 Marcelino reuni- 
las [...] pela ponta da ilha dos Marinheiros. [Seguindo a indica9豆o dos pr百ticos, 
buscou o desembarque na Ponta da Macega. Passaram despercebidos mas 
oficiais e pra9as atolaram-se no loda9al] sem poderem safar-se, nem adiantar 
passo na empresa aconselhada pelos prdticos.(MONTEIRO, 1979, p. 158) 

A cerraao da lagoa e o lodo da macega, pois, estropiaram indignamente 

os guerreiros. 

Logo ap6s a derrota, em 26 de junho de 1767, conclui-se a negocia9ao da 

Coroa para organizar um grande ex6rcito, com recurso a tropas estrangeiras, que 

enfrentasse os castelhanos. O governador Sd e Faria foi demitido do cargo 

assim como o Vice-rei. A s v6speras de deixar o governo, em 11 de setembro de 

1767, S五  e Faria indica pela primeira vez, oficialmente, o Porto dos Casais como 

local para a outra povoa9ao, emitindo um posicionamento contrrio a poltica 

colonial minima: 

Ideei outra povoa9ao no Porto dos Casais [...] porque hE familias para elas e 
situa6es mui pr6prias em que se estabele9am [...] esta provncia fronteira com 
os espanh6is quanto mais povoada estiver, haver豆  mais meios para a defender - 
e barato: estas [...] importantes obras [...] podem ser feitas com muita 
modera9ao de custos. (CUST6DIO DE FARIA apud FORTES, 1932, p. 159) 

Mas os sesmeiros fazem uma leitura diferente. Em 23 de novembro de 

1768, a Camara envia peti9ao ao Rei solicitando isen9ao de impostos, 

argumentando que as terras estavam ocupadas, que desde 1750 receberam 

"centos de casais" e que todas essas pessoas queriam "alargar-se"(PETICAO ao 

rei apud OSORIO, 1990, p. 117) 
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Houve a troca de autoridades. O novo vice-rei do Brasil 6 o Marques do 

Lavradio e o novo governador, Jos6 Marcelino de Figueiredo, coronel, um dos 

que comandara a malograda tentativa de retomar Sao Pedro do Rio Grande. Ele 

assume o governo em 23 de abril de 1769. No mesmo ano em que assumiu, Jos6 

Marcelino desapropriou uma sesmaria para distribuir datas aos colonos 

a9orianos concentrados na margem do Gualba, quase a entrada da Lagoa dos 

Fatos - Itapoa, Santana do Morro Grande. Tamb6m nesse ano discutia com o 

vicerei, a criaao da vila no Porto dos Casais e a transferncia do governo da 

Camara e da Provedoria da Real Fazenda. Al6m disso, a ermida de Sao 

Francisco de Chagas 6 reconhecida Capela. 

A nova forma de fazer a guerra, atrav6s de um grande ex6rcito acelerara o 

desenvolvimento do lugar: em 18 de agosto de 1768, o prprio almoxarife da 

Fazenda Real se instala no Porto dos Casais. Os modestos barcos a9orianos sao 

substituIdos pela constru9ao naval propriamente dita. Em 26 de dezembro 

instala-se o Mestre construtor naval da Ribeira, a quem compete determinar os 

salrios de jornaleiros e oficiais que ali trabalharem, sob o controle do "Servi9o 

Nacional de Constru9ao Naval" tornando-se p6lo das rela96es econ6micas de 

tipo urbano. Por exemplo: ao instalar-se, alugou dep6sito pertencente え  

Irmandade de Nossa Senhora da Concei9ao, com sede na Igreja do mesmo nome 

em Viamao. 

Nao se construiam navios para viagens internacionais, mas o movimento 

era intenso. Hd portarias do Governador Jos6 Marcelino autorizando despesas e 

pagamentos de saldrios e materiais. Em 6 de junho de 1770 mandara passar letra 

a Jos6 Alves Veludo da quantia de duzentos e vinte mil e setecentos e sessenta 

r6is, com que assistiu a mesma real fazenda para pagamento dos oficiais de 

Carpinteiros que trabalham na Ribeira. Em 6 de setembro de 1770 emite-se letra 
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a Manoel da Sylva Ferreira de cento e nove mil e quatrocentos e dez ris que a 

mesma fazenda real lhe 6 devedora de setecentas e uma arrobas e meia de carne 

com que assistiu as tropas, Marinha, ndios e demais pessoas que trabalham no 

Porto dos Casais. Mais dois pagamentos foram feitos a Silva Pereira (294$ 116) 

e a Manoel da Silva 370$890, "pela factura da nova fragata de S. Majestade". 

(CALDAS, 1940, p. 1550) 

A invasao castethana trouxera novos atores para o Porto dos Casais, os 

Comerciantes, envolvidos com o movimento do porto. A primeira referncia a 

eles 6 muito diversa mas jd registra seu capital em escravos. Em carta ao rei de 

23 de agosto de 1765, a Camara solicitava auxilio para fugitivos os quais 

experimentavam a total runa de haveres, em tal mis6ria que foi preciso viverem 

acusta da Real Fazenda, recebendo uma esmola para poderem subsistir. Muitos 

desse moradores viviam do com6rcio e deviam a maior parte deles aos 

comerciantes do Rio de Janeiro. Em peti9ao da mesma data, a Camara declara 

que os refugiados trouxeram escravos que trabalham na lavoura para os 

sustentar (OS6RIO, 1990, p. 103).E possvel que a situa9ao tenha se invertido e 

tamb6m que parte do investimento no comrcio de gado tenha se desviado para 

essas novas atividades. Isto nos sugere nao s6 uma intensifica9ao como uma 

redefini9ao dos estabelecimentos de aorianos instalados nos arredores da Rua 

da Praia, indicada pela toponimia da cidade, mergulhando nos fins do s6culo 

XVIII: porto dos ferreiros e o beco dos cordoeiros. 

Em 1771 come9ou o trabatho de demarcaao de terras da sesmaria de 

Santana, j五  em nome de Indcio Francisco enquanto tramitava o processo de sua 

desapropria9ao. Tamb6m neste ano, Jos6 Marcelino fundara outra povoaao, 

Santo Antonio da Patrulha, distribuindo datas pequenas, localizadas contra a 

costa - proximidade de terrenos de marinha - ou os matos da serra - terra 

pblica, da Coroa, sem desapropria6es. Mas os sesmeiros nao tardaram a opor 
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sua prpria leitura. Segundo eles havia aperto na fronteira, em Viamao nao havia 

campos nem por arrendamento. "V M devia mandar os a9orianos para o norte, 

deles cobrando [.・ .J seis at6 oito cavalos para as tropas pagas de VM" 

(PETICAO ao rei apud OS6RIO, 1990, p. 114) Noutra peti9ao do mesmo dia, 

solicitavam a extin頭o da aldeia dos ndios, Anjos, dizendo que eram "outros 

tantos mil [...] devoradores contra o aumento deste continente, sem [...J 

esperan9a de utilidade de semethante genero de gente". (PETICAO ao rei apud 

OSORIO, 1990, p. 116) 

A movimenta9ao militar no porto tamb6m era intensa. Popula9ao militar, 

permanente e transit6ria, tropas de linha vindas de Portugal, Minas Gerais, So 

Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Guaratinguetd iam se instalando no porto, da 

Quitanda para a Harmonia. Estas eram as provid6ncias da Coroa para intimidar 

os castelhanos: colocar na sua fronteira um ex6rcito maior ou igual, para garantir 

a navegaao do canal, a barra do Rio Grande, bloqueada pelo inimigo. Todas as 

trocas comerciais tinham de fazer-se por Laguna, no lombo de mulas, at se 

obter o desbloqueio. 

Havia uma proclama9ao do governador chamando a formaao de lavouras 

de trigo. As fazendas do Rio Grande antigo, do Rio Pardo a fronteira de So 

Pedro do Rio Grande dedicavam parte da terra a lavoura do cereal. Mas a 

produ9ao se desorganizara com a invasao castelhana. A coroa tinha uma 

proposta de produzir trigo e legumes para o Rio de Janeiro, o que poderia atrair 

o investimento de comerciantes que tivessem escravos, al6m do esforo de 

pequenos lavradores. Portanto, o desenvolvimento induzido pela guerra 

concretizava-se. Em 8 de outubro de 1771 lan9ou-se sd guas a fragata So Jos6 

e Belona. Por ordem do governador, o Vigdrio da Capela Grande do Viamo 

nela rezou missa e benzeu suas bandeiras e imagens. A s tres horas da tarde, 

lan9ou-se a d gua pelo plano inclinado da Ribeira, onde foi construida. 
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Porto Alegre jd era capela desde 1769 e procedera-se a desapropria9ao das 

terras mas havia impasse entre o vice-rei e o Governador sobre a institui9ao de 

uma nova freguesia e seu poder. A atitude do governador, residir na Rua da 

Praia, e chamar a Camara para ali reunir-se indica mudan9as. Se o Porto dos 

Casais fosse freguesia passando a sediar a Camara, Viamao seria destituda de 

sua condi9ao de sede do poder. O confronto envolveu sesmeiros a9orianos e 

autoridades. Em 26 de outubro de 1771, o governador 6 chamado ao Rio de 

Janeiro pelo vice一rei, para dar-lhe satisfa6es. Segundo Tupi Caldas, leva um 

abaixo assinado dos a9orianos, pedindo a elevaao da Capela de Sao Franciscoa 

Freguesia. A freguesia de Viamao reagira a tal pretensao: em 7 de agosto de 

1771, o vigario publica uma pastoral contra seus paroquianos das margens do 

Guaba a ele subordinados, por ser a referida capela filial de sua freguesia. A 

cmara tamb6m teria se pronunciado, atrav6s de oficio dirigido ao governador 

"contra a rebeldia dos paroquianos do Porto dos Casais que pretendiam erigir 

uma nova Igreja sem proceder aos requisitos necessdrios e que Vossa Senhoria 

patrocina e quer corroborar ser ereta por ordem de Sua Majestade." 

(PARANHOS, 1940. p.1052) Mas nenhum desses documentos mencionados 

pelo autor tem suas fontes identificadas. 

A Camara de Viamao retrucava, Marcelino, que brevemente criaria vila e 

ao vice-rei que nao era seu criado. O governador partiu sem saber se voltaria. 

Mas deixou seu substituto, Coronel da Veiga Andrada, a quem confiou a diviso 

das datas, reservando as casas da antiga estancia de Santana, bem como o pomar 

para "passais", terra da Igreja. Para o vice-rei o plano de estabelecimentos 

a9orianos e sua pretensao de levar o poder municipal ao porto dos Casais era 

descabido: 
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{. ..J pelo que toca ao mais contentou-se com a vaidade de escolher sitios e 
terrenos a que foi pondo o nome de vilas, mandando riscar em papel e como 
elas deviam ser edificadas; porm como nao havia gente nem o mais que era 
preciso para elas se estabelecerem, ficou tudo em papel" (RELAT6RIO a D. 
Luiz de Vasconcellos apud FORTES, p. 220) 

No Rio de Janeiro o governador esteve prisioneiro por algumas horas e o 

vice-rei passou meses sem receb6-lo. Consta que o governador foi diretamente 

entender-se com a Coroa, mas nao hd dados que confirmem indiscutivelmente 

essa verso. Entretanto, Jos6 Marcelino saiu-se vitorioso. Sua proposta foi 

acolhida pelo Bispo: Sao Francisco de Chagas tornou-se freguesia em 26 de 

mar9o de 1772 e ele promovido a Brigadeiro e confirmado governador. Logo 

depois de conquistada a freguesia, o Bispo emite um adendo: 

nos consta ser muito do agrado do ilmo e Exmo Sr Marques Vice-rei que a 
Igreja Matriz da nova vila de Porto Alegre tenha a invoca9ao de Nossa Senhora 
Madre de Deus, pela especial devo9ao, que tributa a esta senhora, como sua 
Madrinha: Desejando N6s conformar-nos com a pia e devota inten9ao do {. . .1 
Vice 一  rei [...] e satisfazer, quanto nos 6 possvel a sua vontade: Havemos por 
bem de mudar [...] a invoca9ao de Sao Francisco, que at6 agora tinha a referida 
nova Freguesia [...J no lugar do Porto dos Casais do distrito de Viamao, que ora 
fica sendo Vila de Porto Alegre, para a de Nossa Senhora Madre de 
Deus.(MONTEIRO, 1976, p. 212) 

Existem referncias de que a troca de santo foi decisao popular. Neste 

caso os a9orianos teriam abandonado seu padroeiro de capela pela madrinha do 

Marques, participando de um arranjo para arrefecer sua oposi9ao. 

Em 8 de agosto de 1772, foram distribuidas as primeiras datas de terra e 

ferramentas hE tantos anos prometidas aos casais de nmero imigrando com a 

promessa do rei de receberem terras, ferramenta e mais ajudas. Porm muitos 

colonos nao se apresentaram. Em 20 anos, praticamente uma geraao teria 

tomado outro rumo ou sucumbira. Houve nova convocaao em 7 de novembro 
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de 1772. Dava-se o prazo de um  ms  para se apresentarem ou seriam 

distribudas a novos candidatos. 



2 COMO NARRAR A HIST6RIA DA RUA DA PRAIA 

Neste capitulo procuramos descrever nossos esforos preliminares para 

contar uma hist6ria a um p丘blico adolescente, iletrado, caracterizado seja por 

no ter livros, nao dispor de um pequeno espao para estudar e guardar seu 

material escolar, seja, principalmente, por uma fala repleta de incorre96es do 

tipo "nois compremo", al6m de um universo vocabular, paradigmaticamente 

restrito. Em primeiro lugar, tratamos de identificar as imagens de adolescente, as 

formas narrativas predominantes e mais pr6ximas de n6s dentro da prpria vila. 

Colocamo-nos desde o incio na postura de negocia9ao, tal como 

indicamos na introdu9ao deste trabalho, para minimizar o estranhamento 

inevitdvel entre n6s letrados (sujeito) e a vila iletrada (objeto). Tratava-se de 

viver, explicitar qualquer paradigma comum entre n6s e eles que levasse a 

rela9ao tpica, autor x leitor onde a obra consuma-se na leitura; "onde o mundo 

do autor e o do leitor se interpenetram orientados pelos mesmos paradigmas" 

(RICOEUR, 1994, p. 117). 

Essa considera9ao coloca-nos na encruzilhada entre a narrativa que pensa 

a hist6ria e a que conta a hist6ria. Seria possvel manter a uniao das duas? At6 

onde? Estes sao os dilemas historiogrficos do texto relacionados a essa busca 

de referncias comuns. Para aborda-las, partimos de procedimentos vinculadosa 
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Hist6ria Oral, entrevistas direcionadas ao lazer, descobrir o que as pessoas 

gostam, para perceber formas narrativas que nos sensibilizassem e documentos 

do imagindrio, que freqentemente coincidem com quadros sociais da memria: 

1..・] o imagin'rio pertence ao campo da representa9ao mas ocupa nele a parte 
da tradu9五o nao reprodutora [...] criadora, po6tica no sentido etimol6gico da 
palavra, [...] seus documentos privilegiados sao as obras liter五rias e artsticas 
(LB GOFF, 1994 p. 12) 

Obras mediocres ou geniais, nao importa, mas representativas de 

estruturas mentais que "co/movem", entusiasmam, dao forma a sentimentos. 

Assim, a a9ao capaz de construir uma percep9ao do mundo 6 a mesma que 

configura quadros sociais da mem6ria e se expressam em documentos do 

imagmano: 

Certamente a hist6ria [...] reduz-se com muita frequencia a uma s6rie de no96es 
muito abstratas. Mas eu posso completd-las [...] quadros, retratos, gravuras 
desse tempo [・・・] Livros apareciam [...] pe9as E...] estilos da poca, 
gracejos.(HALBWACHS, 1990, p. 59) 

Sempre atentos a estes mesmos aspectos, optamos por fazer um trabatho 

mais relacional do que a hist6ria oral, num modelo de convivencia. Nossa op95o 

deveu-se ao fato de que 6 ramos portadores de uma hist6ria a ser transmitida, 

centro da nossa prpria representa9o como sujeito face ao objeto, justificando 

um movimento n乞o s6 para conhecer o p丘blico mas tamb6m abrir-lhe um 

espa9o na constru9ao da narrativa.E preciso desde logo ter claro que a posi9o 

de detentor de uma histria a ser contada, de interesse para a Mem6ria Cultural e 

nao do p丘blico adolescente, colocava-nos necessariamente a questao de criar 

refer6ncias novas e comuns para n6s e para eles. Tratava-se portanto de 

considerar a possibilidade de uma narra9ao em parceria, o que nao garantia sua 

viabilidade. Em suma, haveria uma interven9o. Corramos, assim, o risco 

apontado por Jacques Ranciとre, referindo-se え  tradi9五o de Michelet, de fazer 
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falar os pobres fazendo-os calar, em faze-los falar como mudos. (RANCIERE 

apud CHARTIER, 2001, p.1 17) 

Assim Nasceu a Rua da Praia foi fruto de um convenio entre A SMC e a 

UFRGS atrav6s do Laborat6rio de Hist6ria Oral do Ncleo de Pesquisa em 

Hist6ria. Por acordo entre a Secretaria da Cultura e a de Educa9ao, inserimo-nos 

na Vila Pinto atrav6s da Escola Jos6 Mariano Beck, bastante envolvida com a 

comunidade. Os primeiros contatos foram estabelecidos atrav6s de um esforo 

conjunto que reunia a Escola com a comunidade mais organizada na vila, o 

Centro de Educaao Ambiental, associa9ao nao governamental, ligada a uma 

Cooperativa de Reciclagem. Esse relacionamento nos colocava numa rede de 

confian9a local. Como Professor da UFRGS, passamos a participar de uma 

proposta de trabatho junto com outras institui96es sobre o principal foco de 

interesse da comunidade: a adolesc6ncia, exposta ao trdfico e ao crime 

organizado. 

Admitidos nessa rede de confian9a, lan9amos nossa identidade nesta 

dire 9 ao: aproximar-nos dos jovens da vila para conhece-los atrav6s de um 

trabalho que pudesse envolv6-los. Desse conhecimento retirariamos o primeiro 

substrato para a narrativa de Assim nasceu a Rua da Praia, incluindo a 

possibilidade de que dela viessem a participar diretamente. O essencial era 

conhecer este p丘blico, uma vez que a narrativa deveria realizar-se com ou sem 

sua participa9ao direta, para cumprir o conv6nio da UFRGS com o Municpio. 

Colocamo-nos disponveis para qualquer atividade sociocultural surgida 

na rela9ao entre escola e vila, que respondesse a uma demanda, convite ou 

desejo manifesto dos atores envolvidos. Tratava-se de privilegiar inicialmente 

propostas de objetos culturais, textos ou outras narrativas, em criaao coletiva 

(autoria partilhada entre orientador e participantes) que partissem tanto do 
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pblico infantoうuvenil, alvo da adapta9ao de Rua da Praia Corredor Cultural, 

quanto dos adultos que funcionam, no convvio, para eles, como modelos de 

crescimento (o que 6 ser grande; quando eu for grande quero ser como X ou Y). 

Dessa fase e de suas diversas atividades, extramos excertos do Didrio de Campo 

em linguagem evocativa, para reter o cardter de nossa rela9ao social com os 

diferentes grupos, respeitando o anonimato das pessoas. 

A narrativa a seguir, em muitos momentos assume um car豆ter repetitivo, 

abrangendo este segundo e o terceiro capitulos. Sao fatos ou incidentes que 

recobrem as rela96es entre n6s-sujeito e n6s-objeto, tanto do ponto de vista de 

desconex6es, isto 6 , de quando no acontece nada entre os atores, como de 

quando ha lutas de representa9ao, da qual o pr6prio investigador 6 parte. 

Consideramos, portanto, que a redundancia 6 um pano de fundo necessario para 

perceber-se quando, na volubilidade das identidades, aparece aquela que6 

transcendente, capaz de ligar os atores, inclusive o investigador em torno de uma 

possibilidade narrativa. 

2.1 Jovens vistos pelos adultos e organizag6es da vila 

Visitamos o Centro de Educaao Ambiental (CEA) depois de sermos 

apresentados a sua presidente que convidou-nos a participar de uma reunio. Ela 

apresentou-nos como Professora da UFRGS, possivel parceira num projeto de 

trabalho com adolescentes. Muitos filhos dos membros do CEA sao alunos da 

Escola Mariano Beck. Conversamos com as pessoas depois da reuni5o. Uma 

senhora disse: "As crian9as [...] Eles ficam mais ao redor da gente. Adolescente 

jd quer se governar" (RECICLADORA) caracterizando o perfil pr6prio da 

adolescencia, de lan9ar-se ao mundo e expor-se a riscos. Depois desse primeiro 

contato, o CEA convidou-nos a participar de uma reuniao sobre a situa9ao de 
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risco que envolve os adolescentes, em conjunto com a dire9ao da escola e 

profissionais, que atuam na vila. A mesa constituiu-se pela Diretora da Escola, 

representantes do CEA, um ecologista, um msico, uma artista pldstica, uma 

psic6loga, uma pedagoga especializada em informdtica e n6s. 

Segundo a Diretora, a falta de perspectivas afeta o relacionamento da 

populaao com a escolaridade. Para que serve estudar e depois n豆o conseguir 

emprego? Por isso a escola, criada por iniciativa do Oramento Participativo, 

procura parcerias que proporcionem desenvolvimento de habilidades e 

encaminhamento profissionalizante. Os integrantes da mesa deram seu ponto de 

vista, sugerindo atividades ligadas a educa9ao ambiental, relatando experiencias 

com menores de rua em oficinas de percussao, de artes plhsticas e experiencias 

de informatica. 

Como ainda nao tinhamos ouvido os interessados, ao recebermos a 

palavra, perguntamos se os s6cios do CEA gostariam de se manifestar. O 

representante respondeu que esperava "aprender muito com voc6s, n5o temos 

id6ia formada". Interpretamos essa expressao, entre outros sentidos, como um 

sinal de entrada, de disponibilidade para ouvir e discutir propostas concretas. 

Apresentamos, entao, nossa proposta, dispondo-nos a criar outras em conjunto 

com o grupo: 

Durante seis meses disponho de todas as manhas. Preciso conhecer a 
vila. Meu compromisso 6 adaptar o livro que escrevi sobre a Hist6ria da Rua 
da Praia (Rua da Praia Corredor Cultural) para adolescentes. Trata-se de 
incluir alunos em idade de segundo ciclo como leitores e participantes da 
reda9ao dessa histria. Portanto6 uma atividade que poderamos realizar com 
adolescentes. Se os s6cios do CEA que estao aqui, desejarem a gente poderia 
se reunir え  s quartas feiras para conversar, clarear melhor o que o grupo 
desejaria, afinar nossas propostas. Na fala, as id6ias vao se mostrando, uma 
puxando a outra (PESQUISADOR). 
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A proposta implicava em trabalhar um pouco com nossa biografia, 

implcita em qualquer funcionamento de grupo que come9a pela apresentaao 

dos participantes. Partindo desse breve relato passariamos a imaginar o que seria 

interessante para os adolescentes. 

[Al Estudou at6 a 4a s6rie. 36 anos. 5 filhos.E av6. O marido 6 pintor. 
Trabalhou como dom6stica. Enquanto ficou sem trabalho vendia calcinha e 
soutia na vila. Participava das reuni6es da associa車o das mulheres de onde 
saiu o CEA e a cooperativa de reciclagem, desde o incio]. 'Me diziam que eu 
perdia tempo com isso, a reuniao da ilus五o' [Quando a reciclagem come9ou a 
funcionar ela] 'tinha arrumado servi9o' [ S6 entrou um ano e meio depois.] 
[Em seguida foi o meu turno de exposi頭o. Tratamos de seguir o modelo de 
fala de minha antecessora, isto 6 , o que ela julgaria como informa9五o pertinente 
para o grupo de trabalho.] 'Nasci e me criei em POA. Tenho um filho 
estudante. Sou Professora de Hist6ria da UFRGS. Ha pouco tempo escrevi um 
livro sobre a hist6ria da rua mais antiga de POA, a Rua da Praia, quando ela vai 
surgindo no s6culo XVIII. A Secretaria da Cultura do Municpio me prop6s 
adaptar o livro para o publico infanto-juvenil. Ao come9ar o trabalho me dei 
conta de que precisava conhecer a vila, sair da minha vizinhan9a. Se n豆o a 
gente termina escrevendo sempre para si mesmo. Gostaria de conhecer e 
trabalhar com o p丘blico infanto-juvenil da vila' (Al e PESQUISADOR) 

Insistamos em nos identificar, por uma questao de transpar6ncia, 

enunciando o lugar de onde faldvamos (UFRGS). At6 entao nao havia sinal nem 

positivo nem negativo a respeito do nosso lugar. Acreditamos que fosse 

estrangeiro para a maioria dos participantes do CEA a nao ser de sua dire9ao. 

Mas todos os participantes me chamavam de Professora. Nessa reuniao estavam 

ainda: A2 que nao nascera na vila. Natural de sombrio, trabalhara em Porto 

Alegre como servente da constru9ao, voltara para Sombrio, sempre trabalhando 

na constru95o civil, atualmente estuda a noite e trabalha na Cooperativa de 

Reciclagem da Vila Pinto Agora trabalha na Cooperativa com prensas e 

fardos. A3 nascido e criado na Pinto. Tamb6m trabalhara desde pequeno na 

constru9ao civil mas agora trabathava como reciclador, estudando え  noite. A4 

tem 22 anos, trabalha no Cooperativa e esth gravida. 
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Tratamos de introduzir o lazer para ampliar nosso contato sobre o que se 

gosta de fazer, capaz de reunir informa6es quanto ao imagin豆rio e quadros 

sociais da mem6ria, onde o mundo adulto pudesse entreabrir-se ao adolescente, 

mais pr6ximo de uma transcendencia onde todos pudessem se encontrar. Foram 

surgindo respostas. 

A2 - O baile, dan9ar. Seguido eu vou no Corujao, ld no Centro. De dan9ar eu 
prefiro um pagode . Escutar, a melhor 6 a sertaneja.A3 - Eu gosto de um 
'charme', na lenta ou rap. 

PESQUISADOR - 'Charme'? 

A3 - E o maior sucesso. Da sempre na TV. Cldudinho e Bochecha. 

PESQUISADOR - E um conjunto? 

A3 - Eles fazem a musica e cantam. Era pedreiros, serventes de obra, sempre 
aparecem na Xuxa. 

Al - Eu sou a Dona Festa, adoro uma festa. Eu prefiro mesmo um bom 
pagodinho. 

PESQUISADOR - E A4? 

A 4一  Rap, como os Racionais 

Obtivemos um primeiro mapa de preferncias, nele destacando-se dois 

tipos de imagindrio. O primeiro dado pela festa, o pagode, o charme e a msica 

sertaneja, mobilizados em torno do romance e da sensualidade, prioridades e 

configura 谷o do mundo capazes de neutralizar, em parte, a percep9ao das 

precariedades da situa9ao social: inseguran9a e falta de perspectivas de 

ascen9o social. Como num passe de mdgica as pessoas se veem levadas a 

carreiras musicais de sucesso (quem nao sonha de pedreiro chegar え  Globo?) No 

entanto, nao podem ser tomados como documentos do imagin五rio tpicos da 

vila. Sao tamb6m tendencias da midia com alta audi6ncia entre a classe mdia 

baixa, provavelmente com a mesma configura9o de mundo. O segundo dado 

pelo Rap, sucesso, mas nao na grande midia, conhecido entre o p丘blico 
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estudantil, estava difundido na vila. Considerando-se a Grande Bom Jesus, onde 

localiza-se a Pinto, existem vrios conjuntos dedicados a essa msica. 

Tiveramos a oportunidade de assistir em 1997, uma apresenta9ao de um grupo 

local numa festa da Escola de Samba "Filhos da Candinha" no Campo da Tuca e 

depois escutamos esse tipo de msica entre os estudantes. 

O Rap 6 uma melop6ia que narra hist6rias de vida, em geral ligadas a 

violencia e drogas, acompanhada ou nao por uma dan9a acrob豆tica, com 

audi6ncia cada vez maior entre varios setores sociais.E uma esp6cie de narrativa 

que lembra a epop6ia. Como ela, utiliza uma linguagem ritmada, empreendida 

por um narrador: ele 6 o compositor de intrigas, o poeta fala diretamente, 

narrando o que seus personagens fazem. A intriga do Rap, ao contr言rio das 

primeiras msicas, incide sobre a precariedade, a viol6ncia, a droga e a falta de 

perspectivas de integra9ao e ascen9ao social, levantando especialmente uma 

situa9ao de periferia: a convivencia no cotidiano, na vizinhan9a, na trama da 

sociabilidade, com o traficante. Portanto, do ponto de vista da intriga, estvamos 

em presen9a da epop6ia, forma narrativa da vila, tanto quanto a trag6dia 

(RICOEUR, 1994) 

[A4 deu outras informa96es, demonstrando uma apreciaao do genero musical 
sob um ponto de vista social] - Os Racionais,6 o conjunto mais famoso. Mas 
eles n豆o aceitam aparecer na TV. Eles falam contra a violencia e a droga, 
contando a hist6ria deles. E de Sao Paulo. Um dos letristas ainda 6 
presidi言rio.(A4) 

Manifestamos o desejo de conhecer o CD, seria uma bela oportunidade de 

conhecer uma anlise das letras por nossos parceiros. No mesmo sentido, 

resolvemos contar um pouco sobre a nossa rela車o com a festa e a TV, 

procurando uma cumplicidade baseada na verdade, na diferen9a: 
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Eu pouco vou a festas e pouco vejo TV. Mas tive oportunidade de participar de 
uma festa na Escola de Samba Filhos da Candinha, a convite de uma amiga que 
era diretora da Escola Estadual da rea. Fiquei surpresa. As mnirias 
dan9avam em conjunto. As mesmas dan9as que eu nao gosto na TV com toda 
aquela coisa comercial[...]Ali era muito bonito. Eram v百rios grupos dan9ando e 
cada um colocava alguma coisa de diferente nos movimentos, na coreografia 
(PESQUISADOめ一  

Para nossa pr6ximo encontro combinramos de escutar Racionais mas 

come9amos pela constata o de que nenhuma tomada funcionava. Ficamos 

todos decepcionados. Instintivamente sentamos a necessidade de compensar a 

decep9ao. Nao sabemos at6 que ponto essa necessidade era mais nossa do que 

deles. Num mundo prec豆rio, pobre, onde nao hd de faltar frustra6es, como se 

lida com ela? Ali parecia que sempre muitas coisas deixavam de funcionar: a 

tomada era um nada, comparada com as casas e o pr6prio galpao de reciclagem 

invadidos pela d gua. Os cursos d'dgua da vila sao entupidos de lixo e nao hd 

coleta seletiva entre tantas outras coisas que faltam. Consertamos a situa更o por 

termos tratado, durante a semana de conhecer Racionais. Assim pudemos fazer 

um comenthrio indireto: 

E duro! Eles contam a vida deles, como entraram numa de droga, trdfico, o 
sofrimento desse tipo de vida, a culpa, a prisao. Muita coisa eu n五o entendi. A 
que mais me impressionou 6 uma que conta como um ex-companheiro mata o 
outro com a arma que ganhou dele.. .Acho que termina com um texto da 
bblia.. .(PESQUISADOR) 

A4 - RACIONAIS (no lugar do nome de um evangelista) V.3 

Era uma crtica h s Igrejas, adventistas e congeneres, substituir a fala do 

evangelista pelo Conjunto Musical, enunciada pela nossa interlocutora, sinal de 

que a falta de energia el6trica roubou-nos uma boa oportunidade de referir-nos 

hs letras, trabalhar um pouco com elas no cen百rio da vila. Depois de um silencio 

longo, resolvemos aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco do nosso 

trabalho, verificar se fazia algum sentido para eles: 
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A m丘sica popular muitas vezes conta, mesmo, a vida como ela 6 . Logo depois 
que descobri com voces o Rap, me lembrei de uma passagem do meu livro que 
fala das m丘sicas, dos bailes da poca, hd 200 anos, quando nasceram a Rua da 
Praia e Porto Alegre. A chimarrita por exemplo, ainda 6 cantada nas festas de 
CTG. A letra foi sofrendo modifica96es{...]Contava a histria das mulheres que 
vieram dos A9ores, das ilhas portuguesas, sem familia com um e outro, da o 
nome chimarrita, selvagem, qualquer uma e nao confessavam sua pobreza. Eu 
trouxe meus livros. Pena que a letra 6 tao miudinha[. . .]Fiz uma dedicat6ria e 
dei para cada participante do grupo.(PESQUISADOR) 

Nao houve reaao nem ao tema nem ao livro. Procuramos retom瓦-los em 

rela9ao a eles, fazendo uma compara9ao com os a9orianos que ficaram 20 anos 

sem receber as terras que o governo tinha prometido, no incio da historia de 

Porto Alegre e da Rua da Praia, com a situa9ao deles, da luta para formar a 

Cooperativa. A rea9ao foi imediata, passaram a relatar as dificuldades que 

viviam. A primeira delas 6 a questo do transporte: "a gente faz a conta da fria 

que se reparte e o que o dono do caminhao ganha 6 muito mais" (A4) Mesmo 

contando com as despesas de manuten9乞o, nossos interlocutores estavam 

seguros do que diziam. Al6m de indicarem a necessidade de comprar um 

transporte, tamb6m identificaram o aumento da produ9ao como fundamental, o 

que implicaria numa separa9ao do lixo mais cuidadosa. 

O integrantes da Cooperativa falaram sobre suas rela96es com outros 

bairros e os moradores da vila. Os bairros populares que t6m coleta seletiva 

fazem a pior separa9ao. Nossos interlocutores apontam, entao, a necessidade de 

"educa9ao ambiental" - "se as pessoas soubessem porque 6 importante, acho 

que separariam melhor" (A4). Essa questao associou-se a identidade do 

reciclador. Foram mencionados pontos de conflito dentro da pr6pria vila: 

Tem gente [...] tenho certeza que sem emprego, pobre de passa fome que 
chama a gente de lixeiro e debocham de n6s. Garanto que agora se abrisse vaga 
no galp豆o fica tudo ai na porta... (A4) 
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Soubemos que no passado houve um conflito aberto entre a instalaao do 

Galpao de Reciclagem e os traficantes do lugar. As mulheres fizeram passeatas, 

escoltadas pela brigada, para garantir seu direito ao trabatho.E uma hist6ria da 

qual ningu6m gosta de falar. A dire9o do CEA prefere, uma vez conquistado 

seu espao, olhar para o futuro, sem alimentar ressentimentos de origem. A 

verso corrente 6 de que muitas mulheres, ao terem uma alternativa puderam 

deixar de trabalhar para os traficantes e/ou tamb6m deixaram de se submeter a 

maus tratos, tendo a coragem de usar meios de repressao e seguran9a. 

Resolvido o conflito maior, com recuo dos traficantes, restaram outros 

que vieram a tona no di豆logo : "Eles ficavam incomodando, atirando coisas, 

aqui ao redor onde a gente tinha de trabalhar. Ela enfrentou, disse que se nao 

parassem com aquilo chamava a policia"(A4). O epis6dio terminou em 

ferimento grave. A filha da Presidente do CEA teve o otho vazado por uma 

pedra. E difcil que o CEA seja um valor para os familiares ou grupo local 

desses agressores, que sua lideran9a sobre a comunidade seja tranqiila, mas 

procura-se uma relativiza9ao do ocorrido: "Eles, crian9a, adolescente, jogaram 

mais [...] Nao 6 que tivessem atirado de prop6sito, no otho dela, mas foi como 

aconteceu" (A4). 

A conversa mudou para abusos de modo geral: 

Meu marido faz trabalho extra. A gente no desconfia das pessoas. Ele 

pintou um apartamento e depois, a dona nao pagou e a gente contando com 

aquele dinheiro para pagar as contas[...] (Al) 

Ao perguntarmos se nao havia algum tipo de contrato, respondeu: "Pois 6 , 

a gente nao desconfia. Assim, uma pessoa bem... a gente n五o imagina uma coisa 

dessa" (Al). Chamou-nos aten9ao a proximidade dos dois relatos, deixando 
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entrever que uma pessoa proprietaria, "de bairro" que nao paga um servi9o 6 t5o 

agressiva ou desrespeitosa como as que agrediam a cooperativa. 

A cooperativa 6 forte, enfrentando crticas externas sobre sua 

administra9ao, especialmente no que tange a questao de vagas. A comunidade 

envolvida na cooperativa tem entretanto um espectro mais amplo, manifestando- 

se atrav6s do CEA, para defender projetos tais como a instala9ao de um Centro 

Cultural na 言  rea. Existem tens6es internas envolvendo a partilha e a organizaao 

do trabalho, mas todos participam da constru9ao das normas. Tratamos de 

reconhecer o grupo: 

Voces mesmos organizam o trabalho na Cooperativa, decidem como funciona 
e aliviam um problema de todos, polui9五o. Nao adianta ser rico, fica poludo 
igual, perde a natureza tamb6m. A nossa gera9ao ainda se divertiu nadando no 
riacho, pescando, tomando banho no Guaba...Essa hist6ria do Galpao, das 
reuni6es da 'ilusao' precisa ser contada (PESQUISADOR). 

Na pr6xima reuni五o come9amos pelo reconhecimento da Cooperativa de 

Reciclagem, perguntando se a maioria das pessoas entenderia seu valor: "Todos 

no.. A escola, outro dia, veio aqui buscar material. Sempre tem os que dizem 

piadinha e chamam a gente de lixeira"(A4). Ponderamos que muitas vezes no 

se tem um reconhecimento imediato do trabalho. 

O conjunto de falas sobre a Cooperativa mostra que, nao obstante as 

oposi96es externas, ela 6 um referencial de integraao social. Os membros se 

percebem implicados no empreendimento. Fazer parte da cooperativa 6 uma 

identidade construda tanto na oposi9ao ao outro, o que nao faz parte, quanto na 

representa9o de si pr6prio, no lugar onde se vive e reduto de trabatho. Aqueles 

que estao dentro constrem uma visao pr6pria de sua posi9谷o nesse mundo, 

opondo-se aos de fora. Nesse sentido, destaca-se a "reuniao da ilusao" que deu 
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certo, a necessidade de educa95o ambiental, que se contrap6e e deve se impor 

aos que chamam o reciclador de lixeiro. 

Pretendiamos deixar o cotidiano da cooperativa e da vila aflorar com mais 

informa6es para descobrir qual atividade poderia ser mais adequada ao 

desenvolvimento dos adolescentes. Sobretudo nao queramos fechar uma 

proposta s6 a partir dos adultos. Mas um participante do grupo de trabalho, 

representante de institui9ao que tamb6m aderiu s reuni6es, al6m do CEA, 

expressou sua necessidade de defini9ao da atividade. Frisamos que nao tnhamos 

propostas fechadas. Procuramos responder com transparncia, reinstaurando o 

lugar de onde falvamos: 

A UFRGS onde trabalho, tem um convenio com a SMC. Fazer a adapta9ao do 
livro, sobre a Rua da Praia para crian9as e adolescentes.E o livro que eu deixei 
com voces na reuniao passada. Para isso preciso conhecer crian9as e 
adolescentes daqui. Posso realizar atividades variadas para fazer esse 
conhecimento. Nao precisa ser diretamente sobre a Rua da Praia Por exemplo: 
se voces acharem interessante para o projeto com os adolescentes que eles 
fa9am a hist6ria do galpao, essa poderia ser uma das atividades. Vou conhece- 
los trabalhando com eles) (PESQUISADOR). 

Disseram-nos que a pessoa mais vetha do galpao jd dera entrevista "vai 

oferecer cafezinho... Mas ela 6 , oh, a bblia e o cesto. Ela 6 uma das mais 

rpidas."(A4) Divertimo-nos com a associa5o entre "a bblia e o cesto" mas 

tratamos de formular possibilidades mais de acordo com o material fornecido 

por nossas reuni6es: ver se algum grupo de  rap  da vila teria interesse em iniciar 

novos participantes na sua arte, se aceitariam tomar a hist6ria do galpao como 

tema, por exemplo. 

Tinhamos em vista a possibilidade do rap, por considerarmos que sua 

natureza e crescente audi6ncia apresentava possibilidades explicativas e de 

ades ao, cujos limites historiogrhficos, assim como os de qualquer outra narrativa 
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que se apresentasse, deveriam ser explorados. Talvez, depois de trabalhar com a 

hist6ria do galpao pud6ssemos faz6-lo com a Rua da Praia. 

A prxima reuniao incluiu como participantes a Diretora da Escola 

Mariano Beck e a presidente do CEA. A Diretora iniciou sua fala sobre a "falta 

de persist6ncia" Trouxe-nos exemplos: ha tempos atrds fora realizada uma 

experiencia com teatro. Os participantes recebiam um subsidio de 5 reais por 

semana para cada participante, mas a atividade nao teve continuidade. O 

segundo exemplo foi o de um jovem de 18 anos com muito talento, estudando 

em turma de ciclo que "encantou o pessoal com o rap na festa das maes." 

(DIRETORA) A tal ponto que a sociedade Brahma Cumaris, com quem a escola 

jd desenvolvia parceria quis investir nele e no grupo. Ofereceu local e inclusive 

uma remunera9o. No primeiro dia em que ele recebeu "jd saiu bobagem, 

comprou porcaria (droga). Se desorganizaram" (DIRETORA) 

Segundo a presidente do CEA, a Cooperativa tem experiencias parecidas. 

Sempre hd vagas para candidatos com potencial mas 6 preciso acompanhar. 

"Um rapaz, a gente deu trs oportunidades. Mas ele nao conseguiu. Quando a 

gente se dava conta ele fumava aquele cigarro que nao se compra no mercado, 

no horrio do trabalho. Ai nao deu" (PRESIDENTE). As regras da Cooperativa 

so feitas em conjunto, em reuniao. O cumprimento 6 importante nao s6 para o 

funcionamento mas tamb6m porque existe um forte controle externo sobre o 

grupo "tem muita gente de olho".A s vezes as regras s5o duras demais como 

aconteceu em rela9ao ao hordrio de trabalho: 

E sete horas, o incio. Claro que todo mundo ganha mais se come9a na hora e6 
mais rpido. At 10 minutos podia compensar depois. Mas resolveram mudar ー  
Mais de 10 minutos jd nao trabalharia. Come9ou que muitas nem vinham 
porque nao conseguiam. Ai se voltou ao sistema antigo (PRESIDENTE) 
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Portanto existe uma flexibilidade no sentido de recuar de uma deciso 

dura demais ou inexeqUvel. 

A diretora retomou a questao da flexibilidade pelo lado da rela更o com os 

filhos, abordando a id6ia e ttica dos pais de que castigar e bater 6 necessdrio. 

Hh casos em que as maes vem atrs dos filhos na escola. "Querem tirar da aula 

para castigar II・・・] tamb6m fazem o mesmo para acertar brigas entre as crian9as 

que aconteceram fora da escola"(DIRETORA). 

Essas falas nos fizeram lembrar de uma situaao conflituosa, 

recentemente vivida na vila, a inscri更o no projeto da Secretaria Estadual de 

Cultura, "Ouvir a Vida". Era preciso levar a certid5o de nascimento e o 

comparecimento de um responsdvel. Entre a populaao mais pobre da vila, 

freqentemente 6 difcil preencher essas exig6ncias: ter sua certidao de 

nascimento, 6 um princpio de realidade e civilidade, mas sua demanda pode ser 

recebida com revolta e justamente a popula9ao de maior risco, mais 

desorganizada pode ser reexcluida. 

A presidente do CEA levantou novamente a quest五o da disciplina. "As 

maes, elas mesmas, quando j五  nao sabem mais o que fazer com os filhos dizem 

que v五o procurar a Funda9ao Estadual de Bem Estar do Menor (FEBEM).E 

preciso criar alguma coisa concreta, produtiva (PRESIDENTE). O 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana apoiaria atividades em torno de 

reciclagem. A alternativa nao precisaria ser a FEBEM. 

Defendemos a possibilidade de colocar essa atividade junto com outras, 

que partissem de onde os adolescentes se expressem, falem, escrevam, cantem, 

comunicando-se com os outros. Ilustramos com a constata9五o em nossa pr6pria 
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proposta de trabalho; como nos abrimos a outras atividades e pontos de contato 

para conhecer leitores de uma hist6ria da Rua da Praia: 

Hoje estou aberta. Penso em partir do que trouxerem e como trouxerem. 
Conhecendo o grupo de trabalho sobre os adolescentes, por exemplo, descobri 
como o Rap 6 uma ponte geral entre a vila e os bairros, entre vdrios grupos 
sociais, daqui at6 estudantes de universidade,[ com adolescente de elite, do 
segundo grau e universidade] analisando a experiencia de vida 
(PESQUISADOR). 

A presidente do CEA (26/5/99) tinha um ponto de vista contrdrio, mesmo 

que a perspectiva do Rap fosse crtica: "tem que mostrar outras coisas, tirar para 

fora desse panorama da viol6ncia e da droga." Mas infelizmente a reuniao 

finalizou porque a diretora foi chamada numa situa9ao emergencial e nao pode 

voltar. Isso 6 parte, aprenderamos posteriormente, do cotidiano bastante pesado 

da Escola. 

Tendo presente a orienta車o do CEA, retomamos a reuniao do grupo de 

trabalho sobre o adolescente ressaltando o material que levantramos, entre n6s, 

nas reuni6es anteriores, quando falamos do que gostdvamos de fazer. 

Tentdvamos reafirmar o valor de nossos gostos e opini6es, mesmo que 

reconhec6ssemos a necessidade de distanciarmo-nos deles por outras quest6es 

mais importantes. Mas o mesmo participante, do grupo institucional, que nos 

pedira uma defini9ao, colocou novamente essa preocupa9ao : "Eu gostaria de 

ver melhor, o que queres fazer com os adolescentes,6 rap, hist6ria, teatro?" 

(PSIC6LOGA) 

Mencionamos que na reunio anterior ficara explcita a preocupa9ao de 

que a questao da droga e da viol6ncia, apresentada sob a forma do rap, ao 

contrdrio da prpria inten9ao dos compositores, terminava por tornar-se 

atraente. Mas acrescentamos que, do nosso ponto de vista, isto nao poderia 



61 

impedir que os adolescentes trouxessem o problema e essa forma de express5o. 

Poderamos, entretanto colocar outros caminhos de sada e preven9乞o da droga 

associados h luta por direitos e a pressao por uma sociedade mais justa. 

Nao tnhamos um ttulo, que poderia ter nos ajudado bastante, como 

ajudou posteriormente -hist6rias de adolescentes-. Com  ele satisfaramos a 

ang丘stia de nosso colega e deixariamos a forma e o tema abertos para os 

adolescentes trabalharem suas vivencias da maneira que preferissem, com, texto, 

teatro, msica. Procuramos enfatizar que seria um tema de interesse dos 

adolescentes (hist6ria do Galpao, da Rua da Praia ou outro qualquer) trabalhado 

na linguagem de que mais gostassem, como texto, teatro, rap ou outras msicas, 

sendo nosso interesse conhec6-los, abrindo-lhes uma possibilidade de 

desenvolverem suas habilidades de expressao. 

A resposta dos participantes do CEA reforou o que se desenhara na 

reuniao anterior: "[...] deveria tamb6m ter esse lado.. .assim, que da servi9o, 

como o computador [...]" (Al) e nao se deveria lan9ar um projeto sobre 

adolescentes sem uma atividade como essa, ou a reciclagem do papel. Ou seja a 

prioridade para o lan9amento de um projeto para adolescentes deveria ser o 

trabalho, uma atividade profissionalizante. Procuramos, entao, salientar que a 

experiencia de escrever ou fazer o enredo de uma hist6ria poderia ser um treino 

para o trabalho tao importante quanto o computador: saber expressar-se, 

escrever e falar corretamente. Mas falar errado (n6is compremo) nao 6 

perceptvel pela vila como distin9ao e barreira social, pela circula9豆o somente 

interna das pessoas. Talvez isso tenha ficado pouco presente, inclusive a 

possibilidade de um pequeno livro, como resultado concreto (Pensara que seria 

enriquecedor publicar algum material dos adolescentes que fossem nossos 

interlocutores, incluindo como autores os que participassem diretamente do 

trabalho). 
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Fazendo um balan9o dos contatos feitos com os integrantes da cooperativa 

e a diretora da escola, em rela9ao え  "imagem do adolescente" podemos 

distinguir uma imagem de adolescente, embora fragmentaria, emitida pelos pais 

e por organiza96es simbolicamente importantes. A primeira imagem de que o 

adolescente quer se governar e 6 problema difcil, pode incorporar, por 

associa9ao, a violencia: atiraram pedras sobre as recicladoras que trabalham, 

desprezam-nas, chamando-as de lixeiras; constituem-se at6 em caso de FEBEM, 

para as maes, quando elas nao sabem mais o que fazer. As sugest6es do CEA6 

de que sejam colocados numa situaao concreta, produtiva, ligada え  reciclagem 

ou alguma coisa que desse servi9o, como o computador, devendo ser tirados do 

panorama da droga e da viol6ncia. Outra imagem produzida na Escola 6 de que 

no sao persistentes em atividades, mesmo que recebam estimulos materiais. 

Esta 6 a imagem que um n6s-sujeito, dentro da vila, reflete para o n6s- 

objeto, fazendo parte de sua identidade na cadeia simb6lica estabelecida entre 

algu6m que, ao pensar-se ou ver-se a si prprio, incorpora a imagem que o outro 

faz dele. Assim, a imagem emitida pelo n6s-sujeito, passa a fazer parte do n6s- 

objeto e sua pr6pria tentativa de reapropriar-se da condi9ao de sujeito passa por 

realizar a imagem de si-mesmo, repudiada pelas entidades-sujeito que 

constituem seu circuito: os pais, os adultos, as organiza96es e a escola. Esta 

imagem construda pelos adultos da vila em geral, seria a mesma que 

carregariamos, enquanto adulto e professora, no relacionamento com os 

adolescentes. 

A irrup95o da sexualidade, a nega9ao dos valores estabelecidos no mundo 

adulto coincide com a visao selvagem do adolescente pelo mundo adulto ao qual 

pertencemos. A possibilidade de negociar com essa selvageria com que 

objetualizamos o adolescente 6 a rela9ao que se poderia estabelecer com seus 
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gostos e inclina6es. Mesmo limitada pela pobreza, essa negociaao seria uma 

forma de chegar com eles a uma identidade transcendente. 

O CEA tamb6m procurava uma identidade transcendental. Parte dela 

baseava-se numa estratgia geral de esquecimento. As lutas contra os traficantes 

que se opunham え  Cooperativa de reciclagem seriam "coisas do passado, nao se 

deve bater na mesma tecla" (PRESIDENTE). Elas sao lembradas em momentos 

de defesa da institui9ao contra ataques de fora. Tivemos oportunidade de 

participar de uma reuniao para defender um projeto importante: o Centro 

Cultural, que viria resolver a falta de espa9o para atividades artsticas e de 

forma9ao profissional. Tamb6m nesse momento as lutas foram lembradas. 

A perspectiva de integraao social em geral, enunciada pela Presidente do 

CEA, para a institui9ao e para os adolescentes, n5o deveria se basear numa 

evocaao do negativo. Em vez de dar voz a trajetrias da drogadi95o e da 

viol6ncia, como 6 freqente nas hist6rias de vida narradas pelo rap 6 preciso 

come9ar de novo, com gera9ao de empregos e disciplina do trabalho. Neste caso 

no trabalhdvamos com individuos isolados que falavam sobre seus gostos 

musicais, mas com uma institui9ao, sua poltica, suas id6ias para lidar com 

problemas (WEB ER, 2002). 

A id6ia de trabalhar com o rap, sua musicalidade e movimenta更o 

esbarrava, num primeiro momento, com a poltica do CEA de varrer vestgios 

de droga , violencia e lutas. A abertura inicial manifesta pelo grupo de CEA 

com quem fizemos reuni6es fechava-se em torno do que fosse mais concreto e 

produtivo, ligado h disciplina do trabalho 

(iFRGs 
gi戚0i.日ca Setor同 de Ciicias Sociais e Hurnanidade5 
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2.2 Adolescentes vistos por si mesmos 

Falta de oportunidades no mercado de trabalho, treinamento, disciplina, 

eram tamb6m preocupa96es da Diretora da Escola, mas ela valorizava as 

atividades de expressao, um componente de qualifica9ao, e interessou-se pela 

experiencia com um grupo de adolescentes. Al6m desta perspectiva 

provavelmente pesaria tamb6m, o Convenio entre UFRGS e SMC, 

principalmente nosso encaminhamento pela SMED. Assim, encerradas as 

reuni6es com o CEA, despedimo-nos anunciando que desenvolveramos uma 

experiencia na Escola, continuando a participar do grupo sobre integra9o de 

adolescentes. Depois de alguns meses o grupo dissolveu-se pela impossibilidade 

de preencher requisitos de agencias financiadoras para articular um programa. 

Minha combina o com a diretora era trabalhar com um grupo de poucos 

adolescentes que tinham tarefa de recupera o num dia da semana h tarde e 

outro pela manha depois do hordrio do lanche. Al6m deles havia outros dois que 

freqentavam a escola realizando pequenos servi9os, O grupo era composto por 

nove meninas e apenas dois meninos. Come9amos dispensando maiores 

apresenta96es, pois a vida na Escola 6 vertiginosa. A diretora interage todo o 

tempo com as mais variadas situa96es de indivduos e grupos. Deu-nos a chave 

da sala e foi-se no meio de mais demandas. 

Fizemos nossa apresenta95o: 

Eu sou historiadora. Estudo Hist6ria do Brasil, Hist6ria do Rio Grande do Sul, 
da cidade, das ruas e das pessoas. Dou aulas na faculdade e escrevo livros, 
sozinha ou com parceiros. Prefiro escrever com parceiros. Assim percebemos 
se entendemos as pessoas e se elas nos entendem. Quanto mais pessoas 
tamb6m temos mais hist6rias, mais documentos (PESQUISADOR). 
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Imediatamente perguntaram em que faculdade, valorizando o que passara 

muito pouco percebido pelo grupo anterior. Alguns perguntaram se era paga o 

que foi respondido por outros que tinham pleno conhecimento de que a UFRGS 

6uma institui9ao p丘blica. Em seguida mostramos o livro explicando que tratava 

da Rua mais antiga da cidade e houve quem referisse a Rua da Praia. Ele foi 

muito valorizado pelo grupo, tamb6m ao contrrio do que ocorrera com o grupo 

anterior: "Sora, a Sora 6 famosa, escreveu um livro" (ADOLESCENTES). 

Imediatamente queriam saber quanto ganhdramos. Quando explicamos 

que al6m do pagamento da pesquisa receberamos 100 livros, sobre 1000, 

acharam muito pouco, mas quando contamos que a edi9ao se esgotara, gritaram 

muito: "Entao 6 famosa!E famosa!" (ADOLESCENTES) .Um pouco mais e 

sairamos dali como "sora" famosa, ao que precisamos atalhar: "Nao. O livro 

esgotou mas eu nao sou famosa, pelo menos ainda" (PESQUISADOR). 

Tratamos de mostrar outros aspectos, o trabalho de hist6ria oral, 

aproveitando a oportunidade de introduzir o depoimento: "Este outro escrevi 

com o Miguel e a Regina. E sobre a hist6ria do Miguel. A gente gravava" 

(PESQUISADORA). Da passaram a questo do que iriam fazer, ao que 

respondemos que escolhessem uma hist6ria para contar. Surgiu, entao, com 

muito interesse, a questao da verdade e da mentira, predominando a opiniao de 

que "Se 6 inven9ao nao 6 hist6ria" (D). Explicamos que se escolhessem alguma 

vivencia deles ou de algu6m conhecido isto nao seria inven9ao "Mas eu nao 

quero que as pessoas fiquem sabendo da minha vida, aqui nessa vila fofoqueira" 

(C). Essa interven9ao nos levou a esclarecer que o Laborat6rio de Hist6ria Oral, 

um de nossos lugares de trabalho cuidava disso: 
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As pessoas que nos confiam suas mem6rias assinam conosco uma carta de 
sess豆o sobre condi96es de publica9ao de suas entrevistas. Muitas vezes as 
entrevistas gravadas so lidas por elas e revisadas. Hd casos em que as pessoas 
permitem a revelaao s6 para pesquisadores sob responsabilidade do centro de 
pesquisa. 

ー  E como se fossem cartas an6nimas? (I) 

A metdfora que usamos para explicitar foi o cart6rio, depois de 

perguntarmos se sabiam o que era. Muitos jE haviam feito a fotoc6pia da 

certidao de nascimento. Assim o Laborat6rio de Hist6ria Oral da UFRGS, onde 

se depositariam as hist6rias das pessoas que quisessem trabalhar conosco seria 

como um cart6rio. Mas acrescentamos que vivencias, msicas prediletas, 

programas de TV, formas de divertimento mostram sentimentos e modos das 

pessoas perceberem, sacarem, o jeito de ser do seu tempo, funcionando tamb6m 

como documentos hist6ricos. Dai que uma reda9ao, a letra de uma msica, a 

prpria msica, uma pe9a de teatro, uma novela, podem ser documento 

hist6rico. 

O envolvimento escolar (6a s6rie) pareceu-nos fazer diferen9a em rela o 

ao CEA, nao s6 pela valoriza9ao do livro, do tipo de trabalho proposto como 

pela discussao estabelecida. Eles jE estavam quase terminando o primeiro grau, 

o que faz muita diferen9a, se tomarmos em considera9ao nmeros que a vice- 

diretora da escola mencionou: de quatro turmas que come9am o 10 grau, s6 duas 

chegam ao final. Um outro indicador tamb6m podia ser referido para o nosso 

grupo, eram muito caprichosos com o corpo, o que talvez tivesse correlaao com 

seus domicflios. Aqueles situados internamente, na rede de becos mais distantes 

das ruas, sao visivelmente mais pobres, as pessoas mal vestidas e desmazeladas. 

As meninas e meninos com quem estava trabalhando, pelo seu aspecto, 

deveriam pertencer a domiciios melhores, vizinhos s ruas. 
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Diante da escolha do que fazer expuseram sua experiencia e diferen9as, 

reagindo a questao da entrevista: 

ーEu fiz isso na Igreja. Eu falei o que me aconteceu, a Jesus. Eu andava de 
embalo sempre, cheguei na droga, cheia de tatuagem, furei o nariz (I). 

-Nao vamos botar religiao na hist6ria, nao dh certo. Tu sabes que eu nao sou da 
tua. Eu sou de terreiro (S). 

Procuramos intervir com a contribui9ao do que se discutira no Grupo do 

CEA, mais precisamente o RAP dos Racionais. A resposta foi como a da 

Presidente do CEA: "Eu no acho bom entrar numa de Racionais. Tem o 

embalo, a gente come9a [esbo9ou um movimento da dan9a] d言  vontade de 

viajar..."( I ), mostrando que uma esp6cie de efeito inverso ao pretendido pela 

msica, conscientizar a respeito da droga e da violencia, tamb6m era percebido 

pelos adolescentes. Pensamos que esta correla 五o talvez expressasse tamb6m 

uma posi9o da Igreja, referida por nossa jovem parceira. 

Retomamos a questao do que fazer, pedindo sugest6es que concentraram- 

se em duas alternativas, teatro ou show. Precisamos, entao, fazer uma vota9o, 

definindo-se por nove votos contra dois que faramos teatro. Uma das meninas 

que optara pelo show estava desolada e s6 consolou-se quando dissemos que o 

teatro poderia ter msica e dan9a. Sairamos desse encontro, portanto, com uma 

sugestao narrativa, nosso lugar enunciado e reconhecido, mais claro do que em 

rela o ao CEA, embora com um duplo registro: Professora historiadora mas 

que tamb6m faz teatro. Desde entao come9amos a pensar no teatro 6 pico de 

Bertholt Brecht como op車o que pudesse aproximar teatro e hist6ria. Outro 

elemento colhido para reflexao sobre a forma9豆o de uma identidade 

transcendental seria o da propriedade do silencio: o que se deve silenciar e o que 

se deve falar. 
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Foi em nosso segundo encontro que fizemos nossas apresenta96es 

pessoais, quando instalou-se uma polemica porque um dos meninos disse que 

seu nome era Sara. A maioria do grupo protestou dizendo que ele era homem, 

mesmo que nao quisesse. A agitaao prosseguia, entendendo-se aqui e ali 

injurias comuns. Ele permaneceu firme, diante de qualquer argumento: 

- Sara, eu quero que me chamem assim. Eu sou assim, sou homossexual e 
quero assim (S). 

- Isso a6 coisa do dem6nio, um espirito ruim. Homem 6 homem e mulher6 
mulher(T). 

ー  Eu sou diferente, nao tem nada a ver com diabo (S) 

Intervimos, perguntando se aquele era o nome que ele realmente desejava 

ter em nossas atividades. Pelo visto o grupo vivia suas diferen9as religiosas e de 

genero num conflito possvel de administrar pois ningu6m se agrediu. 

Convidaram-nos para acompanhd-los ao refeit6rio, onde o tema do 

homossexualismo continuou a ser discutido. O grupo questionava se a diferen9a 

era normal, anormal ou pecado, enquanto "Sara" continuava afirmando-a como 

um direito. As meninas davam-lhe consethos no sentido de que deveria tentar se 

modificar e perguntaram nossa opiniao. Aproveitamos para introduzir o tema do 

preconceito, negar direitos a uma pessoa por ela ser diferente. Por exemplo, 

brancos negarem direitos aos negros, ou homens e mulheres negarem direitos 

aos homossexuais. Deparamo-nos pois, neste segundo encontro, com outras 

identidades revelando-se no mundo adolescente da vila, relacionadas h genero e 

ao direito a diferen9a defendido por Sara como sua pr6pria posi9ao no mundo 

face a que as meninas tentavam impor-lhe. 

Na reuniao seguinte propusemos que cada um, em tr6s minutos, dissesse o 

assunto da nossa pe9a, mas nao tinhamos giz para registrE-las. Um deles 

imediatamente entrou na sala de uma outra professora resolvendo o problema 

sem demonstrar qualquer constrangimento por interrompe-la. Do mesmo modo 
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alunos de outra sala vinham olhar o que faziamos. Desde aquele momento 

deveramos contar com um limite precdrio entre nossa atividade e a dos outros 

Iniciamos nosso levantamento dos temas: 

V - Sora, assim: a vida que a gente vive [drogas, adolescencia, familia, escola, 
violncia]. 

J - Nao quero falar agora. 

C - Eu tamb6m nao. 

I - A vida de uma adolescente rebelde [o que as maes poderiam fazer para 
ajudar seus filhos] ser mais atenciosa; como tirar um adolescente das drogas. 

T- Depoimento de uma jovem, filhos revoltados, que roubam traficam, matam, 
cheiram... 

M- Violencia na noite, nas escolas. 

J - Agora eu quero falar. Valoriza9ao do ser humano, respeito h religiao de 
todos, importancia da amizade, confiar numa pessoa. 

L - Eu tamb6m acho isso, a coisa mais importante, ter amizade. Acho bom 
tamb6m a gente se dar com as professoras. Eu tenho muita confian9a nelas. 
Mesmo quando a gente briga quando a gente acha que tem raz豆o. Mas6 s6 na 
hora. 

S - Contra discrimina9五o, deboche, preconceito, direitos humanos 
(ADOLESCENTES) 

De modo geral, os nossos parceiros viam a si pr6prios como objeto e 

potencialmente sujeitos da violencia tal como sugerem suas contribui96es para a 

pe9a que intitularam - a vida que a gente vive. Por outro lado, a desenvoltura 

com que afloraram os temas nos fez lembrar a imagem dos adolescentes 

produzida pelos adultos e as organiza96es da vila ao referirem as principais 

situa96es de risco, a droga e, implicitamente, a marginalidade. Tamb6m nos 

remeteram as campanhas anti-violencia e drogas levadas para as escolas. 

Raciocinando de modo semelhante a Presidente do CEA, pergunt dvamo-nos at 
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que ponto os adolescentes nao veriam os personagens do mal, tamb6m como 

fascinantes e poderosos. 

Dois aspectos nos pareceram expontaneos e notdveis: o desejo de que as 

maes fossem mais atenciosas e a confian9a nas professoras. Ambos nos fizeram 

lembrar o que a diretora da escola ressaltara - a id6ia dos pais de que os filhos 

precisam apanhar para se corrigirem ou que a F.EBEM 6 uma alternativa 

freqentemente considerdvel, aspecto relatado pela presidente do CEA. Ambos 

contrastavam com a imagem das professoras presente na fala de meus parceiros. 

Ainda um terceiro aspecto nos chamou aten9ao: em nenhum momento a questo 

da violencia e da droga foi mencionada em associaao com a pobreza, habita o 

e emprego. Talvez fosse mais uma situa更o a que nao se devesse dar nome. 

Ao encaminharmos a atividade, em nossa terceira reuniao, jd pensramos 

no teatro 6 pico, como uma possibilidade narrativa mais rica e vidvel do que o 

rap o qual despertava restri96es entre os pr6prios adolescentes. Al6m do que o 

rap era diretamente 6 pico e pressupunha uma linguagem ritmada, colocando 

mais um limite a narrativa historiografica, do ponto de vista de transferir seu 

pensar (conceitos e anlise) ao seu contar (agenciamento de fatos). 

O teatro pico seria mais apto a uma aproximaao com a narrativa 

historiogrdfica em seu prprio pensar porque foi criado para analisar a realidade 

e exercer um efeito diddtico, com seus recursos de distanciamento crtico e 

liberdade de linguagem, atrav6s de elementos como o narrador, individual ou em 

coro, a improvisa9ao na terceira pessoa e o ins6lito, especialmente na 

transferencia do conceito para o agenciamento dos fatos. 

Desenvolvido por Bertholt Brecht, nos anos 20 do s6culo passado, o teatro 

6pico, de acordo com seu nome, baseia-se na epop6ia, uma narrativa que cont6m 
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elementos dramdticos. Essa estrutura mais male五vel deixa-se recortar em partes 

capazes de manter-se com vida prpria, O meio social passa a ser representado 

como um elemento aut6nomo atrav6s de uma narra9ao entrecortada por 

elementos ins6litos, tanto por efeito dramat丘rgico, quando personagens saem da 

fbula para refletir sobre ela, quanto por efeitos metafricos obtidos, por 

exemplo, pela dan9a e pelo canto. Abrem-se, assim, espa9os de distanciamento 

critico, em que o espectador 6 levado mais a pensar do que a envolver-se 

emocionalmente com uma representa9ao. 

Elemento importante de interpreta5o do distanciamento 6 a improvisa9o 

na terceira pessoa ou o modelo de relato de esquina tao valorizado por Brecht, 

porque demonstrativo colocando um narrador que sai da narra 五o e do 

personagem voltando, a seguir, para ele. 

Um dos elementos da cena da rua, que serh necessrio encontrar no teatro se 
pretendemos qualificd-lo 6 pico, reside no papel social da demonstra9ao. Que 
nosso demonstrador queira mostrar que este ou aquele comportamento de um 
passante ou de um motorista tenha tornado inevitdvel o acidente, que outro o 
teria evitado, ou que ele efetue sua demonstra9ao para estabelecer as 
responsabilidades, esta apresenta finalidades prdticas, ela interv6m diretamente 
sobre a realidade social (BRECHT, 1968, p. 139) 

Jd tendo em mente esses elementos do teatro 6 pico, convidamos para 

contarem o enredo da nossa pe9a. 

Uma 'patricinha', assim, de familia, come9a a andar com as da rua, conhece 
droga e tal. A mae nao quer deixar ela sair, nao quer que ande com as amigas. 
Da ela briga com a me, falta no col6gio, quer fugir de casa. Ai fica muito 
ruim. At que uma outra, que jd saiu, jd conhece Jesus, convida...Ela vai a 
Igreja, come9a a ir ao grupo de jovens (I) 

Perguntamos o que seria uma "patricinha"? 



72 

"E riquinha, de bairro, os pais nao soltam. Ela tem sempre que voltar na 

hora que eles marcam, nao pode sair. Da no col6gio come9a a andar com as que 

s5o de rua"( V). Esses referenciais delineiam um trplice contraste. Quem 6 de 

bairro op6e-se ao de vila, quem 6 de vila nao 6 da rua. A complexidade se 

desenvolve ao perguntarmos "o que seria ser de rua,6 quem nao vai ao col6gio6 

quem nao tem casa?" 

I -At tem, mas o pai e a m五e nao se ligam. Eles tamb6m sao assim. Usam 
droga. Nunca ficam em casa. Nem perguntam E...] Tamb6m tem quem foge de 
casa, porque ou o pai ou a mae,a s vezes os dois, ou entao o padrasto, bebe, 
bate E...] 

V -Ou entao nem conversam. Se nao 6 como eles dizem j豆  acham que tem de 
sair batendo. 

J - Tem os que sao liberais, E...] nem falam, nem sabem ou nao se ligam 
mesmo ー．  

[Perguntamos se nao conversavam.] 

At conversam, mas n五o sobre isso (ADOLESCENTES). 

Houve um interregno em que nos interrogaram: se tnhamos filhos, se 

conversdvamos com eles. Procuramos responder para vivificar os discursos com 

uma rela9ao de confian9a, colocando um contraponto a possveis discursos 

feitos: 

O difcil da conversa 6 que a preocupa9ao termina virando questionrio. A 
gente fica angustiada querendo saber se usa, ou entao come9a a falar e quando 
se dd conta jd virou sermao...Voces sacam? 

ー  Papo furado, nao enche o saco (I) 

ー  Mais ou menos. As vezes a gente nao escolhe o momento certo. Vem mais 
pela preocupa9ao. Outras vezes a gente nao tem tempo. Mas voces j五  deram 
muitas id6ias. Vamos voltar a pe9a? Como poderia come9ar? Trouxe um 
gravador para ver se conseguimos gravar e depois passar para o 
computador.(PESQUISADOR) 
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Portanto, ter casa e ir え  escola, ser de bairro ou ser da vila nao sao 

diferenciais que qualificam os de rua . O diferencial maior 6 a rela9ao familiar. 

Mas logo depois dessa conversa empenharam-se na pe9a, tal como solicitamos. 

Havia muito empenho e tamb6m muito alvoro9o. Salvaram-se apenas algumas 

informa6es inteligveis do que deveria ser um encontro na sada de aula. Para 

decep9ao de todos foi impossivel transcrever. A narrativa sumiu. Tudo 

acontecia ao mesmo tempo no mesmo espa9o: o "bolo", na sada da escola para 

"fumar o bec", o di豆logo entre o pai e a mae sobre a filha. 

Eles ficaram bastante decepcionados com a confusao, o que proporcionou 

espao para interferirmos com a questao do p丘blico: 

Voces querem contar o que aconteceu para a platia, conversar com ela. Ento 
ela deve ter um lugar, que 6 onde eu estou. Por enquanto voces esto 
improvisando, fazendo de conta, descobrindo o que voces querem dizer, mas6 
para a platia que voces querem dizer (PESQUISADOR). 

AproveitEvamos para intervir com outra idia cara ao teatro6 pico e que 

refora o princpio narrativo, abolir a quarta parede do teatro realista que leva o 

ator a encarnar em vez de contar o personagem. 

Se o ator pretende produzir o efeito de distanciamento, deverd dar ao que ele 
deve mostrar, por seus gestos e suas atitudes, o carter de uma coisa mostrada. 
Deve-se naturalmente abandonar a no9ao de quarta parede, essa parede fictcia 
que separa a cena da sala e cria a ilusao que o acontecimento se desenrola na 
realidade, fora da presen9a do p丘blico. Por princpio os atores t6m a 
possibilidade de se endere9ar diretamente ao p丘blico (BRECHT, 1968, p. 148) 

Pedimos que pelo menos dois deles nos contassem a hist6ria que o grupo 

tinha combinado, pois assim as coisas ficariam mais claras e todos n6s 

poderamos perguntar, estabelecendo-se um jogo muito interessante j言  que os 

outros ocuparam o espa9o da plat6ia junto conosco e iam corrigindo aquele que 

contava. Assim ficamos sabendo que a "patricinha" estava andando com os "de 
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rua" que lhe ofereciam "bees", na sada do col6gio; o pai e a mae estavam 

desesperados e teriam uma conversa muito s6ria com ela, poderia at6 levar uma 

surra. 

Voltaram-se aos pap6is, queriam fazer a cena, interpretar os personagens, 

isto 6 , a patricinha; o " carinha" da rua que tamb6m seria desempenhado por 

uma menina dado que s6 tnhamos dois meninos; o pai, a m谷e e a galera, cujos 

nomes eram bastante americanos: Paty, Deby, Dinho, Gaby (a patricinha); 

Maninha, Ant6nio e Clara seriam a famflia. 

Resolveram iniciar a cena pela sada da escola. Pediram para combinar o 

que iriam apresentar. Solicitamos que nao esquecessem o lugar da plat6ia onde 

assistiramos a apresenta9 ao. 

Assim oh: a Gaby tem a irma menor que anda atrds e conta tudo 
pra mae que ela faz. 

DINHO 	Agora galera. 

PATY Ei, ei, vamos viajar naquele.(Todos 
direita e esquerda de cada uma). 

batem as mdos cruzando 

DINHO 	(falando com Paly) O show do Guess foi cheio de 'mina' 
(moFas, gurias) e 'farinha' (cocana). (Maninha ouve efaz uma 
careta). 

GABY 	vou chegar na baia senao complica e j' volto. 

A cena permitia entrever o desejo do grupo de assistir o show do Guess, 

um conjunto da moda, o dominio do jargao e do comportamento dos "de rua". 

Perguntamos como eles iriam a um show tao caro. Responderam que a maioria 

"entra no bolo" ou tem "bagulho" para passar. Sem dvida a improvisaao era 

fluente e por isso pedimos para copiar o dilogo. Resolveram, entao, cortar a 
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fala sobre a Maninha "fofoqueira" porque ficaria melhor, "nao tinha nada a 

ver". 

Puseram-se a improvisar a segunda cena, a "patricinha" brigando com o 

pai e a mae, criando-se um certo constrangimento porque Sara insistiu em 

interpretar o papel da mae, Dona Clara. 

(Maninha entra na frente. D Clara est passando roupa. O pai 
est ao lado) 

D. CLARA Oi flihinha (beijo) e a sua irma.? 

MANINHA Na rua, com aqueles... (Entra Gaby) 

D. CLARA Oi minha filha, onde voce andava, com quem voce estava na 
rua.. 

GABY 	ihme 

D. CLARA Nao quero que voce ande com aquelas gurias 

GABY 	Mae, a gente tem que fazer um trabalho.. 

D. CLARA Vai para o seu quarto, ou melhor, vai tomar seu banho e sem 
perguntar nada... 

GABY 	Entao eu tenho que dizer que nao vou (sai correndo) 

D. CLARA Querido, nossa filha estE saindo muito para rua, eu acho que 
ela estd usando droga com estas maconheiras. Ai amor, faz 
alguma coisa! 

A 	(No responde). Ah, eu n豆o sei o que dizer 

(Dd sua versdo). Eu acho que ele fica furioso. Devia falar assim: 
Eu nao quero perder minha paciencia. Eu vou pegar uma vara de 
marmelo. Vou dar uma surra de la9o nesta menininha. 

Eu acho que o pai da Patricinha nao ia sair assim de surra... Jd 
sei. Ela ganhou um celular e ele vai tirar o celular dela. 

PESQUISADOR 	O que6 que tu achas A. 

A 	Eu nao sei. 

S 

V. 
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PESQUISADOR 	Por enquanto vamos pegar a sugestao da V. Estou 
achando que A nao v6 um pai assim t言o brabo. 

S 
	

Ai! Anda A! 

Sugerimos: -Quem sabe assim: Eu nao gosto de brigar. A tua 
m五e estd todo o dia contigo. Eu estou sempre fora. Ela sabe o 
que 6 melhor para ti. Se nao obedeceres vais perder alguma 
coisa que tu gostas. Pensa bem!(PESQUISADOR) 

A - Nao dd, eu nao quero mais fazer. 

Novos elementos aparecem como caractersticas desta identidade 

imaginada, a da patricinha: ser "de bairro", ter celular, um quarto s6 para ela, 

mas que pode ser castigada fsicamente como 6 comum na vila. Por outro lado a 

escola, o "trabalho em grupo"6 dado como um pretexto facilitador da ida para a 

rua. 

No prximo encontro, o grupo sofreu modifica96es. Como jd era 

esperado, "A" afastou-se do teatro. Ao conversarmos com ele fechou-se, 

dizendo apenas que "nao queria mais". Atribuimos sua desistncia ao 

constrangimento de desempenhar o papel de pai contracenando com outro 

menino fazendo o papel de mae. Talvez isto amea9asse sua identidade 

masculina. Por raz6es algo semelhantes ocorreu a sada de I., muito ligada え  

Igreja. Ela interpretara na primeira cena o "de rua". Conversara com o pastor e 

conclufram que nao seria bom para ela fazer papel de homem e falar de drogas 

Tamb6m precisava de tempo para dedicar-se a uma lideran9a de jovens que 

exercia na Igreja. Nos dois casos foi possvel perceber-se o sentimento de que 

algu6m 6 o que diz, aquele que fala transforma-se no que fala: drogado, bandido 

homossexual, trabalhador, cidadao.E preciso evitar o nome do que 6 ruim e 

dizer o nome do que 6 considerado bom. 
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O resto do grupo continuava criando a hist6ria. Nao havia como manter a 

cena dos pais. Sugerimos elimind-la e come9ar pela primeira, onde o grupo 

combinara "viajar naquele" Tnhamos em mente a possibilidade de recuperar no 

enredo da pe9a a confiana demonstrada nas professoras. Lan9aram-se a essa 

cena, com nossa participaao. 

CENA1 	-fim de aula- 

CORO DE ESTUDANTES(APr（施ssora escreve ao quadro. Os estudantes 
atiram papel, assobiam. Quando a Profa se vira todos param 
imediatamente. Imbveis. Ela recomefa a escrever e eles 
retomam o barulho) 

PROFA 	(Vira-se para a turma que se imobiliza) Gente! estamos no fim 
da aula. E importante copiar as conclus6es (quando volta-se 
retomam o baru琉o) (repetem duas vezes) 

TODOS 	A Prof.a. tem nariz de bruxa! 

PROFA 	Pois olha.. .Sou capaz de virar fada se voces terminarem de 
copiar! 

PATY 	Vamos naquele "bec", depois, td ligado! 

S 	 (Faz o som da sirene e saem desabaladamente) 

PROFA 	(Sozinha) xiii! Coisa boa n五o deve ser! (PESQUISADOR E 
ADOLESCENTES) 

Nossa participaao como um dos narradores, a professora, foi aceita e 

vivificou o grupo, aumentando nossa interven9ao na arma9ao da intriga. No 

desempenho do papel, respeitando o perfil em que fora apresentada, narrramos 

uma professora que nao desiste de ensinar, insistindo na escrita. Al6m disso, 

achvamos uma entrada no mundo deles, de um modo horizontal, na forma de 

dilogo. Assim, todos divertiram-se muito com o nariz de bruxa, aluso a nossa 

pessoa, e com a resposta da fada, o que, de algum modo interpretara a rela頭o 

de confian9a com os professores. 
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Passamos a discutir a situa9ao do uso da droga, sob um ponto de vista 

l6gico: o grupo n豆o se exporia no meio da rua, com medo de ser visto, at6 preso. 

Chegaram え  conclusao de que tratariam de usar a casa dos pais quando eles 
ノ  

saissem: 

CENA 2一  " bobagem" 

CACAU 	Para ai, para ai, organiza9ao! A m五e vai querer a casa como ela 
deixou. (entram em casa e atiram-se nas almofadas alterando 
sua disposifdo. S. encosta-se najane切  

L 

CACAU 

TODOS 

oh! Meu. Fecha a janela, a vizinha 6 tri-cururu 

Som 

(Cantam) - Eu queria ser feliz. Maconha na cabe9a, cocaina no 
nariz (repete). (Preparam um tubinho de papel, fazendo os 
gestos deルmar com a rodaルchada). 

VIZiNHA 	(Vizinha bate. Todos correm, ajeitam a casa, escondem). 

(A vizinha bate de novo). Mas que cabar 6 este! Minha filha td 
doente, nao consegue dormir! 

CACAU 	Nao6 bagun9a. 豆  um trabalho. Ensaio. Uma pe9a que a gente 
faz no col6gio. 

VIZINHA E esse cheiro? 

CACAU 	Vem da rua, a senhora sabe como 6 aqui perto. Entra na sua casa 
e na minha tamb6m! い mde vem chegando e encontra a 
vizinha). 

MARIA 	O que6 isso? 

VIZINHA 	E cabar6, de novo, aqui na sua casa. Eu nao aguento mais (vai 
embora). 

CACAU 	Mae, no6 nada disso... 

M 	A gente estd treinando 

J 	 Ensaiando a pe9a, um teatro do col6gio. 

Chega. Gurias vao para casa. Eu quero conversar contigo (saem 
todas) 

CACAU 

M 

J 

MARIA 
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As cenas flufram, com um movimento narrativo importante. Nao se 

tratava mais da "patricinha", mas de como algu6m igual a eles, membros do 

grupo, da vila, poderiam tornar-se "de rua". Tratava-se de um documento do 

imaginhrio em que ligavam-se inextricavelmente a imagem do n6s-sujeito 

(adultos, organiza6es) sobre os adolescentes e a imagem que estes faziam de si 

mesmos (n6s-objeto). Enquanto narrativa, as duas seqencias representam, 

imitam a a9ao. Apresentam uma intriga, caracteres, express ao, pensamento; os 

componentes da trag6dia de onde derivam, sublinha Ricoeur (1994...), todas as 

narrativas, a hist6rica tamb6m. Mas se analisarmos as seq6ncias criadas pelo 

grupo 6 possivel dizer que trabalham menos com caracteres individuais do que 

com uma situa9ao problema em que se apresentam como tipo social, 

adolescentes em risco, nao individualizados psicologicamente. Ora, o teatro 

pico lida exatamente com tipos discutidos pelo espet五culo, com personagens 

sociais atrav6s de individuos. 

Ao pensar especificamente a narrativa historiogrdfica, Ricoeur (1994) 

distingue intriga de quase intriga e personagens de quase personagens, por 

compor-se seja de acontecimentos organizados por hip6teses, vividos por 

personagens sociais que nao se individuam mas que se referem a indivduos. A 

dire9谷o que verifichvamos com a narrativa dramtica que vinhamos trabalhando 

com os adolescentes concretizava a hip6tese de que o teatro 6 pico continha 

elementos historiogr五ficos. 

Antes de encaminharmos a seqencia procuramos esclarecer um item - o 

cheiro que entrava na casa da menina e na da vizinha tamb6m. Explicaram-me 

que na vila 6 assim porque "muitas casas no mesmo terreno, nao tem cerca. Na 

minha casa tem uma boca bem pertinho. De vez em quando tem batida" (J) 

Havia, portanto, nesse elemento uma sntese da estrutura da vila e do 

acontecimento do consumo, expondo um diferencial importante. Os 
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adolescentes estao onde a "boca" estd e ela estd ali pela pobreza que aproxima a 

casa da boca. Somando-se aos desejos do consumo de bens cria-se uma situa9ao 

de passar a droga, que a rigor nao 6 a de usuhrio que passa para poder consumir. 

Entretanto, a pobreza, sinteticamente percebida, nao era um elemento explcito, 

dito. Possivelmente ela fazia parte daquele jogo complexo, no a mbito da 

identidade, do que nao se diz para nao ser, tanto por parte de n6s-sujeito como 

do n6s- objeto dentro da vila. A pobreza como elemento explicativo, hist6rico 

talvez se tomasse acessvel no a mbito de uma identidade transcendental. 

CENA 3, conversando com a mae. 

MARIA 	Eu jd disse umas quantas vezes que n豆o 6 para fazer barulho. Em 
casa nao 6 lugar de treino. Isso 6 no col6gio. 

CACAU 	Ai mae, a gente nao fez nada de mal... 

MARIA 	Mas fizeram barulho e deu reclama9ao. Tu sabe que o teu pai 
disse que se acontecesse de novo, vais morar com tua av6! 

CACAU 	Quer dizer que as minhas amigas nem podem vir aqui? 

MARIA. 	Essas nao podem. E sempre com elas que d豆  confusao... 

CACAU 	Eu gosto das minhas amigas. Nao vou deixar de andar com elas. 

MARIA 	Tu queres morar com tua v6? 

CACAU 	Dormir え  s sete da noite? Claro que nao! 

MARIA 	Por enquanto, pelo menos, nao se re丘nam mais aqui. A gente 
tem que ver... 

CACAU 	E sempre assim: depois, depois. 

MARIA. 	S6 no fim de semana. Eu mal vejo teu pai. E a gente sempre 
correndo e cansado (ADOLESCENTES DE 15 ANOS). 

Ao lado da situa9ao tpica de risco apareciam o teatro e a escola como um 

pretexto para o uso da droga e o afastamento do domicilio como puni9乞o e 

preven9ao. Muitas vezes essa solu9ao implica no afastamento da escola. A 
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riqueza de elementos convergia para a percep9ao, convic9ao de que falar 

passar a ser, defrontando-nos, na prdtica, com a for9a da palavra, triplicada por 

sua oralidade e dramaticidade, que precisava canalizar-se para um desfecho. 

Assim, combinamos como seria o final da pe9a, entrando com elementos de 

reforo e distanciamento. Em primeiro lugar, assegurar que os "de rua" 

poderiam encontrar apoios, come9ando pela Professora em quem confiam, a 

qual continuaramos interpretando. Tratava-se de concluir a pe9a com esses 

elementos. A discussao girou sobre se 6 possvel parar quando quer e sobre a 

prisao: "no adianta, saem piores. Mas se a familia ajuda, n5o bate, se a escola 

ajuda, podem ir para o grupo de jovens" (J) um tipo de organiza9ao que em 

geral existe nas Igrejas Adventistas. 

Procurando mostrar alternativas, perguntamos se conheciam outras formas 

de auto-ajuda, por exemplo Narc6ticos An6nimos, com sede na Cruz Vermelha, 

no centro, e grupos em v五rios pontos da cidade. Responderam que para sair da 

vila "tinham que pegar 6 nibus, passar de duas ou pagar passagem" ( T ). 

Optamos por refor9ar a existente: "entao o mais certo mesmo 6 o grupo de 

jovens" (PESQUISADOR). Portanto, ser da vila tamb6m 6 pertencer a um 

mundo restrito por uma passagem de 6 nibus. Mas a Igreja Universal estd na vila. 

Depois dessa conclusao, aceita por todos, combinamos o final: uma menina do 

grupo seria presa. Todos os outros vao contar para a Professora. Tinham medo 

do que poderia acontecer com eles e queriam ajudar a colega. A professora 

falaria com a mae e todos procurariam o grupo de jovens. 

Ainda nao tiv6ramos oportunidade de introduzir uma narra9ao, talvez os 

pr6prios participantes do grupo, formando um coro de falas alternadas 

individualmente e conjuntas. Mas de momento, preocupvamo-nos com a cena 

da prisao, buscando uma metdfora para ela, a fim de relativizar e distanciar o 

peso da cena, usando a dan9a, do mesmo modo que Brecht usa a msica: "marca 
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um ruptura [...] introduzindo uma certa variedade, constituindo em si pr6pria 

um ataque contra a atmosfera estreita, pesada" (BRECHT, 1968, p.95). Por 

outro lado, seria necessdrio fazer interven96es explicativas, no caso especifico 

sobre a regularizaao fundihria e o porque da distin9ao entre a vila e o bairro, 

um indicativo da pobreza, para aproximar o Teatro pico de uma narrativa 

historiogrdfica. 

Ao intercalar a explica9ao na aao, introduzida pela narra9ao, o teatro 

6pico se aproximaria da narrativa historiogrfica "organiza9ao folheada de um 

discurso que compreende em si mesmo, sob a forma de cita96es, os materiais 

dos que pretende produzir uma compreensao". (DE CERTAU apud 

CHARTIER, 2001, p. 131.) Entretanto, o mais urgente, ao nosso ver seria levar 

a pe9a ao final, entrando com a dan9a para fazer a ruptura de que falamos acima. 

Propusemos um jogo de "cena de rua". Pedimos que dois atores 

contassem como uma das meninas seria presa, o resto entrando na narrativa de 

fora, da plat6ia. 

V 	Elas resolveram ir num lugar meio escondido, com umas pedras. 
Mas uma 6 que levava as outras. 

D 	Ela dizia que nao ia dar nada, que ningu6m ia ver. 

P As outras estavam com muito medo, ficavam assim, mais atras. 
Nem pegaram nada, s6 a outra e a veio o guardinha. 

Nesse ponto suspendemos a fala e introduzimos a dan9a. O resto do grupo 

se aproximava dan9ando, passos simples mas de muito efeito que deram grande 

prazer aos participantes, formando uma grade ao redor da personagem que seria 

presa. Chegamos a cena final. 

CENA 4 	Prisao 
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CACAU 	Qual que6 . Nao d言  nada. 

GABY 	Pode sujar, isso aqui 6 a rua. 

CACAU 	Conhe9o um moc6 papo quente. Olha s6! 

PATY 	Mas 

CACAU 	Ta virando cururu6 ? (olha de um lado, do outro e se decide. 
Senta-se protegida por uma classe. Da plat 加， danfando, vem o 
resto do grupo. Arredam a classe e cercam-na, sempre 
danFando eprmando grade com o corpo). 

A proximidade das provas e das frias obrigou-nos a suspender o trabatho. 

Despedimo-nos comprometidos em conclui-lo. 

O reinicio da atividade apresentava um problema, o horrio. Depois de um 

perodo de acomoda9o do segundo semestre reiniciamos as atividades na 

segunda quinzena de agosto, uma vez por semana. No reencontro, muito 

festejado, jd registramos uma primeira falta. A menina estaria doente e deveria 

vir ao pr6ximo encontro, mas nao veio. Procuramos por ela no hor百rio escolar. 

Deu-nos a mesma explicaao, doen9a, e novamente faltou. Depois as colegas 

vieram dizer-me que ela nao viria mais. Desde ento as faltas passaram a ser 

uma rotina. Procuramos manter o trabalho, alternando o ensaio das cenas com a 

inven9o do final. Ao fim de setembro, recebemos duas novas ades6es, duas 

meninas, um convite bastante imediato para a festa dos professores e outro para 

fazer uma atividade no CEA. 

As ades6es e os convites confirmavam nosso trabalho no momento em 

que passava por uma crise. Os convites eram uma forma de solicitar uma 

devolu9ao do espao que ocupdvamos, em termos de celebra更o, bastante 

diverso da proposta dos adolescentes. Tamb6m acionavam o lugar de onde 

falhvamos, que era complexo: professora que vem da UFRGS num convenio 



84 

com a SMC para conhecer p丘blico infanto-juvenil, atrav6s de vdrias atividades, 

com a finalidade de adaptar para ele uma hist6ria da Rua da Praia. 

Anteriormente houvera uma reuniao de professores, com pauta de planejamento 

em que tivemos oportunidade de falar sobre nossa proposta. Naquela ocasio 

no houve manifesta96es, mas depois alguns professores nos procuraram. 

E possvel que o peso institucional com que chegamos a escola -UFRGS, 

SMC, SMED - tenha inibido a interaao com os professores. O mais provdvel6 

que no peso do cotidiano escolar na luta constante pelo afeto e disciplinariza9o 

mnima para aprendizagem (recebendo abra9os de uns e chamando aten9ao de 

outros), nosso trabalho e presen9a passassem despercebidos, sinal de que 

tamb6m nao atrapalhavam. Mas nunca faltavam as "caronas" que os professores 

nos ofereciam, quando subiamos em dire9ao え  escola. Conversvamos sobre o 

trabalho. Entretanto as muitas opera96es que o envolviam dificultavam a 

apreenso em poucos minutos. 

Com a pe9a inacabada e o grupo em desagregaao, resolvemos apresentar 

na festa dos professores a primeira cena. 

CORO DE ESTUDANTES い  Profa escreve ao quadro. Os estudantes 
atiram papel, assobiam.Quando a Profa se vira todos param 
imediatamente. Imbveis. Ela recomefa a escrever e eles 
retomam o barulho). 

PROFA 	(vira-se para a turma que se imobiliza). Gente! estamos no fim 
da aula. E importante copiar as conclus6es (quando volta-se 
retomam o barulho. Repetem duas vezes). 

TODOS 	A Prof.a. tem nariz de bruxa! 

PROFA 	Pois olha.. .Sou capaz de virar fada se voces terminarem de 
copiar! 

い esse texto os partic加antes acrescentaram o seguinte dividido 
entre os partic加antes). 
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CORO 	Nem bruxas nem fadas, pacientes como pais, brigando quando6 
preciso, sao voc6s os nossos amigos -os professores 
(ADOLESCENTES) 

A partir da festa passamos a ser conhecida como a Professora do Teatro 

por toda a comunidade escolar, os outros atributos, historiadora e Professora da 

UFRGS, praticamente desapareceram. Mas foi impossvel reconstituir o grupo 

As duas novas integrantes, por exemplo, se desentenderam fora da escola, logo 

ap6s a apresentaao. Era delicado trabalhar o tema com outros participantes que 

no haviam acompanhado todo o processo de elabora9ao. O nosso principal 

receio era de se criarem mal-entendidos sobre o trabalho, pois inmeras vezes 

as atividades extra-classe apareciam como pretexto para adolescentes chegarem 

a ser "de rua". Assim, dos onze participantes iniciais o grupo reduziu-se a duas 

meninas. 

Especulando sobre as raz6es da desist6ncia do grupo, ocorreu-nos que se 

relacionasse com todo o contexto levantado, acrescido pelo impacto da cena da 

prisao. Assumir a identidade "de rua" num quadro caracterizado pela vizinhan9a 

com a boca de fumo e a batida policial, poderia ser uma vivencia insuportdvel, 

provocando o desejo do esquecimento. Outras raz6es seriam a nao introdu9ao, 

em tempo, da terceira pessoa e outros elementos de distanciamento que 

relativizassem a identidade representada. Tamb6m poderia concorrer a falta de 

um sentido de ponto final, ter uma apresenta9ao marcada, desde o inicio, por 

exemplo. 

Para explicar o afastamento, havia tamb6m uma caracterstica da atividade 

que merece uma reflexao associada a falta de persistencia indiscriminada, 

referida pela Diretora, num de nossos primeiros contatos. Nosso trabalho jd no 

era mais um teatro de festa da escola. Passava para o teatro 6 pico. Exigia um 

trabalho inusitado ao qual deveria associar-se uma forma de retorno. No 
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pensramos nisso a tempo e avaliamos que seria muito tarde para tentar refazer 

o percurso. Por outro lado,6 admissvel a apari車o de outros interesses. 

Preferimos ent谷o, respeitar o afastamento. 

Depois da experiencia com o tema violencia e drogas, vindo 

espontaneamente do grupo e que talvez resultasse muito pesado na relaao entre 

o reviver e o esquecer, resolvemos explorar o caminho apontado pela 

experiencia da presidente do CEA: dar nome ao que 6 positivo, isto 6 estimular 

uma atividade transcendentalizada, que se arrancasse das identidades negativas 

para construir-se pelo prazer da compreensao de uma hist6ria (RICOEUR, 

1994). 

Investimos, entao, na hip6tese de que o objeto de nosso trabalho, uma 

hist6ria de luta contra a domina9ao, pudesse mobilizar proje96es de sentimentos 

e identidades, respeitando o esquecimento, produzindo um olhar oblquo sobre si 

mesmo capaz de despertar e suportar o interesse narrativo. Enquanto 

divulgdvamos nossa disposi9ao em trabalhar com um grupo que desejasse fazer 

teatro e hist6ria do tempo antigo, continuamos trabalhando com as duas meninas 

que persistiram, em atividades culturais. 

2.3 Atividades Culturais 

Propusemos passeios. O objetivo era deixar os limites da vila e da pobreza 

mais rigorosa (poder passear e fazer um lanche) interagir com o centro da 

cidade, a Rua da Praia, numa outra perspectiva al6m de "compras na rua." Ao 

fazermos a proposta de conhecer a rua mais antiga da cidade, mais do que 

depressa atalharam: "Museu nao, professora" (ADOLESCENTES). Seguiu-se 

um dilogo ilustrativo: 
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PESQUISADOR 	Por que, voc6s jd foram? 

L Nao gosto de coisa velha.. 

M 	Eu tamb6m nao 

PESQUISADOR 	E o mercado, voc6s conhecem? 

M 	Eu conhe9o, eu gosto, jd fui com minha m五e. 

Decidimos que chegariamos ao centro, no mercado, fariamos um lanche e 

depois escolheriamos onde ir. Ali, depois de terem comido um pouco dos 

chocolates com "refri", andaram de escada rolante, v言rias vezes, antes de 

resolvermos continuar o passeio. Fomos andando em dire更o ao Pa9o Municipal. 

Mostramos onde deveria estar o rio no s6culo XVIII: 

PESQUISADOR 	Estamos dentro do rio. Nao sei em que fundura. 

L 
	

Oi sora, que 6 isso?! 

PBS QUISADOR 	Estou falando do s6culo XVIII, hd duzentos e cinquenta 
anos atr丘s. O rio vinha at6 aqui, quando os aorianos vieram 
para Ca. 

Queriam saber porque "taparam" tudo e onde estava o rio. Explicamos as 

necessidades de crescimento da cidade e a prote9ao das enchentes. Entao se 

aperceberam do muro e dos trens (est5vamos na esquina da Borges com o Pa9o 

Municipal). Continuamos e ao passarmos em frente ao paldcio da prefeitura, 

otharam para dentro e quiseram entrar. Enquanto resolviamos a questo da 

identifica ao, jd estavam em frente え  s escadas. Uma delas perguntou se o 

"senhor no meio da escada", referindo-se ao busto em bronze, era Get丘lio 

Vargas e me explicaram que estavam estudando no col6gio. 
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Propusemos continuar at a Pra9a da Alfndega. Disseram que n5o 

conheciam e uma delas acrescentou: "Quando venho no centro eu des9o do 

6nibus e jd vou na Igreja (Igreja Universal, ficava prxima え  Rodoviria)". 

Deparamo-nos com os belos prdios restaurados: 

M 	Que mans6es, at parecem castelos". 

L A gente pode entrar? 

PESQUISADOR 	Claro.E o Museu de Artes do Rio Grande do Sul 

No primeiro salao vimos uma exposi9ao de Stockinger. As preferncias 

foram para a sala em negro, dedicada aos cactus e suas flores, tao amadas pelo 

artista. 

M 	Elas ficam mais coloridas (as flores] assim, saindo do preto, eu 
gosto do preto por isso. 

(Subimos. Quiseram ir ao banheiro). 

M 	S6ra, que lindo! 

(Lavaram interminavelmente as mdos). 

L 	S6ra, eu queria morar nesse banheiro! 

Visitamos o acervo do MARGS. Faziam concurso entre as obras que mais 

lhes agradavam. Durante um bom tempo a Dama de Branco foi a vencedora, at 

que chegamos え  Mulata de Di Cavalcanti. 

M 	"Serd que eles eram apaixonados?" 

PESQUISADOR "Quem sabe" 
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Depois de verem o resto, rapidamente, voltaram え  Mulata. Jogaram beijos 

para ela antes de safrem. Depois resolveram se despedir tamb6m da Dama de 

Branco. 

PESQUISADOR E a, gostaram do Museu? 

L 
	

Eu amei, amei. 

M 	A gente nao sabia que era assim. 

PESQUISADOR 	E essa6 a Pra9a mais antiga de Porto Alegre, a Pra9a 
da Alfndega. Quer dizer, aqui a gente estaria dentro d' agua... 

L 
	

EoMARGS? 

PESQUISADOR 	Veio bem depois, quando esse peda9o j豆  estava tapado, 
quer dizer aterrado. 

M 	Sora eu adoro j6ias, vamos ver? 

Percorremos as barracas de artesanato entre a Gal. Camara e o Banrisul. 

Na volta convidei-as a fazer outro caminho, pela Rua da Praia. 

PESQUISADOR Quero mostrar uma coisa bonita. Aqui jd saimos da 丘  gua. E 
olhem s6 aquele pr6dio (O Banco Safra) Tamb6m foi restaurado, 
recuperado. 

L Como tinha castelo! 

PESQUISADOR Mas parece que existiu aqui, nesse mesmo lugar, no s6culo 
XVffi, uma capelinha, dedicada pelos a9orianos a Sao Francisco de 
Chagas. Aqui eles lutaram pelos direitos deles, nao se arredaram... 

M 	S ora, vamos olhando as j6ias? 

Sabiamos que nossa prxima identidade seria da Professora de Teatro que 

passeia e da lanche. As referencias que faziamos aos direitos dos aorianos 

sequer foram percebidas. Os "castelos" eram complementados pelas j6ias, na 

mesma linha de objetos de desejo como o celular e o show do Guess, jd 

mencionados. Enquanto isso, a pobreza 6 enunciada pelo cheiro das bocas de 
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fumo, em domicflios cujos terrenos nao se separam. Indesej dvel, ela sempre6 

referencia subliminar. Por exemplo, morar num banheiro como o do MARGS 

O passeio, entretanto, revelara uma importante abertura de imagindrio em 

que se investir: o concurso entre a Dama de Branco, evocando uma posi9o 

social elevada, em estilo figurativo, e a Mulata de Di Cavalcanti, popular, 

levemente cubista, instalando a Vila no MARGS. 

2.4 Confirma車o da narrativa pelo teatro: a atividade com o CEA 

Nossa proposta de trabalhar narrativas com adolescentes nao fora 

considerada 丘  til pelo CEA. O melhor seria disciplina do trabalho, algo que os 

preparasse para o mercado. Mas foi valorizada para mem6ria e celebra 豆o, 

comemorar a inauguraao da nova unidade do Galpao de Reciclagem. O 

objetivo, bem como a experiencia com os adolescentes, encaminhou-nos a uma 

forma muito simples de teatro pico: colocar os atores como narradores que se 

dirigem ao p丘blico, reforar a narrativa com um coro, eleger como tem五tica o 

cotidiano dos trabalhadores, usando eventualmente a participaao da plat6ia 

como fator do inusitado. 

Em nosso primeiro encontro com o grupo de recicladores participantes da 

atividade desenvolvemos uma tentativa de remontar, pragmaticamente, a 

importncia da reciclagem, tendo em mente os primeiros depoimentos dados no 

grupo de trabalho sobre os adolescentes onde os recicladores, configurando uma 

viso de si mesmos, sob o olhar de outros, se representaram como "lixeiros". 

Diante da pergunta, que sustentamos em varios niveis - "Por que 6 importante 

mostrar para as autoridades que representam a sociedade as vantagens da 
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reciclagem" as primeiras respostas foram surgindo: diminuir a polui9o e 

proteger a natureza. 

Tratamos de reforar essa identidade positiva, atrav6s de falas simples: 

Somos a vida, reproduzimos a natureza, reproduzimos a vida, Recicladores do 

Centro de Educaao Ambiental - para serem decoradas sem maior exigencia, 

ritmando uma coreografia que come9amos a trabalhar no mesmo dia. Os 

participantes esforavam-se para realiz丘-la, num alvoro9o nao menor do que o 

de adolescentes. O resultado foi o seguinte: 

CORO DE RECICLADORES (Os atores compem um coro, isto , um 
personagem coletivo que representa e, de vez em quando, comenta 
a a戸o dramdtica. De incio prma-se uma roda. Cada um, 
aproxima-se do centro realando o movimento descrevendo um 
semicrculo com o braぐo direito, enquanto avanぐa o primeiro 
passo com a perna esquerda. Todos juntam as mdos, erguendo-as 
acima da cabefa, enquanto falam no mesmo ritmo). Somos a 
vida.(Soltando as mdos e voltando-se para o p"blico. Passod 
frente enquanto o brafo direito descreve novamente o semicrculo). 

CORO DE RECICLADORES (Metade d direita do p庇blico). Reproduzimos a 
Natureza いausa; a outra metade do grupo diz) reproduzimos a 
vida. (todos juntos dizem). ー  Recicladores do Centro de Educa9o 
Ambiental (MARTINI, 1999, f. 1) 

Continuamos a trabalhar o texto e participamos com um depoimento sobre 

o rio Guaba e o Arroio Dil丘vio, nos anos 50, onde se podia nadar e pescar. 

Debatemos porque 6 que o rio e o riacho se perderam e a resposta foi emitida 

especificamente por um dos participantes: nao havia reciclagem por falta de 

consci6ncia ambiental, "as coisas foram indo e ningu6m dizia nada" (JUREMA). 

Daf sairam mais as seguintes falas -esta 6 a natureza em agonia; por falta de 

consci6ncia ambiental, e tamb6m de cidadania. Demos seq6ncia え  coreografia, 

com o seguinte resultado: 



92 

のurante as ルias do coro, PARAGUASSU e FU 可udam 
MARCIA a vestir o'rio poludo'; a veste'uma t丘nica amp瓦  
que toma conta do espafo, nylon marrom com resduos sblidos 
grampeados. Isso deve estar concluido quando termina aルla 
Centro de Educa戸o Ambiental. Nesse instante todos agitam, 
realam o movimento do pano ー ‘preciso que cada um saiba 
onde est seu lugar. JUREMA e SANTAガcam bem na ponta de 
modo que possam erguer os braぐos, apontando MARCIA). 

SANTA 	(Saindo da t"nica e ocupando a frente da cena). Esta 6 a 
natureza em agonia. (Ao iniciar esta frase o coro recolhe a 
tnica menos JUREMA que se dirige a plat'ia). Por falta de 
consciencia ambiental. (1) 

1 - DANIEL (Da plat'ia). E tamb6m de cidadania. (2) (durante as pr6ximas 
falas, numeradas, desde 1, PARAGUASSU e NANI ajudam 
MARCIA a vestir outra tnica azul com o mesmo modelo da 
anterior; cada um entra no seu lugar, no mesmo esquema da 
tnica anterior. Cada um deve saber o seu lugar. Ao lado de 
MARCIA , fora da t丘nica, PU segura a Nene.(fllha de ambos) 

ZICA Que viva o rio, o riacho, o arroio e todas as 豆  guas (1) 

ZIANE 	Pelo respeito a natureza: separa9ao e reciclagem (2) (MARTINI, 
1999, f.1) 

A coreografia resultou muito complexa especialmente pela movimenta9o 

das tnicas. Levamos muitos dias trabathando-a. Apesar do grupo manter-se 

entusiasmado quase sempre uma pessoa faltava ao ensaio. Cada faltoso era 

objeto de severas crticas dos outros, sem que precisssemos fazer esse discurso. 

Tratamos de olhar especificamente o processo de reciclagem, retomando 

sua importancia econ6mica e o processo de trabalho. Perguntamos por que a 

reciclagem do pl瓦stico era t5o importante. Alguns participantes mostraram 

dominio da questao, mais do que outros, destacando a economia de petrleo. 

Quanto ao processo de trabalho, apresentaram-no vinculado ao grupo. Cada um 

vai ganhar mais reciclando bem, rpido, sem faltas. Resolveram representar a 

Presidente do CEA, suspendendo as conversas e apressando o processo 

produtivo que incide na partilha. 
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A quest5o do consumidor fazer uma boa separa9ao do lixo aparece 

vinculada え  produtividade e h limpeza do servi9o, havendo muita reclama o 

sobre camisinhas e fraldas descartaveis misturadas ao material a ser separado.E 

verdade que em meio aos ponto negativos, existe tamb6m a expectativa de 

encontrar preciosidades. Algu6m jd teria achado d6lares, rel6gios, etc. Mas esses 

relatos nao apareceram nas conversas direcionadas ao texto. A partir do conjunto 

de dados recolhidos, resultou o seguinte texto que muito divertiu os atores: 

CORO DE RECICLADORES 	Esta6 uma cidade renascendo (cada dois 
atores dizem aルla com um volume d弟rente, do segredo ao 
grito de alegria. Movimento coordenado: sai o casal e α 
crianFa, enquanto parte do coro recolhe a tnica, 	os 
recicladores vdo se instalando com os sacos de lixo e as 
bambonas coloridas, primeiro os que ficam na parte mais alta 
do palco). 

PARAGUASSU 	(Entrando pela esquerda no estrado mais baixo). Coleta 
seletiva (Ziane, Lume e Nani tamb'm pela esquerda se 
colocam no estrado mais alto; Zica entra pela direita e colocaー  
se prximo a Paraguafu; Santa e Daniel na extrema direita). 

SANTA 	Sem desperdcio 

JUREMA 	(Atravessa correndo da esquerda para a direita, salta no meio 
como torcedor de futebol) que economiza petr6leo! 

NANI 1h! tem gente viajando no sapatinho...(referncia a um tipo de 
m貢sica que gostam muito de danfar, parecida com a 'boquinha 
da garrafa'). 

PRETA 	Quem6 que n五o sabe que pldstico vem do petrleo... 

ZIANE 	(Como propaganda de TV). Recicla? Nao gasta mais! 

LILIANE 	(Do mesmo modo). Nao polui, nao 6 sonho nem propaganda 
enganosa!! 

NANI 	Ah gente, mas o meu sonho! 

JUREMA 	(Entra com o telefone celular no ouvido). Sonhando? A essa 
hora? Olha ai 6 ... Olha a mao no bolso! (refer'ncia d partilha) 

ZIANE 	Sonhava com lixo bem separado... 

LIANE 	Tem uns que sao maravilhosos... 
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ZIANE 	Esse aqui estE b豆rbaro! 

LILIANE 	Mais uns quantos assim rendia um monte de ficha. 

NANI 

JUREMA 

(No estrado de baixo ZICA ve qua勿uer coisa, desmaia e 
PARL4GUASSU apara, abana comobon. SANTA olha e 
desmaia tamb'm. GEREMIAS apara e abana.) 

Socorro, tragam vinagre! 

Alcool 6 melhor. 

(Quando iniciar a 3' fala, Preta olha, descobre o rato e atira para 
Jeremias na platia. As desmaiadas se acordam. Jeremias atira o 
rato para Daniel que passa para Nani, que joga de novo para 
Preta] 

JUREMA 	Vamos parar com o fiasco. Esse cesto baixa ou naobaixa? 

(PRETA joga o rato para DANIEL na platia) 

ZICA 	(Como se estivesse anunciando um produto). Olha a camisinha 

ZIANE 	(Do mesmo jeito). Olha a fralda descartdvel! 

LILIANE 	Estao limpas porque sao do teatro!( MARTINI, 1999,f.2) 

O grupo divertiu-se muito com a cena, especialmente com o que foi 

batizado de "jogo do rato", dando ensejo ao relato de vhrios casos sobre a 

presen9a do "bicho nojento" nas "bambonas" (barricas de pldstico onde se 

deposita o material a ser separado) causando correrias e atrapathando o servi9o. 

A prxima seqencia de depoimentos e discuss6es retornou ao processo 

produtivo, unindo um ponto de vista social, institucional e poltico. Uma 

rentabilidade mais alta poderia vir pelo aumento de reciclagem do papel branco - 

e a qualidade de sua separaao ー  "o papel vem muito sujo, misturado com ponta 

de cigarro, chiclete, papel de bala"(ZICA). Divertimo-nos associando pesquisa 

de elei9ao com pesquisa de secretarias que separassem corretamente o papel, 

comprometendo as institui96es e autoridades eleitas com reciclagem. 
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NANI 

ZICA 

(Sempre no celular) Janete, resolveram fazer teatro realista 
いausa como quem escuta a pergunta 'o que'que tem') 
mostrar t000da a verdade? ! O que 6 que o prefeito vai dizer... 

Que a gente t豆  xingando a cidade modelo em coleta seletiva... 

NANI 	(Abrafando uma bambona). Ai gente, mas eu sonho sabe com 
que? 

ZIANE 	伏etirando uma rodela qualquer como sepsse o volante de um 
carro) uma limusine. 

LILIANE 	伏etirando um trapo como sepsse uma peFa de seda). Um 
vestido chiqu6rrimo. 

ZICA 
	

(Retirando um tenis furado) Um sap atinho de cristal! 

SANTA 	(Mostrando um ma9o de pap6is) papel, papel branco! 

CORO DE RECICLADORES 	(Todos sambam passandopihas de papel 
de mdo em mdo) papel de secretaria, papel de repartido! (soa 
o tambor). Quantas ser豆  que separam de verdade!? 
(PARAGUASSU sobe para o ponto mais alto; assobios e 
tambor) Eim? 

ZICA 
	

Pesquisa! (apontando para o centro). 

PRETA 	Pesquisa (apontando para o centro). 

LIIJANE 	Pesquisa (apontando para o centro). 

CORO DE RECICLADORES 	Pesquisa!!! 

DANIEL 	(Puxando a partic加afdo da platia como se estivesse numa 
passeata) burocracia cidada, (todos sentados d beira do palco, 
com pose de burocracia em reunido). 

PRETA 	(Como mde que faz recomendaFdod crianfa) secretaria cidad. 

JUREMA 	(Vindo da direita) e Nani (vindo da esquerda; as duas se do o 
brafo, fazendo um giro) olha a m含o no bolso! (voltam aos cestos 
menos Para guassu e Zica) 

O meu sonho 6 o quente (subindo na cadeira onde Parauafu 
ficou sentado) Companheiros e Companheiras. Vamos espraiar a 
coleta seletiva. (todos rodeiam o orador assobiando e batendo 
palmas). A vila Pinto! Todas as vilas terao sua coleta. 
(MARTINI, 1999, f.3) 

ZICA 
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Os ensaios h s vezes ficavam tensos com rela9乞o a aus6ncia dos 

participantes. Cada um cobrava as faltas e tentava corrigir os outros. Essas 

corre96es nao eram bem-vindas. O problema s6 arrefeceu quando conseguimos 

combinar que as observa6es seriam feitas pela dire9ao do espetaculo, chegando 

todos a bom termo at6 a apresenta9ao, preparada com requintes de decora9ao. 

Sabiamos que um grupo ia enfeitar o palco. J百  tnhamos visto metros de papel 

crepon e espervamos que a base do estrado aparecesse emoldurada. Mas, al6m 

disso, no teto, pendurado a esquerda da plat6ia havia um documento de 

imagindrio, emblema de utopia, um enorme sol com olhos e sorriso, feito com 

restos de uma bambona amarela e outros materiais recicldveis. No outro canto 

havia um cora9豆o com o nome do CEA. 

Antes da apresenta9ao, convidaram para rezarmos de maos dadas um Pai 

Nosso e uma Ave Maria "para acalmar os nervos e fazermos uma boa 

apresenta9o" (LILIANE). E, assim, gra9as aos c6us, a apresenta o 

correspondeu a expectativa: escuta e participa9ao nos momentos adequados com 

destaque para o samba do "Papel de Secretaria". A plat6ia dan9ou liderada por 

um dos participantes que, na hora, comportou-se como um diretor de bateria. 

Tamb6m nao faltou o churrasco. Chamava aten9ao a organiza 乞o, a fartura e 

particularmente a diversidade e decora9ao das saladas. Talvez isto se deva no 

s6 aos dotes culindrios como tamb6m a que muitas recicladoras jd trabalharam 

em lanchonetes, restaurantes e casas de famflia. 

A pe9a foi apropriada pelo grupo, apresentada em outros lugares, sem 

nossa interferencia, recebendo acrscimos tais como maquiagem dos atores com 

motivos ecol6gicos e uma msica para o final sobre educa9ao ambiental. 

Usamos decididamente o teatro na celebra更o da Cooperativa de 

reciclagem, principalmente no sentido de relacionar o reciclador com uma 
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identidade ut6pica de heri regenerador, que aos poucos vai ganhando realidade 

dentro do texto. Isso ocorre quando se identifica os benefcios do processo de 

reciclagem (economia de petr6leo e preservaao pela reciclagem do pldstico) e 

se analisa o processo de trabalho aflorando suas tens6es, frequentemente usando 

a comicidade como recurso de distanciamento para apontd-las: as trabalhadoras 

que ficam sonhando e terao menos fichas, parte menor na partilha; a dire車o da 

Cooperativa que exerce vigilancia (olha a mao no bolso). 

Portanto, a narrativa teatral comportou uma atividade descritiva e 

analisante, embora limitadas, seja celebra9ao seja pelo cardter de reviver, dado 

pela palavra falada ou para ser falada, pelas express6es da face e do corpo que 

tamb6m falam, sintetizando, sem explicitar sua conceitua頭o (VEYNE, 1984). 

2.5 Narradores e narrativas do primeiro momento 

Os narradores investem sua identidade na atividade de narrar. Assim, 

somos o primeiro narrador, empenhado em que outros ocupem este papel, 

falando de si mesmos e de seu em tomo. Buscamos nossa interlocu9o 

procurando colocar nossos interesses (conhecer quem seria um possvel p丘blico 

infanto-juvenil para uma histria) na linha dos interesses dos demais narradores 

(saber o que 6 um adolescente) no seu espa9o (a vila no letrada), em rela9ao ao 

nosso espao, o mundo das letras e do bairro. Trata-se de um n6s-sujeito 

expondo-se, pretendendo ser apreendido, o que s6 se realizar五  na sua 

metaboliza9ao em n6s-objeto. Isto 6 , seu interlocutor toma-o como alter, uma 

parte de si mesmo, uma visao de si mesmo que se apropria do sujeito como 

outro. Ao pretender fazer falar um n6s-objeto (a vila iletrada), que por sua vez 

tentarh apropriar-se do n6s-sujeito (o bairro letrado), iniciou o estranhamento, a 

rela5o de poder: o vileiro iletrado ignora o intelectual de bairro. 
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Nossa identidade sempre definiu-se, perante n6s mesmos, pela Institui9o 

Universit百ria e pelo convenio com a Institui9ao Municipal. Essa defini9o 

moveu implica96es complexas para o narrador. De um lado havia uma abertura 

para redes de confian9a da comunidade a partir da Escola, e de outro uma 

imposi頭o, vivida como parte do estranhamento que se manifestava no narrador 

por sentimentos contradit6rios: constrangimento pela possibilidade de interferir 

na rotina do CEA, da Cooperativa de Reciclagem ou da Escola, isto 6 , ver-se 

como estorvo a partir de seu interesse, pois esth ali para tomar o outro como 

objeto de estudo; por outro lado, ver-se manipulado, desafiado, pelo silncio, a 

contesta9ao, ignorncia ou indiferen9a dos outros sobre o lugar de onde fala. 

Isto 6 , sente-se agredido, pouco importa se por motivos efetivos. Esses 

sentimentos se mant6m com o pesquisador, e se equilibram com a produ9ao de 

resultados na perspectiva da transcendentaliza9 ao. 

A possibilidade de conviver com o estranhamento, portanto,6 construir, 

paralelo a ele, junto com ele, um movimento transcendental. Conforme 

obtinhamos resultados, nessa primeira fase do trabalho, com articula6es 

narrativas, afirmvamos a identidade de narrador, por seu objetivo prprio, abrir 

o uso da palavra como afirma9o do desejo, do imagin言rio e da anlise. O 

conjunto de reuni6es com os integrantes do CEA, por exemplo, mostraram 

quadros sociais da mem6ria e imaginrio possveis de encontrar-se na vila: a 

festa, o pagode, o rap; o orgulho de pertencer ao CEA como afirma更o do direito 

ao trabalho e a autonomia, a contradi9ao desse sentimento com o ser visto como 

lixeiros por uma parcela da pr6pria vila. 

Consideramos o rap mais importante pela sua fala social, por sua 

audiencia capaz de associar a vila a outros setores sociais, por ser uma narrativa 

de tipo 6 pica. Fora o membro mais jovem do nosso grupo de propostas para os 

adolescentes que nos apresentara essa narrativa, mostrando-nos o quanto 
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poderia ser referencial para a vila confrontando-nos com o dilema de nosso 

trabalho: a encruzilhada entre pensar e contar a hist6ria, os limites da narrativa 

6pica para fazer historiografia 

A questao do Rap revelou ainda vdrios aspectos: a Institui9豆o CEA nao 

cogitava propostas expressivas para o trabalho com os adolescentes ou jd tinha 

uma posi9ao formada, contradit6ria え  posi9ao manifesta de "aprender com 

voces". Jd havia uma preferencia por algo relacionado a "servi9o" (atividade 

com computador). Por outro lado, havia a leitura que a Presidente do CEA fizera 

do Rap. Segundo ela, esta msica estava associada a um panorama de violencia 

e drogas, sendo prefervel mostrar outras coisas. Trata-se de uma interpreta9 五o 

do poder da palavra: dar nome faz existir, O esquecimento 6 deixar de nomear. 

Havia ainda uma questao mais sutil, a da evocaao, especificamente relacionada 

ao imagin百rio: a msica estd ligada a drogadi9ao e ao trfico. Do ponto de vista 

da identidade, o rap seria um fator evocativo do tema, funcionando como a 

cl五ssica Madelaine de Proust. Na seqencia do trabalho com os adolescentes 

quando mencionamos o rap, uma das meninas que recuperou-se das drogas 

atrav6s dos grupos de jovens da Igreja adventista confirmou a versao do 

silencio: "tem o embalo, a gente come9a, dd vontade de viajar" (I). 

Por uma questao de m6todo, especialmente nessa primeira fase, tratava-se 

mais de acentuar a escuta na intera頭o do que na interven9ao. Assim, o trabalho 

com os adolescentes levou-nos a outra op9ao narrativa aparentemente mais rica 

que o rap, o teatro , colocando outros narradores, outras identidades em jogo: os 

adolescentes diretamente em "a vida que a gente vive"(drogas, adolesc6ncia, 

famflia, escola, viol6ncia) em parte semelhantes え  visao dos adultos (rebelde, se 

afasta de casa, exposto ao uso e trhfico de drogas). Em sua narra9ao tamb6m 

aconselham a dist合ncia com o rap, mas n豆o lhes ocorre a estrat6gia do trabalho, 
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pedem uma rela9ao mais direta e atenciosa com o problema, levantando como 

alternativa a Igreja e o grupo de jovens. 

Em sntese, o processo de trabatho nessa fase seria uma esp6cie de 

antevisao do que poderia ser, na rela9ao conosco, a emergencia de aspectos 

identitrios e de estranhamento com adolescentes. Entre os primeiros, importa 

destacar, por exemplo, a questao de genero, o contraste entre a "patricinha", de 

bairro, a de vila, a "de rua", a de familia, com suas nuances significativas: 

algu6m que 6 da rua nao 6 necessariamente da vila ou de bairro. Outros aspectos 

sutis sao o revelar da fragilidade do adolescente na vila, sua exposi9aoa 

proximidade da opera9五o das "bocas", pela pr6pria condi9五o de pobreza e a no 

enuncia9ao dessa questao. Ela nao aparece nem quando aparece a questao de 

direitos. Ao contrrio, os nomeados sao os objetos de desejo; as j6ias e os 

palhcios. Quanto ao estranhamento, tornou-se evidente o poder do grupo, isto 6 , 

nossa dependencia da deciso deles em continuar o trabalho. 

O trabalho dos adolescentes assim como o realizado com o CEA, 

reforaram nossa op9ao narrativa: o teatro 6 pico. Ele se apresentara um 

instrumento razoavelmente operativo enquanto exposi9ao de problemas e 

anlise. Assim, no caso do CEA, houve uma s6rie de aspectos que permitiram a 

constru9ao de um texto exaltando o reciclador como um heri regenerador e a 

cooperativa como uma solu9o social, com suas tens6es (partilha) negocidveis. 

Interpretamos que o resultado do estudo explorat6rio apontava o teatro 

6pico como forma de narrativa que poderia mobilizar o imagindrio dos 

adolescentes na vila e ao mesmo tempo aproximar-se da narrativa 

historiogrdfica. Entretanto o teatro lida com a palavra de um modo poderoso. 
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On pane parce qu'on agit et non point parce qu'en reconnaissant on connait. 
Comme l'action le langage exprime une volont6 profonde. (FOUCALT, 1966, p. 
98)3. 

A palavra, em qualquer interpreta9ao teatral, faz-se existir pela fala, pela 

imagem e pelo movimento. Dessa combina9ao resulta que o ator 6 mobilizado 

para emprestar sua identidade ao personagem por mais que sua exist6ncia seja 

demonstrativa. Mas o teatro 6 pico prop6e uma s6rie de estratgias analisantes, 

de distanciamento dessa terceira identidade, constituda pelo ator ao viver 

minimamente seu personagem, entre elas a da narra 豆o em que eles so 

demonstradores de uma hist6ria. A questao 6 at6 que ponto isto funciona para 

fazer a crtica e a explicita9ao que constituem o trabalho hist6rico, que nao6 

ressurrei9 ao; mais ainda, o jogo entre causalidade explicativa e causalidade 

narrativa, que diferencia, segundo Ricoeur, a narrativa historiografica 

constituindo quase-intrigas e quase-personagens. 

Metodologicamente assumimos o teatro 6 pico como narrativa, com 

participa9ao dos adolescentes, assumindo n6s mesmos o papel de narrador, sem 

assumirmos o controle dos fatores historiogrdficos, al6m da distin9o entre fato 

e versao, para n五o engessarmos excessivamente o texto, submetendo-o a 

posteriori a uma anhlise desse ponto de vista. Esperdvamos que a maleabilidade 

do narrador explicitasse, pudesse ordenar de um modo complexo e advertisse o 

leitor ou espectador de que ele nao seria onisciente ou imparcial. Decidimos 

tamb6m que al6m do teatro 6 pico, com a participa9ao de um grupo, 

estabeleceramos condi96es de trabatho - sua participa9ao nos direitos autorais ー  
al6m de outras mais 6 bvias ligadas ao funcionamento da escola, tais como 

lanche e hordrios. Propusemo-nos garantir essas condi96es, acima de qualquer 

dificuldade, para sinalizar nossa determina9ao e compromisso. 

3 Falamos porque agimos e no, definitivamente, porque em reconhecendo, conhecemos. Como a a o, a 
linguagem exprime uma vontade profunda 
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Avaliamos que seria importante o grupo participar dos direitos autorais 

tendo em vista a percep9ao da comunidade sobre uma atividade que "desse 

servi9o", o depoimento da diretora da escola sobre a falta de persistencia nas 

tentativas anteriores de desenvolvimento da atividade teatral, mesmo 

estimuladas com auxlio monetrio e a experiencia da fragmenta9ao do primeiro 

grupo. Seria importante um retomo, para equilibrar o estranhamento, de dois 

tipos: simb6lico da participa9ao na autoria - a minha palavra est五  no texto - e 

material, como investimento, fruto de um trabalho continuado, passando da 

celebra9ao escolar ao teatro 6 pico. Assim, demos inicio ao estudo propriamente 

dito. 



3 CONSTRUINDO A COMUNIDADE CULTURAL: a forma車o de 
um grupo de atores e narradores 

Depois do passeio com atividades culturais de outubro de 1999, o grupo 

recebeu um forte acr6scimo, subindo de 2 para 16 participantes e nossa 

identidade estava resumida え  professora que faz teatro e passeia. Em fun9o 

disso, deviamos deixar claro que nao se tratava mais de passear, mas de 

trabalhar com "teatro e hist6ria do tempo antigo" e que a pe9a seria publicada 

em livro. 

A primeira leitura, feita pelo grupo, foi de que trabalharamos como 

novela do tempo dos escravos. Prendemo-nos a esta imagem tentando 

caracterizar as diferen9as. Nossos personagens nao eram escravos, mas assim 

como fazem nas novelas n6s inventaramos, s6 que com uma grande diferen9a, 

partiramos de fatos verdadeiros, acontecimentos da hist6ria. Ao trazermos estes 

elementos, tratamos de recolocar nossa profissao de historiadora, nossa 

identifica o como historiadora da cidade, passando a caracterizar o objeto de 

nosso trabalho: a vida dos primeiros colonos que deram origem a rua mais 

antiga da cidade, a Rua da Praia. 

Foi um pouco difcil convence-los de que os colonos nao eram escravos. 

Para referenciar os a9orianos, procuramos inicialmente um auxilio na toponimia 

da cidade (monumento dos a9orianos) mas foi intil. Fizemos entao o caminho 
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do centro, da Rua da Praia. DalI foi possvel chegar h imagem de que havia uma 

praia, hoje escondida, onde h五  mais de duzentos anos ficaram nossos 

personagens, os colonos a9orianos, dando origem h nossa cidade. 

Perguntaram se fariam o "papel". Respondemos que inventaramos juntos 

os pap6is, toda a pe9a. Contaramos a hist6ria verdadeira, e inventariamos um 

pouco da vida de cada um desses a9orianos, seus amores, suas aventuras 

sempre a partir do que se sabe pelos documentos. Do conjunto, de todos os 

pap6is sairia um livro e os participantes teriam direito autoral, tema sobre o 

qual, imaginvamos, aparecessem as novas quest6es do grupo. Mas para eles, 

logicamente, antepunham-se outras. Primeiro quiseram saber se era um livro de 

verdade: 

ELI -E esse lance do livro,6 desses que se compra na livraria? 

PESQUISADOR- E. 

[Mais rapidamente do que imagin言vamos, sempre com muita l6gica, deram- 
se conta dos custos] 

ELI -a grana S6ra, um livro custa uma grana, nao 

PESQUISADOR -A Prefeitura encomendou, em parceria com a UFRGS, 
onde eu trabalho 

Tratamos de mostrar-lhes o protocolo do convenio, entre Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e Municpio. Lemos explicando o conte丘do e 

depois passamos o documento para que todos vissem. Mas nao tinham paciencia 

para ler e tamb6m nao pareciam dar import含ncia ao que viam: - 6 quente? - Isto 

nos fez enfatizar que a Prefeitura e a Universidade me escolheram para fazer 

este trabalho e que eu escolhera faz -lo com uma escola, no caso o Mariano 

Beck. 
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Naquele momento ocorria o primeiro estranhamento. Uma professora, no 

se sabe bem de onde, mas certamente do governo, que era de teatro mas tamb6m 

de hist6ria, vinha com a proposta de fazer uma pe9a e tamb6m um livro que 

seria financiado pelo governo. Em princpio nao havia nada da selvageria 

esperada pela imagem de adolescente, formulada pelos adultos, no 

questionamento feito pelo grupo. Ao contrdrio, colocavam-se, adolescencia え  

parte, racionalmente diante de uma proposta, tentando entende-la.E verdade que 

mostravam-se desconfiados do governo. Teriam eles grandes raz6es para nao s- 

lo? Racionalidade poltica a parte, quem neste pas, adolescente, adulto, de vila 

ou de bairro, confia no governo?E verdade tamb6m que nao demonstraram 

paciencia para ler o documento. Seria este um trao adolescente? Mas quem 

tem paciencia para ler documentos? 

O estranhamento tem mao dupla, e do nosso lado, mais uma vez, ao 

sermos postos em d丘vida, em nosso lugar, em alguma parte do inconsciente, 

exerciamos a objetualiza9ao do nosso grupo, com a questao - Voces sabem com 

quem estao falando? . . .Como 6 que o grupo, em vez de festejar a proposta 

colocava quest6es? Entenda-se, nao se exerce, do ponto de vista do 

conhecimento, a dial6tica da identidade, sem analisar e portanto expressar a 

dominaao. Esse reconhecimento 6 que permite abrir um espa9o para a 

transcendentalizaao, domesticando a domina9o, o que nao significa que ela 

desapare9a. Ela persiste no n6s-sujeito paralela ao espa9o aberto pela anlise. 

Um participante do grupo manifestou a preocupa9乞o de n谷o saber a 

hist6ria. Entao procuramos explicitar como seria o processo: primeiro contar a 

hist6ria resumida, os lances principais. Depois o grupo faz perguntas sobre o 

que nao entendeu at6 se esclarecer. A seguir a histria 6 repartida em cenas, 

com personagens. Cada um vai dizer se gosta ou no e vai ajudar a refazer as 
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falas dos personagens do jeito que mais entenderem e gostarem. Por isto o 

grupo vai ser autor junto conosco e ter瓦  direitos autorais. Isto 6 , uma parte da 

venda do livro vai ser repartida com o grupo. "- Sora, quer dizer que a gente 

vai ganhar?" (ELI). 一  "Sim, quem entra na inven9ao das falas 6 autor junto 

comigo, ganha direito autoral" (PESQUISADOR). 

N五o obstante as explica96es, continuaram estranhando, nao sabiam se era 

verdade ou "pe9a", querendo mais detalhes sobre o livro e o direito autoral. 

Dedicamo-nos a estas explica6es, observando que a lei manda entregar ao 

autor pelo menos 10% da tiragem, do nmero de livros. Entao quiseram saber 

quanto custaria o livro na livraria, questao para qual nao tnhamos uma resposta, 

at6 porque nao pensramos nisso, uma falha, portanto, na proposta. Dissemos, 

finalmente, que imagindvamos em tomo de dez reais, sendo a tiragem de 1.000 

livros. 

Entre as contas e os comentrios aparecia uma identidade, ser autor. 

Colocavam-se nessa posi9ao, em primeiro lugar, pragmaticamente, concluindo 

alihs, que 10% sobre 1000 livros daria uma mixaria para cada um. Diante disso 

argumentamos que 10% seria o minimo previsto pela lei e que talvez fosse 

possvel negociar uma parte maior, j丘  que seriam muitos autores. Mas isto s6 

seria possivel determinar quando o trabalho estivesse concluido. Sem texto seria 

impossvel negociar. 

Surgiu uma outra questao importante, sobre a pe9a, se iriam apresenth-la 

e se ganhariam por isso. Respondemos que, dependendo do aproveitamento do 

grupo apresentaramos na nossa escola e em outras. Mas que nao poderamos 

cobrar entrada de colegas. Al6m do que era a primeira experiencia deles, tanto 

de participar de um texto como de representar uma pe9a inteira, n5o eram 

profissionais. Perguntamos se gostariam de apresentar e todos disseram que sim, 
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pra que n6is treind sem apresent五  (ADOLESCENTES). Delineava-se 

reciprocamente a identidade de atores e diretor de cena. 

Procurdvamos, assim, marcadores diferentes das experiencias anteriores. 

Eles teriam um retomo financeiro, dependendo de sua persist6ncia no trabatho 

Tratdvamos diretamente do objeto que nos interessava, A Histria da Rua da 

Praia. O fato de nao vir dos interesses do grupo, o que poderia ter um certo 

efeito desmobilizante, poderia, por outro lado, ser compensado por incidir sobre 

a experiencia de vida dos participantes indiretamente. Isto 6 , enquanto um 

terceiro, sem demandar proje96es imediatas, como o tema anterior da violncia 

e das drogas, que poderia ter assustado o primeiro grupo. Havia ainda o tomar 

conhecimento da hist6ria, o prazer de seu entendimento e do jogo da encena9ao. 

Diminuimos nossa expectativa em rela9ao ao efeito do retomo financeiro. 

Temiamos que o direito autoral (mixaria), um futuro a ser conquistado e 

esperado poderia ser desvalorizado como foi o auxflio monetdrio da experi6ncia 

de teatro anterior, referida pela diretora. Assim, procuramos entender os padres 

que os levavam a considerar um retomo de R$60,OO "mixaria". As respostas 

foram diversas, a "mae tem muita conta", ou ainda, "nem dh um tnis de marca, 

de loja" (ELI). 

No existe um consumidor de vila. Todos desejam tudo. Fazem suas 

contas e sabem onde estao. Mas um dado tpico do quadro de vila se 

apresentava, ajudar nas contas. Nao pensamos que houvesse uma tradu9o 

imediata do comportamento bolsa-escola, mas ajudar a mae nas contas no 

seria um comportamento esperado em classe mdia baixa, por exemplo. Neste 

caso freqentemente ouve-se falar dos pais que lan9am mao de algum ganho 

eventual do filho, numa hora de necessidade, sempre com a id6ia de devolver, o 

que nem sempre se cumpre. 
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No encontro seguinte outras varidveis se apresentaram. Mais do que a 

recompensa financeira e simb6lica - ser autor e ator - havia o prazer que sentiam 

por estarem juntos, as gurias da s6tima com os guris da oitava, isto sim, 

tpicamente adolescente. Era um relacionamento novo: "a gente se conhecia s6 

do col6gio, foi quando a gente falou do teatro pr'os guris, se eles nao queriam 

fazer junto com a gente" (ELI) De fato criara-se um grupo bem equilibrado em 

g6nero, oito meninos e oito meninas. Mas o comportamento, como se poderia 

esperar, era explosivo. No meio de uma algazarra em que era impossivel 

distinguir alguma frase articulada, eles se exibiam uns para os outros, quem 

fazia a piada mais engraada -otha o "veadinho" do teatro- 

(ADOLESCENTES), o mais forte, quem abordava as meninas etc. Elas 

gritavam muito diante de tentativas de abra9ar ou pegar a mao, riam das piadas 

e sobretudo conversavam. Essas atitudes, por certo, nao seriam muito diferentes 

das de adolescentes de bairro. 

Percebemos que a convivencia com o barulho seria fator e desafio 

constante ao nosso pertencimento adulto. Quando resolvemos intervir 

(chamando aten9ao em alta voz) percebemos que outro elemento de identidade 

seria o desafio a autoridade da sora. Despreparados diante dessa situa 五o nova, 

em rela9ao ao grupo anterior de adolescentes, mas que deveria ter sido levada 

em conta, deixamos que consumissem algum tempo no convvio e interferimos 

novamente. O sil6ncio foi se fazendo aos poucos com alguns colaboradores ー  
cala a boca que a sora quer falar (ADOLESCENTES). E assim come9amos o 

trabalho na pequena sala destinada ao teatro, agora superlotada, trazendo o 

resumo da hist6ria num texto para ser lido em conjunto 

Hd duzentos e cinquenta anos atrds o Brasil era col6nia de Portugal. 
Muitas pessoas vivendo problemas sociais no Reino Portugues, em 1747, 
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queriam vir para o Brasil, imigrar para a terra do ouro. Este foi o caso dos 
A9orianos que vieram parar na Rua da Praia, na beira do rio. 

A9ores era parte do Reino Portugues. Um arquiplago, conjunto de 
ilhas onde havia um vulcao h百  pouco tempo ativo. 

O povo entrara na guerra contra os espanh6is que durante muitos anos 
(1580 - 1640) dominaram Portugal. Foi guerra e muitos mortos. No tempo de 
paz, um aperto de gente. O vulcao inutilizou muita terra, os filhos eram muitos 
e a terra ficava s6 para o filho mais velho que tamb6m chefiaria a famlia, ap6s 
a morte ou impossibilidade do pai. Esse sistema se chamava Morgadio e o 
chefe recebia o ttulo de Morgado. 

Pouca terra e muitas bocas 6 pobreza, apertura. Hd gente que se 
desespera, afunda na bebida, adoece dos nervos e n豆o consegue se organizar. 

A famflia Flores dos Anjos tamb6m passava dificuldade mas era muito 
unida e organizada. O pai tinha toda a autoridade mas sempre reunia os filhos 
em "concelho" 

Eles pescavam baleias. Tamb6m plantavam. 

Portugal e Espanha fizeram um tratado de fronteiras, chamado Tratado 
de Madri, de 1750, que mexia muito com a situa9ao de antes na col6nia, no 
Brasil. As Miss6es, a oeste do territ6rio que hoje 6 o Rio Grande do Sul, antes 
eram terras da Espanha, habitadas por ndios. Elas deviam passar para 
Portugal. Os ndios deveriam ir embora, sem lugar certo para morarem. Os 
a9orianos deveriam ir para as Miss6es, ocupando o lugar que antes era dos 
ndios. Em troca, Portugal deveria deixar no extremo-sul a col6nia de 

Sacramento e os sacramentinos deveriam ir para as Miss6es. 

Nada deu certo, os ndios se revoltaram, os reis de Espanha e Portugal 
no quiseram mais o tratado e os a9orianos ficaram sem lugar, vivendo え  beira 
dos rios, em terra p丘blica, sem receberem as terras que o rei prometera, 
durante 20 anos. 

As pessoas iam se amontoando nessa terra p丘blica e entrando em atrito 
com os grandes fazendeiros da vizinhan9a. Essa situa9ao come9ou a se 
modificar quando houve guerra entre Espanha e Portugal em 1762. 

O rei de Portugal queria que os aorianos se concentrassem em uma ou 
duas vilas onde receberiam terras para cortarem o caminho dos espanh6is. Eles 
desobedeceram. Continuaram, no caso de Porto Alegre, que ent豆o se chamava 
Porto dos Casais, え  beira do rio, onde hoje fica a Rua da Praia 

Ent豆o o Rei mandou instru96es para limitar o poder dos fazendeiros e 
um governador com poder para criar v百rias vilas com os a9orianos. Mas foi 
difcil, s6 com muita pressao. Os a9orianos teriam feito abaixo-assinados para 
apoiarem o governador. 
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Finalmente em 1772, os a9orianos receberam suas terras e Porto Alegre 
chega え  condi9五o de vila, com sua principal rua tra9ada -A Rua da Praia. 
(MARTINI, f. 1) 

Propusemos uma leitura salteada "cuidado que eu vou chamando e cada 

um tem que continuar a leitura do outro" (PESQUISADOR) As dificuldades 

foram especialmente de pontuaao e hesita9ao diante das palavras. Qualquer um 

que errasse era pressionado pelas risadas e comentdrios dos outros. Ningu6m 

era poupado: "analfabeto, volta para a primeira s6rie" (ADOLESCENTES) mas 

fez-se um silencio in6dito, mesmo que interrompido por algum comentdrio 

desairoso sobre as falhas. Cada um queria ser leitor melhor que o outro, 

entrando no momento correto. 

Constatavamos que na leitura oral existe uma primeira aproximaao da 

identidade de ator, como aquele que deve emprestar o poder da sua fala para 

encarnar um texto completando-se num segundo momento proporcionado pelo 

teatro - levar fielmente aos ouvintes um dilogo em que se fixa um texto para 

cada personagem (SWEMBRO, 1997). De fato, a disposi9ao de leitura e de ser 

bom leitor foi um elemento estruturante de nossa atividade, indicando que o 

trabatho seria possvel, apesar do nosso despreparo em lidar com adolescentes e 

com t6cnicas de jogo teatral prprias para eles. 

N谷o houve quest6es. Nao insistimos por raz6es prticas, para aproveitar 

o clima para a prxima etapa: inventar o pai, a mae os filhos, suas mulheres e as 

filhas, dentro do que acontecia e do modo como eles viviam. A expectativa era 

de que entao aparecessem perguntas originadas do pr6prio jogo da 

representa9谷o. Assim passamos a primeira tentativa de improvisar, de lidar com 

personagens teoricamente verdadeiros e ao mesmo tempo inventados dentro de 

limites historiogrdficos: S6culo XVIII, A9ores e o Morgadio. Ai sucedeu-se, 

como era de esperar, mais um interregno de algazarra com algumas frases 
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audveis do mesmo teor "Vai tu cara, vai tu.. .Nao, ele tem jeito de mae.. .mas o 

que 6 que a gente vai dizer (ADOLESCENTES). 

Chegdvamos え  situa9ao limite. Ser autor e ser o astro, apresentava-se em 

toda a dificuldade: nao saber o que dizer, mostrarem-se uns diante dos outros, 

nao saber o que fazer, no errar. Ao historiador caberia o papel de autor, 

organizador do texto e diretor de cena. Assim cortamos a algazarra (nao o 

cochicho contnuo das meninas) com a proposta de voltarmos え  hist6ria e ao 

osis da leitura para saber o que dizer. Lemos (salteado) a primeira parte do 

texto, at6 o Tratado de Madri, fazendo um pequeno trabalho de interpreta9ao jd 

sobre o primeiro par五grafo. 

PESQUISADOR - O que os a9orianos queriam? 

ADOLESCENTES - Jr pro Brasil 

PESQUISADOR- Entao, jd sabemos que os nossos personagens queriam 
tentar a sorte no Brasil. 

Continuamos a leitura no mesmo sistema. Interrompemos na referncia 

sobre o Morgadio e o morgado, perguntando quem tinha poder de decidir, quem 

devia partir, quem devia ficar. Surgiram entao as as primeiras interven96es, "e 

se todos quisessem ir, ele podia se meter?" (JO) Respondemos explicando que o 

pai, o morgado, chefe da famflia, era uma figura sagrada, como se fosse 

representante de deus e do rei. A religiao era forte. As pessoas tinham medo de 

desobedecer e receberem castigo de deus. E entao, porque os filhos queriam ir 

para o Brasil? "Tudo pobre e sem terra, pobre que nem n6is" 

(ADOLESCENTES). 

Entre risadas, foi a primeira vez que se identificaram como pobres. Isto 6 , 

realizavam o primeiro envolvimento com a hist6ria, a primeira identifica頭o 
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com os personagens atrav6s de sua pr6pria situaao. Criava-se uma terceira 

identidade, obliquamente reveladora de um passado presente. Embora jd 

avan9ados no primeiro grau, conservavam o linguajar corrente na vila 一  "n6is 

entremo, compremo" etc, uma fala que adicionada え  pobreza, materializa para o 

n6s-sujeito, letrado e de bairro, a identidade da vila. J豆  tiv6ramos oportunidade 

de constatar como o n6s-objeto se nomeara "de vila" por contraste, colocando a 

"patricinha", rica, como "de bairro". Sem dvida, o pesquisador era de bairro. 

Mas havia desdobramentos identitdrios no grupo. Embora praticassem a fala da 

vila, trs meninos e uma menina distinguiam-se nas respostas corretas e diretas. 

No eram her6is de aventuras desafiadoras mas consultados pelo grupo sobre os 

estudos. Posteriormente algu6m referiu-se a eles como intelectuais. 

Aos poucos chegdvamos ao s6culo XVIII, num tempo diverso, marcado 

pelo patriarcado, suas institui96es consuetudindrias e legais, na trilha de nossa 

famflia fictcia, os Flores dos Anjos. Quiseram saber de onde tiramos esses 

nomes. Explicamos que eram personagens inventados e o nome devia-se a que 

eles mantinham a cabe9a no lugar mesmo na confuso, O organizador - autor 

no estava disposto a abrir m五o desse nome levemente barroco e po6tico. Por 

isso acrescentamos rapidamente: "Manos Flores dos Anjos, voces aprovam?" 

(PESQUISADOR). Eles riram e aprovaram, c丘mplices de nosso artifcio de 

linguagem. Manos 6 uma expresso muito utilizada no "Rap", para designar 

companheiros de turma ou "gang". Obtiv6ramos mais uma transi9ao passado- 

presente. Da famflia え  turma, da hist6ria ao rap 

Questionados sobre como os Flores dos Anjos se organizavam, 

responderam, depois de algum silencio e v言rios nao sei, com uma resposta 

oblqua, de interroga9ao: "Do que 6 que adiantava "conceiho" se o morgado6 

quem mandava em tudo?" (VI) Explicamos que o "conceiho" era uma 

institui95o muito antiga na Europa e servia nao s6 para mandar como para 
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esclarecer, pensar uma deciso. At o pai ficar muito velho e passar o morgadio 

ao primogenito, ao primeiro filho ele tinha o poder. Tamb6m devia cuidar da 

vethice dos pais. Os que saiam nao tinham mais a obriga95o. Sobreveio uma 

pergunta em unissono: e se fosse mulher? Prometemos consultar as leis 

portuguesas, as Ordena96es Filipinas (um surto de risadas) daquela 6 poca4 

Procuramos adiantar o processo, avan9ando para a sobrevivencia dos 

a9orianos. S6 reagiram sobre a questo da pesca a baleia. Ressaltamos entao que 

pescar baleia exigia um barco refor9ado, uns quantos pescadores bem fortes. E a 

baleia, al6m de came, dava 6 leo, para vender no mercado. Peixe mido e plantar 

era para sobreviver. A baleia era para vender. Mas ainda no sentido de avan9ar 

propusemos passar aos nomes dos personagens, quem 6 quem. Imediatamente 

fomos atalhada pelas meninas, que iam se mostrando muito sensveis a questo 

de genero: o papel nem falou nada das mulheres. Explicamos que elas, por 

exemplo, nao escolhiam seus maridos, mas achavam formas de contrapor-se え  

autoridade patema, fugindo com o namorado, forando o pai a concordar para 

nao ser desonrado, mas era arriscado, os pais tinham direitos sobre os filhos, at 

de morte. Houve manifesta96es de indigna9ao: "eu ia ser das que fugiam" 

(CRIS). 

O encontro seguinte foi conturbado. Ficamos sem sala. Fomos trabathar 

num espao aberto, exposto え  interven9ao do dentro e fora da escola onde, 

pendurados nas altas cercas de tela, com visibilidade do lugar em que 

trabalhvamos, meninos chamavam os colegas, gritavam e assobiavam. Outros 

insistiam com o guarda no portao para entrar, dizendo que eram do teatro. 

Outros simplesmente pulavam, obrigando-o a intervir expulsando-os. 

4 E quando por morte do possuidor das terras [...] nao ficasse tal filho varo legitimo, nem neto varao legitimo, 
filho de filho varo legitimo a que devessem ficar, se ficasse alguma filha queria que essa filha as nao pudesse 
herdar exceto salvo por especial doa 豆o ou merce, que lhe ele quisesse fazer, segundo contratos e doa6es. Leis 
Mentais, Ordena6es Filipinas. v. 2, p. 112. 
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Percebemos logo o quanto a escola 6 um centro de atra9乞o. Os alunos da manh 

querem entrar え  tarde, para brincar nos pdtios, jogar bola e fazerem lanche. A 

escola precisa cont6-los, caso contrdrio nao garante um minimo ambiente de 

concentra9ao para realizar o trabalho de classe. 

Decidimos adiar o incio da inven9ao dos personagens devido ao ruido, 

modificando o roteiro de trabalho sob a for9a das circunstancias. Propusemos 

um minimo de t6cnicas de preparo corporal e de interpreta o. Tratava-se 

inicialmente de exerccios parciais de relaxamento: pesco9o, coluna, bra9os, 

articula96es de pulsos, joelhos e tornozelos. Entre muitas risadas, chegaram a 

faze-los. Mas fomos interrompidos vdrias vezes pelos gritos dos espectadores. 

Alguns eram conhecidos dos atores, que abandonavam a atividade para 

conversar com eles pela tela. 

Apercebemo-nos entao de um marcador, algo que nos colocava em maior 

estranhamento, o ruido. Abaixo dos gritos, distinguia-se uma cacofonia sonora 

que impregnava o ambiente: sons ligados em alto volume. Mais tarde, 

passeando com nossos parceiros por dentro da vila, compreendemos o 

fen6meno. As pessoas vivem muito na rua. As casas e os casebres no 

comportam os habitantes. O aparelho de som e a televisao freqentemente se 

encontram voltados para fora, formando um tipo de rudo para o qual no 

encontramos paralelo. Lembramo-nos das improvisa96es do primeiro grupo, 

quando os participantes disseram que o cheiro da maconha se propaga pelas 

casas que ficam num mesmo terreno. 

Mesmo diante da dificuldade ambiental resolvemos continuar, propondo 

exerccios de contracena9ao. Em circulo, aos pares, deveriam manter contato 

pelas palmas das maos e movimentar-se sem se desligar. Acrescentou-se え  s 

risadas dos participantes, um pequeno tumulto. Uma das meninas nao queria 
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seu par, porque ele gozava da cara dela. De fato, um dentre os incidentes do dia 

fora a disputa entre a menina e seu par eventual. Jd acontecera brigarem de 

brincadeira. As meninas davam tapas nos meninos, faziam queixa e depois riam. 

Nada que qualquer adolescente nao fa9a. Assim, para evitar maior perda de 

concentra9豆o entramos no exerccio, interpondo-nos entre os pares indesejados. 

Depois comentavam o resultado: "naquela hora quase se larguemo" 

(ADOLESCENTE), um breve sinal de receptividade ao trabalho que vinhamos 

desenvolvendo. Partimos, entao, para o u ltimo exerccio, olhar-se nos olhos, em 

sil6ncio, durante trinta segundos, aos pares. Repetimos vrias vezes at 

conseguir, entre surtos incont豆veis de riso, 20 segundos, o m五ximo possvel. 

No encontro seguinte, em sala, come9amos com os vinte segundos em 

grande grupo, olhando-nos todos, sem conseguir o silencio absoluto. Entao, 

pedimos que fossem francos e dissessem o que achavam dos exercicios. 

Disseram que "nao tinha nada a ver" (ADOLESCENTES), que "era educa更o 

fsica em vez de teatro" (ADOLESCENTES). Foi intil a explica9ao sobre a 

importancia do preparo corporal do ator e da contracena9ao. Interpretamos que 

isso poderia ser o estranhamento de uma cultura do silencio face え  do barulho 

adolescente e da vila em que viviam imersos. O grupo tratava de defende-las. 

Mas outra possibilidade seria o nosso despreparo, deconhecimento de outros 

exerccios pr6prios para adolescentes. 

Os personagens nos esperavam e resolvemos adaptar-nos a idia do grupo 

sobre teatro, fazendo a revis5o do que sabiamos sobre eles. Concentramo-nos 

em como o pai decidiria quem ia para o Brasil. -"Ele fazia conselho, ia 

avisando, nao tem mais lugar, te manda" (ELI) -" Numa situa9ao de aperto" 

(PESQUISADOR), ponderamos. Se nao fosse isso o pai procurava comprar 

mais um peda9o de terra na qual os filhos trabalhariam, estendendo o dominio 

da familia, do morgado. Ficaram muito impressionados de que os demais filhos 
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continuassem obedecendo o Morgado. Repetimos que a familia era um pequeno 

reino, em nome de Deus e convidamos a que dessem nome aos personagens..．一  
"Das mulheres tamb6m, vai dizendo, Sora" (AND) 

Naquele tempo predominavam os nomes de santo, ligados え  religiao. 

Tamb6m apareciam os ligados え  natureza, s flores para as mulheres. 

Apresentamos nossa primeira sugest言o 一  Mrio, provocando uma situa9o de 

desordem. Esquecemo-nos de uma piada famosa com esse nome. Foi um surto 

de piadas correlacionadas.A espera de que diminuissem as risadas, s6 nos 

restava rir junto. Mas ocorreu que come9dvamos a ser percebidos pelas salas 

pr6ximas. O trinco da nossa porta estava estragado. Crian9as das salas 

adjacentes escapavam para ver o que faziamos. Tentdvamos reconduzi-los. Os 

atores interferiam "vai embora pirraiho, te manda" (ADOLESCENTES) at 

fisicamente. 

Os atores nao se conformavam com os espectadores e entao chaveamos a 

porta, 丘  nica maneira de fechd-la. Mas as crian9as subiam pela janela do 

corredor. Apoiavam-se numa ranhura da parede, atingiam as pequenas janelas 

internas da sala, bastante altas e ficavam espiando. O grupo queria abrir a porta 

para enxotd-los: "Abre S6ra, abre. A gente vai correr com eles" 

(ADOLESCENTES). O conflito generalizara-se. As crian9as chutavam a porta 

de um lado e eles do outro. Procuravamos explicar que a curiosidade era 

natural, que se parassem, os espectadores indesejados se retirariam. Nossos 

parceiros sequer ouviam. Foi necessaria uma interven9ao mais forte, gritamos 

com eles: "Quietos! Ningu6m mais d豆  chute em coisa nenhuma" 

(PESQUISADOR). Pararam de chutar mas continuavam a protestar. 

Decididamente nao queriam ser vistos, como tantos atores, iniciando a 

composi9ao do personagem, abordando uma identidade h qual emprestariam a 

sua. Felizmente a professora das crian9as veio recothe-las. Se houve tanta 
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perturba o em nosso trabalho, 6 possvel dimensionar o quanto, por sua vez, 

ele atrapalhava as aulas do andar. 

Sentimos muita dificuldade de interagir com a cultura do barulho, pr6pria 

da idade escolar e amplificada pela vila, onde o ruido6 uma condi9ao. De fato, 

nesse dia, sentimos vontade de abandonar a atividade ou de tomar alguma 

medida draconiana, tal como excluir os mais agitados, isto 6 , na linguagem da 

disciplina, os mais desorganizados. Mas substitui-los por quem? Por outros 

adolescentes, quebrando a cadeia de convvio, jh estabelecida entre eles? Que 

consequencias teriam em nossa vida os gritos deles e o desafio de nossa 

autoridade? E, ao contrdrio, abandonar a atividade? Abandon五-la, romper a 

observa9ao seria muito pior. Hh algo, no epis6dio, nao completamente 

analisado, no sentido da identidade de pesquisador enquanto observador, mas 

seu movimento de transcender sua dominaao desafiada parece estar 

relacionada com sua separa 豆o do observado. 

Acalmado o incidente, continuamos a atividade de nomear os 

personagens e portanto de faze-los existir, nascer. Procuramos mudar o nome do 

pai para Francisco, nome do padroeiro dos aorianos. Mas nossos parceiros 

mantiveram-se irredutveis e ir6nicos: "Nao,6 Mhrio mesmo, bem mariolinha, 

bem..." (ADOLESCENTES). Resolvemos nao aceitar a provoca9ao e passamos 

imediatamente para o nome da mae, sugerindo que fosse um nome de flor, 

quem sabe Margarida. Na verdade, tratvamos dos nomes com rapidez para 

deslanchar a improvisa9ao. Assim tratamos de anunciar os personagens 

paternos para confirmh-los Seu Mdrio e Dona Margarida Flores dos Anjos 

Agora poderiamos dar nomes え  s meninas, vendo as que sao casadas com 

os Flores dos Anjos e as que sao filhas do casal. A primeira menina que se 

manifestou nao queria ser casada: "eu fugi com meu marido, sou a rebelde" 
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(CRIS). Retomamos a questao de que isso podia acontecer mas que para ter 

dado certo, pelo menos o pai deveria ter aceito a escolha do filho e procuramos 

encaminhar os batismos de uma forma l丘dica: "Quem 6 que sabe um nome bem 

portugues e que tamb6m 6 de santo casamenteiro? E o nome do rei de Portugal 

quando o Brasil foi descoberto?" (PESQUISADOR). 

Surgiram um Ant6nio e um Manoel e ambos queriam ir para o Brasil. 

Outro, entre muitos risos, e para grande satisfa9ao nossa, ensaiava os passos de 

um velho caqu6tico, o pai, M百rio. Estabelecia-se uma primeira comunidade 

imagindria. O autor - organizador j五  fazia o batismo dos manos. Jogdvamos um 

papel misto de diretor de cena e animador de audit6rio, papel que 

desempenharamos at6 o final do trabalho. Esse papel, tamb6m identidade, 

contrabalan9aria a outra, disciplinadora, tanto no que dizia respeito ao controle 

do rudo quanto, posteriormente, da movimentaao (marca9 ao) dos atores em 

cena. 

Houve algum tumulto quando chegamos ao Morgado. O menino que se 

apresentou mandava os outros sarem fora, dizendo que se chamaria Pedrao e 

que ficaria com tudo. Procuramos avan9ar perguntando quem seria a mulher do 

Morgado. Ao que uma das meninas respondeu: "Esse morgado? Eu nem chego 

perto..." (ADOLESCENTE). Acontecia que alguns meninos e meninas eram 

mais cotados pela beleza ou a lideran9a. Interferimos dirigindo-nos a uma das 

mais din合micas e organizadas, a que articulara o grupo, dizendo que ela tinha 

'leito de morgada que nao levava desaforo para casa" (PESQUISADOR). Mas 

o tumulto aumentou, as meninas protestavam gritando que queriam ser filhas. 

Evitamos levantar a voz esperando que diminuissem o barulho. Alguns se 

deram, conta mas outros jd cantavam pagode. Como de outra vez houve 

interven 9o de uns contra os outros: "Cala a boca palhao" 
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(ADOLESCENTES). Enquanto os meninos se confrontavam continuei com a 

possvel morgada, batizando-a, acrescentando-lhe mais um car五ter de acordo 

com a situa9ao: "Vamos fazer de conta que Ana esta braba porque gostaria de 

ir ao Brasil" (PESQUISADOR). 

Na verdade agiamos pragmaticamente em rela9ao aos conflitos, O nao 

envolvimento permitia-nos trabalhar no meio deles, conseguindo nossa 

morgada, Ana. Mas as outras meninas continuavam gritando que queriam ser 

filhas e os meninos continuavam o confronto. Finalmente foi preciso intervir: 

"Gente!!! Precisamos sair daqui com os personagens para representar da 

pr6xima vez" (PESQUISADOR). O tumulto diminuiu mas ainda se escutava: 

"Esses guris sao muito cheios" (MENINAS). Entao, explicamos que cada um 

dos personagens iria ter suas est6rias, seus romances, seus sentimentos, 

perguntando se as meninas queriam ficar solteiras. Uma resposta surgiu, 

redimensionando suas op96es: "No, nao! Eu nao, se elas quiserem que fiquem" 

(CRIS). 

Aproveitando o espao de calmaria, esgotado o tumulto, continuamos 

sugerindo mais personagens, intervindo num espa9o delicado pois at6 ali todos 

queriam vir ao Brasil. Precishvamos inventar outras motiva6es, da surgir um 

mano, "que mata baleia melhor que Sao Jorge, o Jorge, mas teria um amor 

impossvel." E Esperan9a, que teria a esperan9a de um dia conhecer a corte e 

saber ler!" (PESQUISADOR). Aos poucos o animador abria personagens seja 

para acolher os mais tImidos e os menos cotados, seja para complementar o 

trabalho, ja que o essencial da primeira fase, os traos estruturais da a9ao, se 

desenharam: processo migrat6rio, suas causas, agentes (o que, porque, quem) 

as institui96es e normas de a o do grupo (patriarcado e conselho familiar). 
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No prximo encontro fizemos o balan9o dos batisados e rapidamente 

oficiamos novos (M五rio, o pai, Margarida, a mae; Pedro, o morgado, Ana, sua 

mulher; Manoel e Jacinta; In五cio e Gra9a; Ant6nio e Luzia; Afonso e Lcia; 

Mariano e Jorge, os filhos solteiros ; as filhas solteiras Maria - noiva de Joo 

que vai para o Brasil e Esperan9a, filha solteira e mais mo9a) perdendo a 

oportunidade de fazer um afilhado do Santo padroeiro, Sao Francisco de 

Chagas. Preferimos nao recuar para encaminhar o trabalho com o grupo que no 

suportava 20 segundos de silncio. 

Trouxemos como tema a reuniao do conselho em que o pai, Mdrio, 

explicaria a situaao de imigra9ao para os filhos, subdividindo-a em vrias 

improvisa6es: os filhos tratando a questao entre si; com as mulheres, com a 

mae e a cena do "concelho". E ento colocamos uma questao que julgamos 

importante para evitar reducionismos sobre a institui9o do Patriarcado: "O que 

o pai estaria sentindo por nao haver terras por perto e a famflia ter de se 

separar?" 

AND- Olha "sora" eu nem conheci meu pai e ele nunca ajudou nois 

ADOLESCENTES- Eu tamb6m, eu tamb6m. 

ELI- A minha mae 6 que sempre deu tudo pra n6is 

CA- A minha tamb6m, o meu pai nem me registrou. 

CD- Meu pai morreu. Se deixasse alguma coisa ia ser uma latinha de cerveja 
amassada. 

Apenas consegui responder que as maes deles eram guerreiras. O 

Pesquisador havia-se, comovido, com a precariedade de seus parceiros de 

narrativa. Procuramos as referncias contrastivas. O que haveria de tao diferente 

entre eles e os demais grupos sociais contempor合neos? A mae solteira nao 6 um 

dos lugares comuns? Por que um sentimento tao intenso de fragilidade? N5o 
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existe uma equival6ncia entre sustentar e educar filhos de maes solteiras ou de 

vdrias liga6es, na classe mdia baixa e na vila? A vila, os casebres, os becos 

faziam grande diferen9a, expunham a fragilidade daquela popula9ao. A partir 

da passamos a valorizar as muitas pequenas obras que os moradores fazem para 

melhord-los. 

"Sora, se a senhora chorar a gente chora com a senhora" (ELI). Assim 

dizendo, as meninas vieram me abraar. Nossas distancias sociais e de pap6is 

ficaram em suspenso, naquele momento em que as identidades conflitivas se 

dissolveram, contribuindo para consolidarem o grupo e para acreditarem 

afetivamente no projeto, outra forma de abrir um espa9o transcendental. 

Novamente, como na questao da pobreza dos a9orianos, transitdvamos do 

passado para o presente. Tratava-se ento de imitar a a9ao hist6rica jd 

enunciada, a decisao sobre a imigra9ao para o Brasil, articulada simbolicamente 

pela experiencia anterior da diferen9a de valores, mediada por n6s, entre o 

mundo da Vila Pinto, no s6culo XXI e o mundo a9oriano do s6culo XVIII. 

Procuramos adensa-la, chamando aten95o de que n五o era s6 a questao de 

separa9ao das pessoas, era tamb6m a diminui9ao de prestgio de fora, 

PESQUISADOR- aquele ali nao conseguiu crescer, aumentar o territ6rio da 
familia. 

EVER- Quebrado. 

PESQUISADOR- Isso. E os filhos o que ser五  que pensavam? Quem gostaria 
de ir ou de ficar? Porque? J言  nao teriam conversado alguma coisa entre eles? 

EVERT - Sair fora, fazer alguma coisa diferente. Acho que todos queriam ir 
embora. 

O Brasil era o ouro. Nessa 6 poca muita gente veio atrds disso. Mas 

entre camponeses ningu6m se sente gente sem terra. S6 que os aorianos 



122 

tamb6m eram aventureiros, ca9adores de baleias. Voces jd viram algum filme? 

"Tem baleia assassina. Estao em extin9谷o."(MENINA). Continuamos 

ponderando que a pesca com equipamentos modernos acelerou essa situa9o 

Mas na 6 poca, duvido que pudessem pescar muitas. Precisava de muitos 

homens corajosos, barcos a remo fortes, as baleeiras. "E o pai podia proibir 

algu6m de ir ao Brasil?"(CD) Voltamos a explicar que desobedecer era um 

pecado e naquele tempo havia muito medo do castigo de Deus. 

A aten9ao dos parceiros flutuava. Muitos saiam para ir ao banheiro e 

perambulavam pelos corredores. Os que ficaram relutavam face え  

improvisa ao, principalmente os meninos que riam muito, trocando insultos e 

agress6es de brincadeira. Recorrendo ao contraste, um grupo qualquer de 

adolescentes, escapdvamos de reduzir suas atitudes え  vila. Por outro lado, a 

repercussao e intera9ao de nossa atividade com as demais salas de aula 

continuava como um fundo ruidoso. A porta chaveada, continuamente aberta 

para tomar d gua e ir ao banheiro dava transito aos mais variados incidentes, 

desde turbulencia at6 confrontos. Sentlamo-nos perdendo contato, articula更o 

narrativa, espa9o de transcend6ncia, com essa repeti9ao de comportamento 

Dirigimos nossa aten9豆o para as meninas, resolvendo ignorar os 

incidentes, procurando implicd-las diretamente, se preferiam ficar ou partir 

contornando o aspecto levantado de que n谷o mandavam nada, com a 

possibilidade de entrarem na mente dos maridos, assim como a mae na mente 

dos filhos. Retornando aos meninos, conseguimos reuni-los separadamente na 

sala ao lado que se desocupara e podia ser aberta por nossa chave. Cada grupo 

decidiria quem poderia ir ao Brasil. 

Nao houve improvisa o encenada entre os meninos. Preferiam contar 

os personagens de acordo com as coordenadas j言  sugeridas; 
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EVER - O Jorge prefere ca9ar baleias.E le nao quer ir. Quem gosta de ca9ar 
baleia nao vai. 

JO- O morgado manda em tudo, ele nao vai. 

PESQUISADOR - [Interviemos na improvisa9ao no mesmo padro 
narrativo] Ser豆  que s6 voc6s dois mais o pai vao dar conta de plantar, cuidar 
da ro9a pescar o peixe mi丘do e a baleia?E muito trabalho. Por uue os outros 
nao decidem na sorte? 

Assim foi decidido que In豆cio e Ant6nio tamb6m nao iriam. Um pouco 

atabalhoadamente, apressdvamos o trabatho no sentido de uma organiza9o 

mais visvel, de texto e leitura, que tanto mobilizava a aten頭o de nossos 

parceiros・  

Houve uma improvisa9ao de sntese, decidida, depois de muita 

algazarra, em que a mae chama Pedro, o filho mais velho, para saber como os 

filhos estavam recebendo a id6ia de ir ao Brasil. 

CA- Ela vai chamar ele, porque ela 6 a mae, ela manda dentro de casa. Os 
filhos respeitam que nem uma santa, nao 6 sora? 

PESQUISADOR -E sim 

CA- Entao a gente achou assim, ela chama ele, o morgado porque ela no 
quer que os filhos briguem. As mulheres tamb6m. O pai nao se abre. EstE 
preocupado. 

PESQUISADOR - Onde ela estE? 

CA - Na cozinha 

PESQUISADOR- Entao, onde vamos botar o fogao, tem de ver onde estd o 
p丘blico 

CA - Mas eu nao quero que os guris olhem. 

ContEvamos com nossa providencial sala adjacente. Propusemos que os 

meninos fizessem a conversa dos irmaos entre eles enquanto Pedro e 
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Margarida fizessem a deles. Sob muitos protestos e com a promessa de 

apresentarem, depois de bem treinados, os meninos se conformaram em passar 

a sala ao lado. A paz durou pouco tempo. Eles batiam na porta e escalavam a 

janela. As meninas que acompanhavam a cena de Margarida tiveram de sair. 

Os meninos nao se conformavam que elas ficassem na sala e eles nao. Depois 

de intervirmos fortemente, dizendo que no teatro as primeiras improvisa96es 

podem ser feitas num espa9o a parte mas que os colegas sao o primeiro p丘blico 

de todos, passamos para a sala ao lado, com os meninos, deixando Pedro e 

Margarida combinando sua improvisa9ao. 

Nao havia como desconhecer uma rivalidade, uma oposi9ao de genero 

na identidade do grupo, mesmo que sob a forma de brinquedo. As meninas 

foram obrigadas a ficarem no p百tio ensej ando mais rudo, enquanto os meninos 

retomavam え  improvisa9ao de como decidiram quem viria ao Brasil. Estavam 

reticentes e terminaram dizendo que a "Sora 6 quem fez o sorteio" (EVERT). 

Voltamos a consider言-lo, discutindo como os irmaos que queriam ir, poderiam 

tomar uma deciso melhor: "entao n6s 6 que vamos fazer o sorteio" 

(ADOLESCENTES). 

Chamaram da sala vizinha. Margarida e Pedro queriam mostrar os 

resultados s6 para a Sora. Atendemos dizendo que s6 uma vez. Depois seria 

para todos. 

CA [MARGARIDA] - Eu te chamei porque teu pai estd preocupado que d 
briga, que ningu6m queira ficar. Ele queria ter comprado terra. Mas nao deu. 

JO [PEDRO] ー  a gente vai decidir para nao incomodar o pai. ningu6m vai 
deixar voc6s na mao. 

CA [MARGARIDA] - eu sabia que podia contar com voces. Ele vai te 
passar o poder. Ele nao quer escolher entre os filhos 

JO [PEDRO] ー  vai ter consetho. Agora eu vou indo. 
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Os elementos improvisados na terceira pessoa ganhavam agora a forma 

de improvisa9ao encenada. Eram caracteres necess五rios para uma imita9ao da 

a9ao dentro da intriga, um mnimo de identificaao, o que BRECHT (1968) 

chama de "nao, mas contudo". Trata-se de negar a identifica9ao mas de utilizE- 

la como ponto de onde se toma a distancia contradit6ria (BRECHT, 1968, p. 

149) 

Introduzimos outro elemento cultural da 6 poca. O pedido da ben9o 

como comportamento de entrada e a sauda9ao religiosa de despedida, 

combinando repetir com esses elementos, para depois apresentarmosa nossa 

j agitada parceria. 

Depois de assistirem a esta improvisa9ao, os parceiros se 

entusiasmaram, todos queriam mostrar as suas. Suspendemos o trabalho 

naquele dia no ponto de se querer mais. Havia uma identificaao confluente 

conquistada entre ser a9oriano e ser de vila (pobres), entre o narrador e seus 

parceiros pela compreensao do patriarcado. Cada entendimento produzia uma 

linguagem comum entre o autor - organizador e seus parceiros que se 

tornavam autores quanto mais improvisavam como atores. No conjunto as 

improvisa6es apresentadas rearticulavam a narrativa, reforando uma 

identidade transcendente partilhada por todos n6s, o grupo de teatro. 

Nosso trabalho, que ficara tao bem encaminhado, sofreu um s6rio 

percal9o. Fomos chamados pela dire9ao por duas raz6es: queixas sobre a 

atitude e falta de condi96es do refeitrio para atender um grande grupo extra- 

classe. Sabiamos que a diretora estava solidria com nosso trabalho, mas 

imaginamos que deveria receber press6es de professores mais afetados pelo 

barulho e por funcion百rios a quem davam mais trabalho. Por outro lado, 

enquanto nao houvesse solu96es, ficaramos sem lanche. De fato, o refeit6rio6 
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um ponto crtico porque alunos de outro turno, ou nao alunos, tentam entrar de 

qualquer maneira. A nutricionista chefe est五  constantemente preocupada em 

que nao falte suprimento para os alunos do turno. Da a preocupa9ao com a 

entrada de estrangeiros. Nessa perspectiva 6 ramos estrangeiros. 

Foi neste clima que iniciamos nosso trabalho do dia. Tamb6m fomos 

pouco felizes ao iniciar com exerccios de relaxamento e os 20 segundos de 

silencio, no pdtio. Nao houve bom acolhimento. Alguns se recusaram a fazer 

O assunto que os ocupava era a falta do lanche, atribuindo a culpa え  diretora e 

hnutricionista, referindo-se a elas, no minimo como bruxas. De nossa parte, 

procuramos recolocar os argumentos da Escola. Os gritos perturbavam as aulas 

e os lanches tinham uma certa previsao. Eles reagiram, dizendo que nao era 

tudo to contado, que sempre tinha uma sobra. Respondemos que nem eles 

nem eu sabiamos o que era administrar uma escola inteira mas que o problema 

seria resolvido e que continuaramos a trabalhar nas mesmas condi96es em que 

come9amos・  

Assumiamos a op9ao que enunciamos no capftulo anterior. Cumprira 

risca as condi96es de trabalho. D6ramos como implcito que a escola 

forneceria o lanche, mas contdvamos com uma disponibilidade financeira, em 

verdade a remunera9ao que recebiamos pela execu9o do projeto, para fazer 

frente a qualquer imprevisto. Resolvemos tamb6m nao gestionar com a 

dire9ao. Essa deciso foi tomada em fun9ao de nossa identidade ambgua em 

rela9ao a escola, definida pela percep9ao que tnhamos do quanto nossa 

atividade interferia em seu pesado cotidiano. 

Naquele dia sustentamos que deveramos continuar o trabalho com 

nossas cenas sabendo que o problema seria resolvido, chamando os manos 

para que se apresentassem. Eles pediram para treinar um pouco mais. A 
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providencial sala vizinha estava desocupada. Assim as meninas ficaram na 

outra, treinando tamb6m. Riam muito porque o pai quebrado e o morgado 

estavam com elas. 

Os resultados foram gratificantes: entraram e saudaram-se batendo as 

maos, ao modo dos grupos de rap. 

CD [MANOEL] ー  a gente vai ter de escolher entre n6s quem vai. O velho 
no vai aguentar se a gente se pegar. 

JU [INACIO] ー  Ele vai mandar. 

EVER [JORGE] ー  Ele nao quer mandar, por isso estd passando o poder. 

JU [INACIO] - Ent豆o vamos tirar na sorte quem vai. 

[Fizeram par ou impar combinando o resultado, reproduzindo o que 
tnhamos feito.] 

CD [MANOEL] - Vamos contar para o Pedro. 

Jd 

Platia marcada, espa9o preparado, come9aram a representar os pr - 

textos m6veis, flexveis, os atores e personagens. 

A improvisa9ao das meninas foi uma conversa de mulheres, sem mais 

ensaios. Sentaram-se em circulo face a plat6ia 

AND- [LUCIA] ー  tu 6 s feliz Ana? 

ELI- [ANA] ー  Eu sou. Casei porque o meu pai acertou com seu Mrio, mas 
tudo deu certo. Tu querias escolher teu marido? Nao gostas dele? 

AND- [LUCIA] ー  Eu gosto mas eu preferia escolher 

CRIS- [JACINTA] - Eu escolhi o meu. A gente nao queria que 
atrapalhassem nosso namoro, arranjassem um noivo para mim, uma mulher 
para ele. Entao casamos no mandiocal. (risos de todos e da platia) 

MIー  [GRACA] ー  eu namorei o meu na Missa. Mas deu tudo certo. Meu pai se 
acertou com seu M百rio 
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DANI- [LUZIA] - a gente s6 se olhava, a Seu Mario foi procurar o meu pai 

AC [MARIA] - Eu tamb6m s6 olhava, a o pai dele procurou o meu e a 
gente vai para o Brasil. 

ELI- [ANA] - que vontade de ir! Mas nao posso. O Pedro 6 o morgado e 
parece que Seu Mario vai passar o poder pra ele. 

Todos saram orguihosos das apresenta6es. Aproveitando o clima, 

sugerimos que o pai tamb6m deveria fazer uma cena com o filho mais velho, 

marcar o conselho para passar o poder. Os dois repetiram o cerimonial. 

Passaram a sala ao lado para ensaiar. Os outros esperaram com alguma 

algazarra proveniente de nossas platias indesejdveis mais a movimenta9ao de 

ir ao banheiro~ tomar h gua. Preocupantes risos e gritos se faziam ouvir nos 

corredores. Certamente justas reclama96es continuariam a chegar at6 a 

diretora. Nossos atores, entretanto, declararam-se prontos. 

JO (PEDRO) - A ben9ao pai. 

EVERT- (MARIO) - [caqu6tico] Meu filho, estou velho e quero passar o 
poder para ti. Nao quero decidir quem fica e quem vai embora. A decisao vai 
ser tua. Avisa teus irmaos que depois da pesca tem 'concelho'. 

JO- (PEDRO) - Pai os irmaos jd esto conversando. Ningu6m vai brigar e 
todos respeitam o senhor. 

EVERT- (MARIO) - Voces sao bons filhos. Louvado seja Nosso Senhor 

JO(PEDRO) 一  Louvado seja. 

Elogiamos francamente a cena mas observamos que Mdrio, o pai no 

seria um velhinho porque, naquele tempo as pessoas casavam muito cedo. 

Lembramos tamb6m que os mais velhos eram muito respeitados, participavam 

da Camara Municipal, faziam polftica. Mario certamente seria um "homem 

bom", quer dizer, daqueles escolhidos para participar das elei96es. Ficaram 

muito admirados por causa disso. Explicamos, entao, que as elei96es eram 

diferentes das de agora. A C合mara tinha uma lista dos eleitores. S6 eles 
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votavam. Os Flores dos Anjos estavam empobrecidos mas continuavam com 

uma propriedade e o M豆rio tinha seus poderes polticos. Procurdvamos todas 

as oportunidades para enriquecer nossa linguagem comum e o contexto do 

s6culo XVIII. Confiante nesses resultados anunciamos que escreveramos o 

primeiro papel com base nas improvisa6es. 

O resto do tempo foi consumido com nossos problemas. Avaliamos que 

nao havia outra sada a nao ser partilha-los com eles. Dissemos da nossa 

preocupaao com o transtorno que caushvamos e do temor de que a atividade 

pudesse ser suspensa. Indignaram-se com isso e apresentaram-se como vftimas 

da provoca9o dos outros. Alertamos para a realidade de que gritavam nos 

corredores e enquanto olhassem os outros nao olhariam para si mesmos. Ao 

que me retrucaram que "nao gritavam sempre". 

O dia a dia da escola apresenta sempre uma esp6cie de agita車o que 

professores, os diversos setores de aconselhamento e a dire9ao se esforam por 

administrar: os indisciplinados, contendores de pequenas brigas e machucados. 

Mas ocorrem incidentes mais graves que chegamos a testemunhar: um aluno 

que entrou armado na escola e agress6es fsicas contra professores. O uso de 

medidas disciplinares (ocorrncias) s五o neutralizadas por represlias (atirar 

pedras contra os carros, pular o estacionamento e esvaziar pneus). Tamb6m 

ocorrem brigas entre alunos em que os pais se envolvem, entrando na Escola 

para passar um corretivo numa das partes envolvidas, ou agredir o professor 

por atitude tomada em rela9豆o ao fato. Consideramos que esses marcadores, 

por sua frequencia, distinguem as escolas de vila. Comparado a essa situa96es, 

o grupo de teatro estava no quadro mais leve. Entretanto percebiamo-nos no 

centro das aten96es, como se todos estivessem olhando o teatro enquanto 

perturbaao da ordem. 
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Tanto a comunidade quanto a Escola preocupavam-se com os 

adolescentes expostos ao trfico e outros d reas de marginalidade, que pagam 

bem e buscam mao de obra nos becos e ruelas. Havia indcios de que nosso 

grupo estava prximo do risco. Um dos meninos levou, de raspao, um tiro na 

perna, por andar num "roteiro errado" e uma menina foi espancada. O grupo 

no quis comentar os fatos, dizendo que n5o entenderamos nem deveramos 

tentar entender certas "coisas da vila". 

Fizemos, entretanto, uma t6nue hip6tese: basta que algu6m se relacione 

com uma familia de traficantes, mesmo que nao participe da atividade, para ser 

vetado no territ6rio de outra. Jd o espancamento da menina ocorreu por raz6es 

passionais. Namorou o "carinha errado" Isto 6 : o "carinha" tinha uma ex 

namorada cuja parentela tomou-lhe as dores. A menina do teatro precisou 

trocar de escola, por interven9ao do Conselho Tutelar para proteg6-la, quase 

comprometendo sua participa更o no grupo. Esses sao alguns exemplos que 

mostram como os adolescentes da regiao correm riscos e da a importancia de 

inseri-los em atividades. 

A inser9ao dos meninos em atividades parece ter uma "moeda": o 

adolescente deve reconhecer a oportunidade e retribuir, nao atrapalhar ー  

manter-se ordeiro sempre. Entretanto j五  era claro para n6s que dificilmente 

eles poderiam manter a ordem, o teatro, a transcendencia sempre. Poderiam 

faze-lo intermitentemente, na medida em que a atividade nos vinculasse e lhes 

desse prazer. Acontece que a proposta continha momentos pesados de 

repetiao (ensaio) e quest6es difceis de analisar, como o Tratado de Madri, 

que ainda estavam por vir. 

Fomos para mais um encontro com a Diretora, assumindo uma 

identidade e postura defensivas. Viamo-nos atrav6s de duas 6 ticas que nunca 
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foram analisadas, explicitadas pela palavra, com nossos interlocutores. 

Sentiamo-nos estrangeiros e indesejveis, aderindo ao grupo, de um lado e de 

outro reconhecendo-nos perturbadores: para os professores aument豆vamos o 

barulho e os acidentes disciplinares; para os funcionrios 6 ramos mais trabalho 

no pago, no refeit6rio e na sujeira da sala 

De nossa parte, prevalecia a decis5o de manter o trabalho protegendo-o 

do que imaginhvamos poder amea9d-lo. O encontro com a Diretora trabalhou o 

problema pelo lado da identifica9谷o, o uso de um crachd, que deveria resolver 

o estrangeiro e boa parte do indesejdvel, dando-lhe um reconhecimento como 

especial. Decidimos nao retomar え  questo do lanche e assumi-lo, 

unilateralmente, jd para o nosso pr6ximo encontro. Mas nossa condi9o 

indesejdvel era realimentada tanto pelo discurso da ordem como pelo 

comportamento do grupo indisposto a aceitar a ordem. 

A ordem e, especialmente a 6 tica era uma preocupa9ao para n6s, porque 

vislumbrava-se uma incompatibilidade de nossos parceiros com a hist6ria que 

estdvamos trazendo para ser narrada, uma hist6ria de direitos reivindicados 

tamb6m como regras de vida pelos a9orianos (6tica). Parecia-nos adequado, 

por enquanto, fazer o vinculo sobre o prazer e a continuidade acima de 

qualquer incidente. Considerando as experiencias anteriores, que nao deram 

certo, e o resultado que vinhamos obtendo, avaliamos que a pr6pria narrativa, 

fossem quais fossem suas vicissitudes, as intermitencias de silencio na ruidosa 

cultura adolescente e na cultura da vila, produziria seu prazer pr6prio: 

que temos com imita96es ou representa6es, o qual6 uma das causas naturais 
da arte po6tica [...] Ora, Arist6teles associa ao ato de aprender o de 'concluir 
o que cada coisa 6 , como quando se diz: este6 ele'(48b17) O prazer de 
aprender 6 pois, o de reconhecer. (RICOEUR, 1994, p.81) 
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Mas isso nao seria suficiente. Havia necessidade da recompensa mais 

sensvel, o lanche do dia-a-dia para fazer frente aos momentos duros que 

antecedem o prazer de uma aprendizagem mais complexa. Uma coopta9o 

pelos sentidos, algo semelhante ao que incomodava Arist6teles - "com os 

concursos de trag6dias" (RICOEUR, 1994, p. 80), "envolvidos em festas 

voltadas para os pobres" (BARTHES, 1990, p. 68) 

O lanche era uma condi9ao importante para manter o grupo coeso 

Qualquer adolescente "assalta geladeira" e dispersa-se com facilidade. 

Participar do texto e representar, arrancava nossos parceiros de seu cotidiano. 

Arrancava-os de suas rotinas mentais, lan9ando-os num exerccio de 

entendimento, numa exposi頭o com regras (improvisa9ao) evoluindo do teatro 

da festinha de escola, popular, ao teatro 6 pico sobre uma hist6ria complexa. 

Sem d丘vida, para qualquer um, seria trabalho d rduo. 

Para o prximo encontro trouxemos o primeiro papel, os crach五s e os 

lanches. Sofremos tamb6m as primeiras defec96es. Os personagens Jorge e 

Mariano deixaram o grupo, o que significou a redistribui9ao de suas falas 

entre Afonso e Inhcio com a previsvel algazarra face ao imprevisvel 

Draconianos, como os adultos da vila, queriam excluir do grupo quem tivesse 

mais de uma falta. A custo conseguimos estabelecer que duas faltas no 

justificadas implicariam em exclusao. Retrucaram que deveramos agir mais 

duramente para "acabar com a bagun9a" (ADOLESCENTES). 

Procuramos seguir nossa linha de trabatho, investir no prazer da 

articula9ao narrativa, no teatro, em nosso espa9o de transcendencia, tratando 

de chegar a leitura do texto, anunciando que as rubricas, informa9ao sobre 

movimentos, sentimentos e inten96es dos personagens tamb6m deveriam ser 

udos de forma salteada para todos. Depois de algumas tentativas, sempre com 
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muita algazarra, refez-se o silencio e concentra9ao in6ditos observados na 

leitura do resumo da hist6ria da pe9a. 

3.1 0 grupo e o processamento do texto 

Retomamos o procedimento: jd temos a primeira parte da hist6ria. Ela 

foi repartida em cenas, com os personagens. Voces v5o me dizer se gostam ou 

no e vao me ajudar a refazer as falas dos personagens do jeito que voc6s mais 

entenderem e gostarem. Por isto voces vao ser autores junto comigo. 

Para facilitar a compreens豆o do leitor, utilizaremos letra normal 

para a exposi車o da proposta de texto e itlico para as modifica96es que 

apareceram no processo. 

Galera conta a hist6ria da Rua da Praia 

いs mu肌eres costuram. Num canto da mesa, sentadas uma deかente para a 
outra esto a mde~CA [MARGARIDA] fazendo uma meada 
com a nora ELI [ANA], casada com Pedro,. No outro 厄do 
da mesa, ao centro est AND-[LUCIA] casada com Afonso. 
Ela vai tirando flores de dentro de um balaio, escolhendo as 
melhores. MI [GRACA] casada com Indcio, comp6e a coroa 
da noiva na cabefa de TAT- [ESPERANCA] ガiha mais nova 
do casal. Um pouco afastada est AC- [MARIA] ガiha do 
casal Flores dos A可os, experimentando seu vestido de noiva. 
CRISー［JACINTA] casada com ManoeL acerta a barra do 
vestido. Maria sonha com o noivo e balanfa o corpo) 

JACINTA 	Se sair uma noiva de saia torta a culpa nao6 minha. 

GRACA 	いara ESPERANCA, que tamb'm suspira por seu sonho ー  
saber ler, escrever e conhecer a capital do Reino, Lisboa 一  
balanfando a cabefa) saia torta e coroa torta, pelo jeito. 

(H um clima de expectativa. Sabe-se que o pai discutia com 
outros chげes de famlia e com os ガihos um plano para 
resolveraルita de terras: ir para o Brasil.) 

LUCIA 	(vai a janela e anuncia) Estao chegando. 
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(Maria e EsperanFa recolhem rapidamente as costuras e 
saem・ A mde e Grafa puxam as mulheres 一 quase uma danfa 
-para receberem os maridos. As mulheres se colocam lado a 
lado perto da porta e L屍cia abre. O pai entra primeiro. Beija 
sua mulher na testa. Abenfoa a todas. Elas se inclinam em 
reverEncia. Cada uma recebe o marido, coloca aルrramenta 
no lugar e saem de cena. 

O prうximo'Pedro, recebido por Ana. Be加-lhe a testa e 
trocam um olhar de compreensdo. Ela sabe que o pai 
transmitir o Morgadio para ele. O segundo'Indcio: no 
ルndo, gostaria muito de ir aoルasil e sua mulher tamb'm. 
Mas ele pi sorteado paraガcar; aceita isso. A mu仇er ndo. 
Est braba com ele. Recebe o be加na testa, sem nem olhar o 
marido. O terceiro'Antnio, em situa戸o semelhante a de 
Indcio・ Sua mu肌er, Luzia, recebe o be加 e Passa a mdo no 
seu rosto・ O quarto'Manuel 戸  sabe que parte. Be加 a 
mu仇er e cochicha ao ouvido a novidade. Jacinta fica to 
contente que rodopia com a enxada. A mde ri e 或球ira. O 
quinto 'Afonso, marido de L"cia, e tem como certo sua 
partida para oBrasil. Quando pede a benfdo para a mde faz 
um sinal de cumplicidade com ela. Mar加no e Joガe, solteiros, 
que tamb'm ficam, entram por" ltimo) 

Nao quiseram comentar o texto mas preocuparam-se com a quest豆o do 

espao. Reivindicaram a sala de video e sugeriram at6 trocarmos a Escola por 

outra na Vila Bom Jesus, no cimo da lomba. Em suma, queriam um palco de 

verdade. Mas ponderamos que a troca seria impossvel para parte do grupo 

integrada no "Projeto Ouvir a Vida" e que a sala de vIdeo jd estava toda 

agendada no nosso hor豆rio. Ao que disseram "n5o nos querem 

aqui"(ADOLESCENTES). Nao deixamos passar a oportunidade de dizer que 

no queriam os gritos deles. Retrucaram com o lanche ao que atalhamos 

rapidamente que naquele dia teriam lanche, depois de representarem a primeira 

cena. Gritaram muito: Rango, rango! e queriam lanchar antes de trabalhar. 

Mantivemo-nos firmes: s6 depois da primeira cena. Aos poucos se 

conformaram. 

Previamos o problema de espa9o. Nao havia uma saida de cena para os 

personagens que deviam retirar-se. Formamos uma mesa com cinco classes e 
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cadeiras no fundo da sala que serviriam para as mulheres se acomodarem. 

Colocamos Maria em p6 na cadeira para enriquecer a disposi9ao espacial, com 

Jacinta que se movimentava para acertar a barra do vestido, O restante 

compunha outro conjunto: Lcia, segurava o balaio de flores, de onde Gra9a 

escolhia as melhores para compor a coroa na cabe9a de Esperan9a, todos esses 

objetos ainda imagindrios. As demais classes foram encostadas contra as 

paredes. Combinamos uma janela na parede ao lado e o dep6sito das 

ferramentas, a direita da porta. 

Toda a opera9ao inicial ocorreu com o estrepitoso rudo das classes 

arrastadas, junto com os gritos e risadas regulamentares. Logo ap6s, espalhou- 

se, quando os personagens masculinos que deveriam entrar, foram para o 

corredor com a tamb6m inevitvel interven9ao dos alunos de outras salas. Mas 

resolvemos continuar at6 obtermos o encontro dos Flores dos Anjos e suas 

mulheres, O principal problema era, de fato, a falta de espa9o para executh-lo 

em nossa pequena sala. Aberta a porta, os dois grupos ficavam de tal modo 

pr6ximos, que era impossvel distinguir o encontro de cada par. 

Todos riam muito, queixavam-se da repeti9ao (de novo?!) e queriam o 

lanche. Estava na geladeira da sala dos professores. Gritavam que iriam ajudar. 

Ficava claro que nossa op9ao por fornec6-lo, pela excita9ao causada, no 

diminuiria a tensao com a Escola. Todos comemoraram o bolo de chocolate 

com refrigerante. Um deles acrescentou que nao era "lanche de pobre, como o 

da escola"(ELI). Explicamos que encomendramos o bolo de uma Senhora da 

vila que fazia doces para fora por n5o termos tempo de preparar alguma coisa. 

Podiamos proporcionar algo diferente por termos um grupo, ao contrdrio da 

escola que atendia muitos alunos. 



136 

De qualquer forma, esse novo lanche refor9ava, a "condi9ao especial" 

mas introduzia uma s6rie de contradi96es, como veremos adiante. Para 

finalizar nossa tarefa do dia, propusemos apenas uma leitura da continuaao do 

papel que comentariamos no pr6ximo encontro. Apesar da grande disputa que 

se cnou entre meninos e meninas pela participa9ao na limpeza da sala, 

conseguimos chegar leitura. 

PEDRO 	O pai chamou, eu atendo. Sempre me dei bem seguindo seu 
palpite. 

MARIO 	Jd ensinei o que aprendi: lidar na terra, fazer barco, pescar o 
mi丘do e a baleia; escutar, errar e corrigir para acertar.. 

PEDRO 	Come9o por essa li9ao. Os mais mo9os, vamos l五? Oh 
Antonio! 

ANT6NIO Uma pessoa diz o que pensa, outra escuta e continua com mais 
uma id6ia. 

MANUEL Um concorda outro discorda. Sem pressa que assim a cabe9a 
no esquenta. 

MARIANO E sem vinho, que bebida esquenta e tira a cabe9a do lugar. 

ANT6NIO Assim aparece uma id6ia de todos, com for9a de deciso. 

PEDRO 
	

Essa 6 a li9ao principal do nosso pai. Louvado seja o sangue 
de Jesus. 

MARIO 	At hoje, mesmo nesse tempo difcil, nao nos faltou sustento 
Sempre se deu jeito no que 6 da nossa conta. O mais, vida, 
morte, onda no mar e estouro do vulcao 6 da conta de poder 
maior que o nosso. 

INACIO 	Homem de cabe9a quente nao pensa e da sai mal feito. 
Servi9o no mar ou no chao precisa da paz. O mano pode 
contar com a nossa. Falo da parte de todos na Familia. 

PEDRO 	O irmaos mais novos me procuraram. Querem partir, tentar a 
sorte no Brasil. E o que muita gente como n6s estd fazendo. 

ANTONIO Onde antes era trinta, com a crian9ada nascendo e crescendo, 
vai j五  sendo os cinquenta.E preciso buscar terra nova 
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JOAO 	El rei Nosso Senhor deu valora luta dos nossos pelo Reino. 
Reconheceu que povos das ilhas como os que moram na Corte 
de Lisboa merecem ir h terra de ouro. 

MANOEL Ele empenhou a palavra com transporte, ferramentas, terra e 
no atrapalhar o trabalho com servi9o militar. 

JORGE 	Somos gente que faz barco, do caque a baleeira, a madeira 
no tem segredo conosco, nem a corda, nem o fazer rede. 
Artes ao, como n6s, vai receber ajuda maior.E ordem do rei. 

PEDRO 	Nao duvido da palavra dele. Mas se pode imaginar pelo 
governo dos nossos assuntos como ele governa os do Reino. 

JORGE 	Um par de olhos nao enxerga tudo. Quantas vezes, at hoje, o 
pai tem precisado do olho dos nossos tios, mestres de pesca, 
mais os nossos? Imagina entao, de quantos olhos precisa um 
reino? 

MARIANO S6 o olho do rei n5o ve tudo. Ele precisa de muitos conselhos, 
das Camaras em todos os municpios do reino e que mais? 

MANOEL Desculpem os manos. De que adianta a gente imaginar como o 
rei governa se tudo isso jd passou pelos conselhos, jd6 
decisao, ordem do rei. 

ANT6NIO O Mano falou da gente imaginar como o governo pensou a 
viagem porque n6s 6 que vamos cruzar o grande mar. 

JORJE 	Passo por passo. Eles pensaram? N6s tamb6m. Assim 6 que se 
descobre os riscos de uma aventura. 

Nem bem terminaram a leitura, safram correndo. 

Iniciamos o novo encontro relatando a conversa com a Diretora. 

Explicamos o quanto ela estava empenhada em mostrar que o teatro era uma 

atividade da escola. Era importante que todos reconhecessem o grupo. Para 

isso sugeriu o uso de um crachd, como o que se usam nas empresas. 

Ansiosamente cada um queria receber o seu, colocando-o imediatamente, o 

que tomamos como aceita9ao da id6ia. Mas nos pr6ximos encontros v百rios 

esqueceram os crachhs, dando motivos a novos desafios え  ordem. 
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Passamos aos coment百rios sobre o texto que tnhamos lido no final do 

丘ltimo encontro. Disseram que nao se lembravam mas apresentou-se uma 

discordancia manifesta pelas meninas "Sora, nao tinha nada do "papel que n6s 

fizemos" (ELI). Explicamos que o papel das improvisa96es era muito 

importante para cada personagem perceber o que sentia e como estavam 

encarando vir ou nao vir ao Brasil. As meninas nao se convenciam dizendo 

que a conversa deveria entrar e que era muito ruim saber o que foi decidido s6 

pelos maridos. 

Era evidente a decep9ao de nao verem incorporados as improvisa6es ao 

texto. Tamb6m era visvel a alteridade que assumiam face ao patriarcado. 

Propusemos que fiz6ssemos uma nova leitura com especial aten9ao nas 

rubricas, entre parenteses. Um dos meninos perguntou o que era esse 

"bagulho" (CD). As meninas intervieram na ponta da lngua - "o que est五  

entre parnteses, no ouviu? (MENINAS) Quase houve uma briga, as "gurias 

sao metidas, manda elas calarem a boca, "ningu6m perguntou para 

elas"(MENINOS). 

Depois da leitura perguntamos se achavam mesmo necessrio colocar as 

conversas que foram o tema das improvisa96es, os pap6is, como diziam. Serd 

que essas conversas nao estao na "mente" dos personagens? Riram diante 

dessa express豆o que empregamos, muito comum na fala de jovens, e 

aceitaram. 

Nossos parceiros autores tinham muitos outros comentdrios: "as falas 

sao muito grandes, fica chato, o pai nem disse que ia passar o poder" 

(ADOLESCENTES), "eu nao vou dizer esse sangue de Jesus" (JO).Vamos 

modificar, acrescentamos rapidamente, e "Sangue de Jesus" jd estd cortado. E 

entao, sim, propusemos fazer improvisa6es sobre o texto para que surgissem 
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modifica6es. Nesse momento as meninas se manifestaram indignadas porque 

nao tinham falas. Explicamos que cada autor - ator deveria saber tudo que 

acontecia na pe9a para dar sugest6es. Os meninos retrucaram: "elas nao tem 

que se meter no nosso texto". Insistimos na improvisa9ao que eles fariam e 

que todos, inclusive os parceiros de cena, poderiam dar sugestes. 

Nao contdvamos com a providencial sala do lado que tanto nos ajudara 

para as primeiras improvisa96es, naquele dia, mas os atores nao queriam, 

determinadamente, que ningu6m visse a primeira improvisaao. Correndo o 

risco do rudo, deslocamos os demais para o pdtio, depois de separar a primeira 

sequencia a ser trabalhada e definida por eles: o pai que passa o poder para o 

filho mais velho. N6s ficamos no corredor, caso fosse necessdria alguma 

interven9 ao. 

Depois de uns 10 minutos disseram que estavam prontos para apresentar 

o papel deles: 

PEDRO 	O pai chamou, eu atendo. Sempre me dei bem seguindo seu palpite. 
(estaルIapi eliminada) 

MARIO 	Jd ensinei o que aprendi: lidar na terra, fazer barco, pescar o mido e 
a baleia; escutar, errar e corrigir para acertar.. 
(esta ルla pi substituida por: Eu chamei voc's porque vocs 
cresceram. Pedro'o mais velho.Quero repartir com ele. J ensinei 
tudo que aprendi) 

Todos aprovaram o texto. Dissemos que era melhor que o nosso. Mas 

sugerimos que a fala do pai deveria ser mais completa, a plat6ia nao saberia o 

que ele teria ensinado sobre o trabalho aos filhos e que aquele era um 

"conceiho" da familia, parte do modo de vida dos aorianos. Face a estas 

pondera96es admitiram que a fala do pai, MARIO ficasse do seguinte modo 
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(Eu chamei a nossaルmilha porque vocs cresceram. E hora de 
se governarem. Pedro'o nosso mais yemo, nosso morgado.Quero 
repartir a decisdo com ele. J ensinei o que aprendi: lidar na terra, 
fazer barco, pescar o mi丘do e a baleia; escutar, errar e corrigir para 
acertar). 

Algu6m perguntou se mido era um peixe, o que foi motivo de 

constrangedoras risadas. Ao fim constatamos que muitos outros nao sabiam o 

significado da palavra. Observamos que freqentemente o grupo no 

perguntava e nao fazia sugest6es com medo do ridculo. Mais um trao 

adolescente adverso a nossa proposta. Procuramos minimizar essa censura do 

grupo enfatizando o valor que tinha a palavra de cada um, pois de tentativa em 

tentativa acharamos o melhor texto, como os Flores dos Anjos achavam a 

melhor solu9ao. 

As meninas chamaram aten9ao para o casamento de Maria com um 

"carinha" que ia para o Brasil, sugerindo que ele tamb6m viesse ao 

"concelho". Todos, desta vez, concordaram e passaram a trabalhar a entrada de 

Joao. 

Introduziram a entrada de Joao ao final da fala do pai e um encontro dos 

noivos. 

MARlo 	・・・． errar e corrigir para acertar. (batem d porta) 
anvidei o五MO para o Conselho, deve ser ele. 
(Enquanto isso MARIA entra dizendo) licenfa; eu esqueci as 
flores (JOAO e MARIA se olham) 

Sugerimos tamb6m que as outras mulheres rodeassem Maria dizendo; 

"dh azar o noivo ver o vestido da noiva antes do dia"(PESQUISADOR). Mas 

nao aceitaram. Preferiam que os dois "s6 se olhassem" (MENINAS), o que foi 

motivo de muitas risadas. 
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PEDRO 	Come9o por essa li9ao. Os mais mo9os, vamos ld? 
Oh ANTONIO! 
(sem mod夢caF6es) 

Depois manifestaram-se cansados. Queriam lanchar. As meninas 

acompanharam-me para ajudar e os meninos precipitaram-se atrhs delas com 

intenso barulho no corredor. Fizeram muita sujeira na sala. Na hora de arrumd- 

la as meninas participavam e apenas um ou dois meninos, o que acirrava a 

questao de genero, adicionando-se ao fato de que as meninas, por mais atentas, 

freqentemente faziam sugest6es pertinentes. 

Propusemos que depois desse trabalho l6ssemos o papel do narrador, 

sempre com as rubricas, que eles ainda nao conheciam. Ele viria antes da cena 

que acabramos de trabalhar. Anunciamos tamb6m que participaramos da 

leitura salteada. 

PESQUISADOR-NARRADOR- (microfone na mao, andando livremente 
entre a cena e a plat6ia) Boa Noite.Muito, muito contente de 
estar aqui com voc6s. Tamb6m um pouco nervosa: tanta 
gente.. .dd um apertozinho no cora9ao. Afinal de contas, aqui 
ningu6m 6 artista da Globo. Entao eu jd vou pedindo 
desculpas por alguma falha e tamb6m que voces nos d6em 
uma fora participando da nossa apresenta9五o. (Jd andando 
pelo meio da platia) Pode ser? 
Eu sou uma Professora que pesquisa e conta hist6rias de 
verdade, acontecidas noutros tempos. 

Ouviu-se um coro de risadas e exclama96es:E a Sora, ela vai fazer o 

papel. Tamb6m nao faltou quem dissesse querer o papel. As respostas, como 

sempre, dardejaram. "Essa 6 a sora, ela faz o papel dela"(ELI). Foi um 

marcador importante. Nossa identidade de historiador e atriz inscrevia-se na 

pe9a e era aceita. 
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NARRADOR 	Uma galera do Mariano topou fazer parceria comigo 
para contar a hist6ria da rua mais antiga da cidade, que6 a... 
(desce em busca da platia) 

Intervieram dizendo, propositadamente, nomes errados. Conseguimos 

distinguir um deles - Jos6 Madri - nome da Rua em que finaliza a linha Bom 

Jesus. Ao perguntarmos se nao conheciam os nomes da Rua da Praia disseram 

que era s6 goza9o 

NARRADOR 	 Vamos l豆... Assim a gente esquenta e voces 
tamb6m j丘  vao entrando em parceria conosco e fica tudo em 
casa... A rua mais antiga da cidade que 6 a ?... Rua da Praia, 
no centro e tamb6m se chama .. . .Rua dos Andradas. 

A gente se organizou assim: eu fico mais com a trama dos 
acontecimentos, pesquisados pelos historiadores. A galera 
representa personagens, que nao viraram nome de rua, teriam 
vivido a hist6ria no passado, dia a dia, assim como a gente 
vive a do presente. 

Com voces a galera do Mariano! (Toque de bateria. Os atores 
entram, se apresentam e vao formando um cfrculo junto com o 
narrador, que anuncia seus nomes como se faz com os 
conjuntos musicais. Saem de cena para colocar seus 
figurinos.) 

Imediatamente passaram え  a9ao. Depois de uma certa balb丘rdia, 

puseram-se em semicirculo. Os meninos fizeram a percussao, para que 

diss6ssemos os nomes e os pap6is nos entre-tempos. A apresenta9豆o saiu 

perfeita e tratamos de retomar a leitura para n五o dar espao a dispersao. 

NARRADOR 	O incio da nossa hist6ria nos leva aos A9ores, uma 
parte do Reino Portugu6s, h' 250 anos atrds, no s6culo XVIII 
(proje9ao de um grande mapa ou o pr6prio mapa, contendo 
pelo menos a costa europ6ia, as ilhas, a costa africana e a costa 
brasileira). Era um arquip6lago, conjunto de ilhas, onde havia 
um vulcao hd pouco tempo ativo. 
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Voc6s jd viram na TV uma coisa dessas, ou algo parecido, 
terremoto, inunda9五o? 

PLATEIA 	(espa9o para participa9ao) 

NARRADOR 	O 丘  ltimo que eu vi foi sobre um vulcao na A frica. 

PLATEIA 	(espa9o para participa9ao) 

Como na referncia え  Rua da Praia, responderam negativamente a todas 

as quest6es. Nao fizemos qualquer coment五rio e continuamos a leitura 

NARRADOR 	Essas desgra9as trazem consequencia nas vidas das 
pessoas, por muito tempo. O notici五rio diz quantas pessoas 
morreram, mostra os incendios etc. Mas e o depois? Nesse 
caso, jd imaginaram? Numas ilhas pequeninhas...?! A lava, as 
cinzas do vulcao inutilizaram muita terra. As crian9as 
nasciam, cresciam. 

Ainda por cima, naquele tempo, a heran9a passava do pai para 
o filho mais velho, o morgado. Ele tinha um poder igual ao do 
Rei sobre a famlia. Poderia mandar embora da terra todos os 
irmaos. Os que ficassem seriam como agregados, sem um 
poder maior de decisao. Mas tinha obriga9ao de amparar a 
velhice dos pais. 

Nossos personagens, a famlia Flores dos Anjos, que criamos 
com base nos fatos, vao mostrar como os a9orianos teriam 
sentido e pensado para dar jeito num aperto desses. 

Com voc6s a familia Flores dos Anjos. 

Estavam cansados. Precipitaram-se para a sada. Entre os gritos e risadas 

distinguimos que chamavam-se pelos seus nomes na pe9a, o que nos 

surpreendeu face え  negatividade com que interpretaram as demandas de 

participa9谷o da plat6ia. Mas, pouco a pouco, apropriavam-se dos personagens, 

emprestando-lhes sua identidade, num movimento de interpretaao, que 

tamb6m somava na constru9五o de nossa identidade transcendental: autores, 

atores, grupo de teatro. 
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Percebiamos a fragmenta9o de nossa identidade transcendental, 

entrecortada por outras identidades.E ramos tamb6m o n6s-sujeito que tinha o 

poder do lanche, exposto ao movimento correspondente de contesta9o 

baseado no poder do grupo;6 ramos tamb6m porta-vozes das posturas da 

escola. Portanto assim como nao manteriam a ordem sempre, nao seriam 

sempre o grupo de teatro, de atores e autores e todo o futuro do trabalho estava 

em manter essa identidade entre as demais. 

No poderamos colocar sob improvisa9ao todo o texto. Seria uma tarefa 

exaustiva. Resolvemos assim, reservar a improvisa9ao para decis6es difceis. 

Tratamos entao de construir o texto de acordo com suas manifesta6es e 

recomenda96es ap6s a primeira leitura, procurar frases rpidas e 言  geis, 

modificando a seqencia de texto que lramos no encontro anterior. Outro 

cuidado seria o de tomar os Flores dos Anjos mais adolescentes sem perder 

seu apre9o aos direitos. 

ANTONIO ([DI], primeiro え  esquerda do pai) Uma pessoa diz o que 
pensa, outra escuta e continua com mais uma id6ia. 

(a frase pi substituIda por: Coragem, audcia e muita 
cabefa) 

PEDRO 	([JO], segundo a direita do pai) ー  Um concorda outro discorda. 
Sem pressa que assim a cabe9a nao esquenta. 

(estaルlapi modificada: uma pessoa diza sua idia, outra 
pessoa se larga daquela e faz mais outra. Assim aparece 
decisdo de todos) 

MANOEL [(CD), segundo え  esquerda do pai) E sem vinho, que bebida 
esquenta e tira a cabe9a do lugar. 

(estaルla pi substituIda por: Um concorda outro discorda 
sem perder a calma) 

MARIO 	([EVERTI ao centro) Sem vinho, sendo d briga. 

JOAO 	([ED], terceiro え  direita do pai) ー  Essa 6 a li9ao principal do 
nosso pai. Louvado seja o sangue de Jesus. 
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(estaルla pi substituIda por: homem de cabeFa quente ndo 
pensa e sai malルito) 

AFONSO 	([VI], terceiro え  esquerda do pai) Servi9o no mar ou no cho 
precisa da paz. O mano pode contar com a nossa (fala que foi 
acrescentada) 

PEDRO 	[JO] Essa 6 a li9ao principal do nosso pai. Louvado seja Deus 
(em substitui戸o ao sangue de Jesus) 

No prximo encontro, lemos o texto modificado. Nao houve obje96es 

Nem rea96es a perguntas sobre o significado do texto. Propusemos entao que 

representdssemos. A pe9a desenvolveu-se desde a apresenta9ao do narrador, a 

cena das mulheres e a chegada do pai com os filhos. Com  alguma confusao e 

as costumeiras interven96es autorit豆rias "sai da, tu entravas depois" 

(MENINOS), havia at6 a uma no9ao de marca9ao facilitada pela brevidade 

das falas. Tomando como exemplo essas cenas, passamos a explicar a no9o 

de marca9ao: assim como o texto tem que ser decorado, permitindo que o 

outro saiba sua hora de falar (a deixa) o movimento tamb6m 6 marcado e 

decorado, tamb6m ele pode ser uma deixa. 

Passamos entao para a cena do "conceiho". Eles organizaram uma mesa 

com classes, ficando alguns, sem nenhuma cerim6nia, de costas para o 

pblico. Deixamos a cena transcorrer. Eles estavam totalmente ocupados com 

a leitura das suas falas, sem nenhum movimento, empurrando-se com a 

chegada do personagem Joao. Come9amos pela questao de ficarem de costas 

para o p丘blico. Na segunda tentativa comprimiram-se todos em semicfrculo, 

sempre ao redor da mesa. As meninas cochichavam e tamb6m sugeriam: 

"assim esto muito escondidos". Fosse porque ningu6m quisesse ficar 

escondido, todos concordaram em formar o semicirculo com as cadeiras, 

dispensando a mesa. 
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Introduzimos entao a id6ia do abrao do time de futebol. Ficaram 

escandalizados, dizendo que naquele tempo o jogo nao existiria. Foi quando 

tentamos explicar o teatro 6 pico: "o tipo de teatro que estamos fazendo 6 mais 

para contar uma hist6ria" (PESQUISADOR). Os personagens vao 

demonstrando para o publico o que o narrador conta. Por isso vale dar 

explica6es ou utilizar o presente, que o publico conhece, para fazer a 

demonstra9ao. Um time nao precisa de uniao? De que mais precisa? Depois de 

discorrerem t6cnicamente sobre o ataque a defesa, o gol, o passe, pois as 

meninas tambem jogavam e tinham time, pedi que lessemos outra vez o texto 

Algu6m entao perguntou o que era "audacia". Havia portanto uma palavra cujo 

significado era desconhecido. Mantivemo-nos na met言fora do futebol: "6 

quando o jogador, al6m de ter coragem, cria jogadas para enfrentar a 

marca9 ao." Os Flores dos Anjos precisavam de tudo quanto precisam os bons 

jogadores. 

Depois de algumas tentativas acertaram-se nos devidos lugares para 

formarem o time, mas n5o aceitaram caracterizd-lo com os cldssicos jogadores 

ajoethados a frente dos demais. Depois fizemos o lanche com a balb丘rdia e a 

sujeira preocupantes, de sempre. Enquanto comiam vieram com a seguinte 

questao: Os aorianos eram brancos? (ELI) Ao respondermos que sim, 

gritaram muito: Entao 6 tudo errado, porque somos todos negrinhos (CRIS) 

Explicamos entao, que a hist6ria da cidade 6 de todos e que dentro do tipo de 

teatro que faziamos, de Brecht, era muito melhor que fossem negros. 

Conseguimos, depois, nao mais que repetir a cena. Estavam cansados e 

insuportavelmente indisciplinados, brigando uns com os outros, indicando que 

seria melhor suspender o ensaio ou treino. 

Para o prximo encontro, trouxemos nova sequencia modificada. 
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MARIO 	At6 hoje, mesmo nesse tempo difcil, nao nos faltou sustento. 
Sempre se deu jeito no que 6 da nossa conta. O mais, vida, 
morte, onda no mar e estouro do vulc五o 6 da conta de poder 
maior que o nosso. 

(esta ルた pi substituIda por: MARlo ー伽anda os ガihos 
sentarem). Pedro, chame sua mde. Precisamos da presenfa 
dela. 伊edro entra com a mde. Ela vem com seu cesto de 
costurり  Acomodem-se. 

At' h可e, mesmo nesse tempo difcil, ndo nosルitou sustento. 
Eu preferia que a nossaルmlia se estendesse por perto. Mas 
ndo hd mais terra. 

]NACIO 	Homem de cabe9a quente nao pensa e dai sai mal feito. 
Servi9o no mar ou no chao precisa da paz. O mano pode 
contar com a nossa. Falo da parte de todos na familia. 

(estaルlapi suprimida) 

PEDRO 	O irm豆os mais novos me procuraram. Querem partir, tentar a 
sorte no Brasil. E o que muita gente como n6s estd fazendo. 

いcrescentou-se ao incio: No se preocupe pai) 

ANT6NIO Onde antes era trinta, com a crian9ada nascendo e crescendo, 
vai jE sendo os cinquenta.E preciso buscar terra nova. 

JOAO 

Manoel 

(estaルla pi substituIda:A gente sabe que ndo'gandncia 
nem do pai, nem do mano, como se vE por a.) 

El rei Nosso Senhor deu valor a luta dos nossos pelo Reino. 
Reconheceu que povos das ilhas como os que moram na Corte 
de Lisboa merecem ir え  terra de ouro. 

(Estaルルpi postergada e substituida por: compram a troco 
de nada de quem est em baixo e depois botam o preFo版 em 
cima) 

Ele empenhou a palavra com transporte, ferramentas, terra e 
nao atrapalhar o trabalho com servi9o militar. 

(Esta ルla tamb'm pi postergada e substituIda por uma 
met(ifora de distanciamento; 

Narrador 	(Quando entra o narrador, os atores se imobilizam) Haveria 
especulaぐdo. Morgados aumentariam o poderルturando a 
trag'd加． H 250 anos atrs tamb'm aconteceria~Como' 
mesmo a m丘sica? (Todos os atores vem para a b6ca de cena.) 

Eli 	(entra. No como personagem mas como atriz e cantarola) 
"Que o de cima sobe e o debaixo desce" 
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Narrador 	Querem cantar com a gente? Pessoal da trilha sonora, 
m"sica. (O narrador vai ataplat'ia, circula, chama, leva ao 
palco. Cantam todos.j 

Atenぐdo, atenfdo. Com  vocむ mais uma vez os Flores dos 
Anjos... 

Aprenderamos que freqentemente a falta de ordem, momentos nao s6 

de gritos como tamb6m de dan9a e canto, nos permitiam conhecer seus 

quadros sociais de mem6ria e imaginhrio. Foi de um deles que surgiu a 

cria9ao da metdfora sobre a especula9ao com a dan9a das meninas. 

Apresentada em nosso novo encontro, a cena reformulada foi aprovada 

tal e qual. Quiseram decorar as frases para representar, o que facilitou bastante 

o trabalho de marcaao. Mas houve uma dificuldade: as meninas nao queriam 

dan9ar na frente dos meninos a primeira vez porque ririam delas se errassem, 

O que provocou a onerosa manobra de uns irem para o patio enquanto outros 

treinavam. Assim mesmo a cena foi apresentada naquele encontro. Os meninos 

cantaram junto e fizeram a percussao. 

A pr6xima cena foi bastante modificada, de modo que n5o 

apresentaremos as modifica96es fala por fala. Preferimos justapor ao texto 

original em letra normal, o novo texto em itlico. 

JORJE 	Somos gente que faz barco, do caque a baleeira, a madeira 
no tem segredo conosco, nem a corda, nem o fazer rede. 
Artes 五o, como n6s, vai receber ajuda maior.E ordem do rei 

PEDRO 	Nao duvido da palavra dele. Mas se pode imaginar pelo 
governo dos nossos assuntos como ele governa os do Reino. 

JORJE 	Um par de olhos nao enxerga tudo. Quantas vezes, at hoje, o 
pai tem precisado do olho dos nossos tios, mestres de pesca, 
mais os nossos? Imagina entao, de quantos olhos precisa um 
reino? 
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MARIANO S6 o olho do rei nao ve tudo. Ele precisa de muitos conselhos, 
das C含maras em todos os municpios do reino e que mais? 

MANOEL Desculpem os manos. De que adianta a gente imaginar como o 
rei governa se tudo isso j豆  passou pelos conselhos, jd6 
decisao, ordem do rei. 

ANTONIO O Mano falou da gente imaginar como o governo pensou a 
viagem porque n6s 6 que vamos cruzar o grande mar. 

JORJE 	Passo por passo. Eles pensaram? N6s tamb6m. Assim 6 que se 
descobre os riscos de uma aventura. 

(AFONSO [VI] 一  Queremos andar em busca de nova terra. 
Ser como o pai e o mano . (levanta-se entusiasmado) Chefiar 
famlia tamb'm. 

JOAO (ao lado dele, com o mesmo entusiasmo) O rei deu valor a 
nossa luta pelo reino (fingem que lutam d goいe de espadas j. 
Reconheceu que povos das ilhas que nem os da （万rte de 
Lisboa merecem ir d terra do ouro! 

Todos os irmdos(menos o pai e o morgado que, de p, brafos 
cruzados trocam um olhar de preocupa戸o) Assim'que se 
ルla (levantam as mdos de punho戸chado) 

PEDRO e MRIO Calma e Calma. 

PEDRO 

M4NOEL 

JOAO 

Manos, sem botar a cabefa em cima da audcia vocs nem 
saem daqui! Mcザ'am! 

Mas o rei se empenhou com transporte,ルrramentas, terra e 
ndo atrapalhar com servio militar. 

Somos gente que faz barco, do ca勺ue d baleeira. Madeira tem 
segredo conosco? 

AFONSO e MANOEL 

JOAO 	E corda e rede? 

TODOS No 

JOO 	Artesdo como nbs, vai receber可uda maior. E ordem do rei. 
NARRADOR ー（entra e os persona gens se imobilizam. Vai 
descendo pelo meio da platia) - Tudo verdade verdadeira. O 
reis portugueses tinham passado uma baita apertura. Ficaram 
bom tempo debaixo dos espanhづis. Na luta contra eles os 
aorianos deram a maiorp駕a. O rei tinha compromisso 
com eles. Tudo escritinho, tim-tim por tim-tim na ordem real 
del747. 
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INA CIO 	Uma coisa'o escrito, outra coisa'o acontecer... 

MANOEL O mano ndo leva声no rei? 

INA CIO 	Se trata de outra coisa. (caminha de um lado para o outro 
enquanto diz) Mas ainda ndo tenho clareza no dizer. Repara 
comigoイFaz o irmdo sentar-se) O pai sempre decide depois 
de chamar conselho e por que? 

MRIO 	Mais olhos veemoque sb dois ndo conseguem ver, mais 
cabefas pensam o que uma sづ  ndo pensa. 

PEDRO 	E mesmo assim quanta praga come a planta sem ser vista, e 
quanto coisa acontece d弟rente da quepi pensada. 

AFONSO 	Pois , mas o 丘  nico jeito de responder o risco da aventura' 
imaginar passo por passo. (Maria e Jacinta, p' por p, 
avanfam um passo dentro da sa切  

PEDRO 	Ento, qual o primeiro passo? (Elas avanFam mais outro 
passの  

MANOEL 	Transporte, barco, navio!仏 cada palavra avanfam mais um 
passの  

MARGARIDA (Vai at o guarda comidasj Quem est ai que se mostre 

JACINTA 	(elas avanFam, todos se levantam) Senhora minha sogra, 
sabemos que‘ルio ouvir escondido... 

MARIA 	Mas queremos saber nosso destino. 

MRIO 	(Vai at elas) Filhas, tudo ndo pode ser pensado com todos e 
ao mesmo tempo. Confiem e esperem um pouco mais. (As 
mulheres saem e Mario e Margarida voltam) 

O texto foi lido e aprovado com exce9ao de uma palavra que causou 

muitas risadas e contestaao (Manos, sem botar a cabe9a em cima da audacia 

voces nem saem daqui! Mofam!) "Mofar" na linguagem deles que dizer 

"trouxa", quem se deixa passar para tras. Vinha sendo muito utilizada a 

prop6sito do lanche. Desde que passamos a trazer, por uma questao de 

praticidade, bolachas recheadas "Trakinas", suas preferidas, os meninos 

especializaram-se em roubar as das meninas. A cada encontro repetia-se a 

situaao gerando protestos, queixas e correrias no corredor. Diante de nossa 

interven9ao gritavam "pode me revistar sora" (MEMNOS). Nunca revistamos 
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Sempre diziamos que nao 6 ramos policiais e se no devolvessem nao teriam o 

lanche no prximo encontro. Ddvamos as costas e esperdvamos que as 

bolachas fossem colocadas na mesa. 

Jd estdvamos interpretando esse comportamento como rapinagem entre 

iguais, algo que fosse tpico da vila, at6 que vimos um an丘ncio de "Trakinas" 

na televisao, cujo texto 6 reproduzido no r6tulo do produto: 

"Se voce 6 alegre, esperto e brincalhao, voc6 6 "trakinas". Adora 

aprontar e sempre dE um jeito de comer mais e mais 'trakinas'. Dicas para 

conseguir o seu: convide sua turma para brincar de esconde-esconde e pe9a 

para seu irmao come9ar a contar. Enquanto ele estiver de olhos fechados, 

pegue os biscoitos de sua mochila e aproveite!!! "Trakinas". O biscoito que 6 a 

sua cara." 

Portanto o que seria interpretado como "vileiro" era uma propaganda da 

Nabisco. 

A seq6ncia de incidentes s6 foi interrompida quando avisamos que se o 

fato se repetisse, mesmo devolvendo as bolachas, no prximo encontro, todos 

ficariam sem lanche. Da um certo constrangimento em verem a express5o 

"mofar" no texto: eles nao iam falar assim (ADOLESCENTES). Contraー  

argumentamos que jd usramos outros elementos modernos com o abra9o do 

futebol e com a dan9a das meninas. Convenceram-se em tese. O personagem 

terminou por nunca dizer essa fala. 

Passamos え  marca9ao da seqencia que batizamos de cena das espadas, 

desde a fala de Afonso (queremos andar a busca de nova terra) at6 a entrada 

do narrador (tudo verdade verdadeira). Foi difcil. Especialmente a luta com as 
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espadas improvisadas. Generalizava-se uma batalha campal e no 

sincronizava-se a fala dos personagens. As meninas queixavam-se de que no 

tinham o que fazer. Entao recorremos a um exerccio de terceira pessoa, lendo 

mais uma vez o texto da cena. 

O primeiro escalado disse que os irm五os lutavam para mostrar que eram 

"de moral" (ED). O segundo, convidado a continuar, disse que eles sabiam 

fazer rede e mais um monte de coisas (JU) que ele nao lembrava. Mas no 

obstante os adjetivos pouco lisonjeiros e risadas de todos, inclusive do 

insultado, recompusemos as habilidades dos a9orianos. Faltava a preocupa車o 

do pai e do morgado. Perguntamos sobre isso e responderam que os "Manos 

estavam invocados; tudo errado com o pai deles, de cabe9a quente", 

acrescentou uma MENINA. 

Havia uma percep9ao adequada da cena. Nao era necessario insistir. 

Assim, depois do lanche, pusemo-nos a decorar a fala das cenas, o narrador 

inclusive. Os personagens deviam dize-las enquanto os demais acompanhavam 

o texto. Essa era uma situa9ao que tamb6m levava え  concentraao, algo 

parecido com a leitura em voz alta. Mesmo que rissem uns dos outros, era com 

muito orgulho que chegavam a fala certa. Cheghvamos portanto ao segundo 

momento da defini9ao do ator, como escrita vocal, que transmite sempre um 

mesmo texto. 

Elaboramos a marcaao com diversifica9o de movimentos. Todos 

reagiram aos espadachins com deslocamentos: trs deles subiram em cima da 

mesa; o pai e Morgado cruzaram a cena e os outros dois se abaixaram. 

Tamb6m gostaram muito de fazer o coro dos manos e ao final do ensaio safram 

gritando a identificaao com seus pap6is, infelizmente nos corredores: 
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"Madeira tem segredo conosco? Nao. E' corda e rede? No 

(ADOLESCENTES). 

No pr6ximo encontro passamos a segunda seqencia do texto rec6m 

aprovado, desde a fala de Incio (A gente precisa pensar por nossa conta) at6 a 

fala de Afonso (Pois 6 , mas o 丘  nico jeito de responder o risco da aventura...) 

Aplicamos o mesmo procedimento da cena anterior: leitura da seq6ncia, 

improvisaao na terceira pessoa, decorar e marcar. Manoel foi logo dizendo 

que o pai fazia conselho porque desconfiava do rei, duvidando do 

cumprimento das promessas, como poltico (CD), visao compartilhada pelo 

grupo. Perguntamos o que Pedro e Afonso disseram. O primeiro respondeu 

que a praga come a planta (JO)e Afonso (VI) que nao sabia. 

Retornamos a leitura das duas 丘  ltimas falas da seqencia, perguntando o 

que eles queriam dizer. Responderam, jd impacientes, que era aquilo mesmo, 

que nao sabiam o que ia acontecer (VI, CD, JO). Contentamo-nos com a 

resposta, respeitando a impaciencia de nossos parceiros porque voltaramos え  
quest5o depois do lanche quando decorssemos o texto. 

Quando consideraram-se prontos, passamos え  marca9五o. Demonstraram 

uma no9五o de continuidade, dispondo as cadeiras em semi-cfrculo e retomando 

os lugares que ocupavam na cena anterior, com alguma confusao consertada 

pelo grupo. Assim deixamos que movimentassem a cena livremente mas o 

resultado nao foi muito criativo: apenas levantavam para dizer a fala e 

sentavam-se. Brincamos com eles dizendo que todos pareciam "costurados" 

s cadeiras e tratamos de retornar え  rubrica de Indcio, dizendo que ele estava 

aflito, desconfiado e andava de um lado para o outro tentando pensar. Da foi 

possvel movimentar a cena com a circula9ao de Inhcio, quebrando a 
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monotonia do senta-levanta, que relutavam em abandonar - falar significava 

levantar. 

Aos poucos nossos parceiros empregavam com propriedade os termos 

t6cnicos que vinhamos usando (deixa, marca9五o e rubrica) e marcavam j言  com 

alguma performance. Por exemplo: no meio de sua circulaao, o personagem 

Indcio deveria colocar-se entre os personagens Mdrio e Pedro justamente na 

fala: "o pai sempre decide depois de chamar conselho e por que"? Os atores 

executaram a marca9ao de um modo inusitado, cabe9a com cabe9a, obtendo 

um efeito lembrando desenho animado, com M言rio e Pedro dizendo suas falas 

em seus lugares num tom pausado de sabedoria e profecia. Logo a seguir o 

personagem Afonso lan9a sua fala para o p丘blico de modo que a entrada dos 

personagens Lcia, Maria e Jacinta, s escondidas, com nossa interferncia, 

constituiu uma segunda movimenta9ao lembrando desenho animado, ao ritmo 

das falas dos demais personagens at6 serem descobertas por Dona Margarida 

A partir da movimenta9ao indicada, portanto, acrescentavam detathes ou 

performances que eram interpreta96es, maneiras de animar os personagens, 

demonstrando apropria9ao do texto. Manifestavam o gosto pela com6dia 

dizendo que o publico tamb6m gostaria mais e com isso desenvolviam a 

identidade de atores, do gupo de teatro, transcedental, essencial, ao lado das de 

intrusos, rebeldes e especiais, que vinham se desenhando no relacionamento 

com a escola e conosco. Apesar delas, organizava-se nossa atividade. 

Com base nas indica6es de nossos parceiros, avan9amos na pe9a at 

ficar pronta a primeira verso completa do texto, a ser apresentada para 

discussao e aprovaao. Passariamos entao え  marca 乞o de cenas com a leitura 

avan9ada do texto. 



3.2 Processando o texto historicamente 

Atingido o novo patamar de elabora o com a leitura completa do 

texto, alternada com as marca96es, tamb6m modificaremos a exposi9豆o do 

presente trabalho, utilizando uma descri9ao seletiva de interven96es do grupo, 

privilegiando as discuss6es e sugest6es do ponto de vista social e hist6rico, O 

conjunto do texto, sem interrupぐdo para andlises encontra-se no prximo 

cap itu勿 intituルdo o Produto Final. 

A discussao sobre os abaixo-assinados dos a9orianos ao rei a fim de 

obterem a concretizaao do compromisso sobre o transporte para o Brasil foi 

um momento fundamental. 

NARRADOR O rei se comprometera com o transporte ao Brasil, mas trs 
anos se passaram e nada de navio. Ao mesmo tempo que 
nosso ouro enchia os cofres da coroa ela escutava cada vez 
menos os conselhos dos municpios. Quem vendeu o que 
tinha, esperando viajar em seguida, jd nao tinha mais nada. 
Havia o perigo de uns e outros roubarem para se alimentarem. 
Ningu6m aguentava mais. Entao os aorianos tomaram 
provid6ncias. (Os atores, durante a fala do narrador, se disp6e 
em lugares estratgicos, dentro da platia.) 

MAR10 	Povos dos A9ores. Chegou a hora de agir. O rei tem de honrar 
seus compromissos. Todos pensarem tudo e ao mesmo tempo 
nao dE. Por isso n6s, chefes de famflia nos juntamos e 
escolhemos representantes. Que um deles venha e apresente 
as id6ias que formaram. 

REPRESENTANTE1 	(Le um pergaminho que desenrola). Todos 
formaram a seguinte id6ia: de que se fa9a uma representa9o 
assinada pelo povo. Que a c合mara do nosso municpio mande 
mensageiro entregd-la h corte. 

Todos os que est五o na lista para viagem, formem 
acampamento nos terrenos da Camara e s6 saiam dali quando 
vier o navio. 

Para que essas id6ias tenham for9a de decisao, na Camara e na 
Corte, a assinatura da representa頭o e o acampamento tem de 
ser fortes. Da6 preciso que se consulte o povo. 

155 
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MARIO 	Que todos se recolham com os seus e venham aqui, amanh, 
nessa mesma hora e lugar os que concordam com a id6ia 
formada, a manifestar o seu acordo. 

NARRADOR O abaixo-assinado e o acampamento? Tudo verdade 
verdadeira! Os historiadores encontraram esses documentos, 
com mais de duzentos anos, guardados nos arquivos. Agora, 
como eles fizeram? Quem tomou a iniciativa? Foi um 
"concelho" de chefes de familia, houve ou nao houve 
consultas ao povo? Isso nao se sabe... 

Quem jd deu uma de a9oriano por aqui e participou de algum 
abaixo assinado ou coisa parecida? Quer contar um pouquinho 
pra gente, como 6 que foi isso? 

Mencionaram entao o abaixo assinado que fizeram para melhorar o 

rango, o feijao surfava no caldo, melhorou um tempo e depois ficou tudo igual 

(ADOLESCENTES). Outro que fizeram foi para tirar um diretor muito chato 

(MENINAS). Sabendo que havia oramento participativo na escola, 

perguntamos se tinham grmio estudantil e se participavam. Entre risadas 

contaram que haviam feito uma chapa: a das "gurias era para valer, a dos guris 

era s6 de oposi9ao mas deu briga na das gurias, que se pegaram" (ELI). Os 

guris defendiam, em sua plataforma, a constru9ao de uma piscina para o 

col6gio. No final a elei9ao foi suspensa. 

Sobre o oramento participativo da regiao, nao foi muito diferente: os 

delegados sao pessoas com segundas inten96es, "eles querem aparecer, 

candidatar-se a alguma coisa" (ADOLESCENTES); o mesmo para o conselho 

tutelar - "eles querem se dar bem" ー  referindo-se ao sal百rio de conselheiro: 

mais de mil reais (ADOLESCENTES). 

A organiza9ao da ida dos A9orianos para o Brasil, especialmente do 

abaixo-assinado enviado ao rei, foi, portanto, um momento de exposi9o 

negativa da percep9ao poltica do grupo. Perguntamos, entao, se nunca 
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tinham conseguido nada (PESQUISADOR). Um dos meninos, que sempre 

demonstrava mais aproveitamento no dominio do texto, interveio dizendo que 

a ilumina恒o p丘blica da vila tinha sado com abaixo assinado mas que era 

difcil entender o oramento. Ele tinha ido a uma plen百ria junto com a diretora 

Voltamos aos a9orianos e eles conclufram rapidamente que os "Flores 

dos Anjos" estavam fazendo abaixo-assinado porque o rei nao estava 

cumprindo as promessas. Aproveitamos para introduzir a id6ia de que muitas 

vezes os chefes de governo t6m suas decis6es alteradas pelos que devem 

executar, por em prdtica; da a necessidade de fazer presso como os aorianos 

fizeram. A marca9ao da cena foi conduzida numa forma que jE se introduzira 

anteriormente, o coro dialogando com o publico, que muito agradara ao grupo 

As pr6ximas cenas polemicas envolveram a no9ao de fronteira, seu 

cotidiano, e o Tratado de Madri. 

NARRADOR Ali em Santa Catarina os a9orianos se curaram, plantaram, 
sonharam em ficar. Mas a ordem do rei era toc五-los na 
fronteira. Espanha e Portugal, c言  e lE. volta e meia era 
I,1 -,,5 A‘一 	- 	- 	-- 	- 	へ  一  " bato"'. Ate onde vai o peda9o de quem? Onde botar as 
marcas de posse, separando o que era col6nia da Espanha e 
col6nia de Portugal? Quem tinha que segurar? Povao pobre, 
lutando por um espao reconhecido. (Entram os pe6es com 
cavalo de cabo de vassoura, bombacha e chap6u de gacho, 
identicos) 

COMANDANTE PORTUGU倉S Atacar!! 

PE O PORTUGUS 1 	Viva Portugal! 

COMANDANTE PORTUGUES (interrompe com a Espada) Mas eu no 
tenho nada que ver com isso... (ficam im6veis) 

PEAO PORTUGUES 1 	Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar!! 

5 Expresso usada na vila para designar briga 
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PEAO ESPANHOL 1 	Viva Espanha!! 

COMANDANTE ESPANHOL 
	

Mas eu nao tenho nada que ver com 
isso!! 

PEAO ESPANHOL Viva eu e viva Espanha! 

(Os dois se golpeiam com a espada caindo um sobre o outro) 

COMANDANTE PORTUGUES Atacar!! 

PE O PORTUGUS 2 	Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL Atacar!! 

PEAO ESPANHPL 2 	Viva eu e viva Espanha. (Fazem como os dois 
primeiros, caindo em cima deles, formando um sanduche 
humano.) 

COMANDANTE PORTUGUES Atacar!! (ningu6m aparece) 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar!! (ningu6m aparece. Os dois 
tiram o chap6u um para o outro, vao saindo "de fininho"). 

PEAO ESPANHOL 2 	(o ltimo morto se levanta e grita) ー  sem essa, 
vo morrer junto conosco!! 

NARRADOR: 	Negocia9ao dos reis de Espanha e Portugal. Tratado de 
Madri, 1750. (entra um grande mapa) Portugal entregaria え  
Espanha a Col6nia de Sacramento. Ficava a beira do Rio da 
Prata, em frente onde hoje 6 Buenos Aires, capital da 
Argentina. (aponta no mapa) 

A Espanha entregaria as Miss6es a Portugal (aponta no mapa). 
Este era o destino dos aorianos: outra vez o navio, segurar a 
fronteira marcada pelo tratado nas Miss6es. 

Procuramos nao teorizar muito a questao mas trabalh言-la imediatamente 

em a9ao, como met瓦fora, o "sanduche humano", em que os mortos na luta 

caiam uns sobre os outros. De inicio relutaram muito em se jogarem no chao. 

De fato, animaram-se quando participamos diretamente na demonstraao da 

cena. Riram muito e se mostraram muito entusiasmados com a com6dia. 

Somente depois de marcada a cena 6 que incentivamos a discusso 

perguntando o que significava os comandantes darem a ordem de atacar, 

dizendo logo em seguida que nao tinham nada a ver com isso. Uns achavam 
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que era covardia, outros que nao sabiam o porque. Respondemos entao que os 

comandantes eram como piratas, se assumissem os combates estariam fazendo 

uma guerra oficial, que no era conveniente para os reis. 

A pr6xima cena de difcil compreensao relacionava-se え  transferncia de 

popula96es que o Tratado de Madri impunha. 

AFONSO 	Est言  aberto o conselho.(Os irmdos sentam-se prximos ao 
p"blico, tete d tete.) O comandante n豆o fez boa cara mas nos 
recebeu. S6 que nao adiantou muito mais do que jd se ouviu 
aqui e acol貞. Os outros representantes do acampamento 
querem participar do nosso conselho. Os manos concordam? 

MANOEL Sim 

JOAO Estou com os manos.(Entram os representantes Eles saem da 
plat'ia) A gente at6 j五  plantou aqui (acaricia as mandiocas. 
Elas fazem que sim, como se pssem gatinhos) Porque proibir 
de nos darem essa terra? いs mandiocas vdo retirando seus 
enfeites e acompanham a cena como gente). 

MANOEL O Rei quer que se vd para essa tal de Miss6es. 

REPRESENTANTE 1 (Ri) Que era da gente de Espanha. 

REPRESENTANTE 2 (R2) E essa gente? 

TODOS 	O que vai ser deles? 

REPRESENTANTE 3 
	

J devem ter sado, agora o lugar passou para o 
nosso reino... 

REPRESENTANTE 4 	Imagina s6, se for muita gente, largar de mao o 
que j' fizeram... 

MANOEL Dificuldade das grandes. Acho que vai levar muito mais 
tempo do que imaginam o Rei e os seus conselhos. 

JOAO No gosto disso. Em vez de chegar numa terra livre, chegar na 
que foi dos outros... 

AFONSO 	E capaz da gente ficar sem chao muito tempo 

NARRADOR (Entra da platia. Os atores se imobilizam como esttuas) O 
rei de Espanha determinou que os ndios Missioneiros se 
mandassem. Jd pensaram que coisa mais sofrida? O que devia 
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MANOEL 

(R2)  

(Ri) 

(R3)  

passar pela cabe9a das pessoas? E os 100 anos da minha 
aldeia? Meus pais e meus av6s se criaram aqui! ー  E se algu6m 
rec6m tivesse conseguido melhorar a sua casa, com jardim no 
pdtio, aquela pinturinha, fica t乞o legal, nao 6 mesmo? N豆o, 
n5o, deixa tudo!!. Voces terao outra. Onde? Quanto tempo vai 
demorar, como vai ser a nova casa? Difcil que essa mudan9a 
fosse rpida e fcil. Os a9orianos tinham razao. 

Jd vem o primeiro sofrimento. O ajuntamento no navio dd 
doen9a. As mulheres tem razao. Crian9a corre grande risco. 

Tanta terra... .A gente podia progredir mesmo sem receber a 
do rei... 

Quem sabe chegar as Minas... 

Arrisca igual. O ordenan9a contou. Tem que ser muitos, com 
gente que conhece caminhos. 

JOAO 	Senao as pessoas terminam morrendo perdidas por a 

[Ri] 	Mano, o que d五  for9a a lei do rei 6 muitos pe6es. E se todos 
decidissem nao ir? 

NARRADOR 	(Atores novamente imbveis) Sem sada. Governador 
deu ordem. Proibido dar terra em Santa Catarina.Vao ou no 
vo? Chamou h toque de tambor, outras gentes em Sao Paulo. 

Novamente depois de lermos, sempre distribuindo a leitura do narrador 

entre todos, marcamos a cena em forma de coro. Percebiamos que 

dificuldades de leitura persistentes sobre palavras e pontuaao, indicavam o 

que no era entendido. Isso nem sempre era diretamente manifesto pelos 

parceiros. A organizadora precisava incidir sobre a versao preliminar com 

quest6es estrat6gicas, buscando sin6nimos acessveis, esclarecendo essas 

obscuridades. Por exemplo: quem era essa gente de Espanha que teve de ir 

embora de suas casas e aldeias? A partir da resposta 6 bvia, os ndios, pudemos 

adiantar o que aconteceria depois: a revolta de Sep6 Tiaraju, a impossibilidade 

dos a9orianos de chegarem h nova fronteira e receberem terra. 

O grupo discordava das decis6es dos aorianos porque estao sempre 

fazendo"concelho"mas s6 levavam a pior(ADOLESCENTES). Argumentamos 
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com o prprio texto da cena seguinte, mas nao se convenciam. Relutantes 

achavam que os a9orianos faziam papel de "trouxas". Houve um verdadeiro 

tumulto quando saltamos as cenas das meninas e passamos diretamente え  
marca9ao da cena sobre a capela. De fato, avaliamos que seriam mais fceis de 

marcar, de um lado, e de outro que o romance, com beijo, provocaria muita 

inibi9ao mascarada pelos treinos isolados, que ningu6m poderia ver. Mas de 

fato a a95o das meninas, sempre se pronunciando, provocaram uma altera9o 

radical no texto matriz, em que se pensou a hist6ria a ser contada. Se 

comparado com o texto teatral, veremos que a questao de genero sequer 

aparece no primeiro, perpassando inteiramente o segundo. 

Conseguimos colocar em marca9ao somente a cena da partida, ficando 

as demais em leitura: 

MARIA 	いs mulheres esto sentadas nos seus ba"s). As vezes eu 
queria mais 6 ser homem (levanta com as mdos na cintura). 

LUCIA 	(sobe no ba巨) Eu queria mesmo era ser rei (Maria e Jacinta 
fazem rever'ncias). 

JACINTA 	(puxando L貢cia) Oh, L丘cia! Tenho quase certeza que isso6 
pecado. N言o ve que o Rei 6 escolhido por Deus? 

MARIA 	Olha, mas pelo jeito tamb6m pra ele tem agora e depois, e os 
dois n5o dao ld muito certo. 

LUCIA 	D貞  pra se pensar em agora sem pensar em depois? 

JACINTA 	Nao6 que voces deram de pensar coisa esquisita, que ningu6m 
pensa? 

MARIA 	(sentada no ba") O que 6 ser Chimarrita? 

LUCIA 	Muther solta... 

JACINTA 	(Pega as duas pela mdo) Agora6 a provis言o, sustento no 
navio, biscoito de Dona Margarida. 
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Os meninos perguntaram novamente sobre a Chimarrita, ao que as 

meninas responderam que era mulher solta, que nao tinha marido. 

Aproveitamos entao para explicitar a associa9ao que fizemos entre mulher 

solta e que quer ser deus, nao aceitando autoridade. Declamamos algumas 

estrofes, contando que a Chimarrita 6 msica muito antiga, de origem a9oriana 

Chimarrita morreu ontem / ontem mesmo se enterrou ma cova da 

chimarrita / fui eu quem terra botou/O trevo de quatro folhas / da chimarrita 

feitura / com ele se quebra a sina /que o mal sobre n6s apura 

Coitada da chimarrita / vou rezar por ser cristao / a pobre da chimarrita / 

viveu como um chimarrao/ 

Portanto, a Chimarrita era considerada como algu6m que tem poderes 

mhgicos, teria feito o trevo de quatro folhas. Ao que as meninas perguntaram 

se teria ido para a fogueira, "a gente estudou em histria".(AND) 

Respondemos que nao conheciamos nenhum documento daquele tempo que 

falasse em puni9ao pela fogueira no Rio Grande do Sul. Entretanto samos do 

tema da fogueira para a marca9豆o, obtendo uma ciranda em que cada uma das 

meninas ao dizer sua fala tirava a pr6xima pela mao para dentro da roda. 

Outros elementos pol6micos se apresentaram com a no9ao de "capela 

curada" e a Sesmaria 

VIZINHA 1 Perd5o seu Afonso e com todo o respeito. Os homens sempre 
tem uma poeirinha pra jogar na alegria da gente. 

MARIDO DA VIZINHA 1 [saindo de trds de uma folhagem que enfeita o 
altarzinho] Sra. minha mulher com todissimo respeito. No 
sou eu. E a vida. Sabes acaso o que seria uma capela de 
verdade? 

VIZINHA 1 A casa do nosso padroeiro. 
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AFONSO 	S6 isso nao chega. A capela tem de ser curada. Ter papel 
passado pelo bispo. 

VIZINHA 1 E nao tem? 

MARIDO DA VIZINHA 1 Nao. Por enquanto, aqui, nada tem de papel 
passado, a n五o ser o compromisso do rei. 

LUCIA 	Mas come9a pelo nosso santinho e pelo capelao que vamos 
festej ar. 

VIZINHA 1 Perdao seu Afonso 

A cena, em tom de comdia, introduz a trajet6ria necess五ria para obter 

uma vila. Era preciso ampliar as informa96es dos nossos parceiros, para que 

valorizassem o tema. Explicamos que a Igreja e as leis do Reino andavam 

juntas, que a certidao de batismo era certidao de nascimento e carteira de 

identidade. Por isso ter capela onde pudessem ser batizados era muito 

importante. Mas acharam ruim. "E se eu quisesse ser de outra religiao" 

(CRIS), perguntaram. Respondemos que era proibido. Um deles interveio 

dizendo que ia para a fogueira, abrindo outra vez referncias sobre a 

Inquisi 9 ao. 

Retornamos a quest五o da capela para real9ar que ela era um lugar onde 

os a9orianos podiam se organizar, buscar o caminho da vila e da distribui9o 

de terras que eles nao eram trouxas. A sesmaria apareceu no mesmo contexto 

e procuramos explicE-la, de acordo com o perfil de nossos parceiros, tirando o 

maior partido possvel da irreverncia e comicidade. 

NARRADOR 20/07/1754-Definiu-se a situa9ao. O comandante deu a carta 
de Sesmaria, a declara9豆o de propriedade, a Ger6nimo de 
Ornelas. Concedia-lhe trs l6guas de terra, praticamente todo o 
territ6rio da atual Porto Alegre, na paragem chamada morro da 
Senhora Santana com uma condi頭o: "nos rios navegdveis 
ficard meia l6gua de terra livre{.. .]para uso p丘blico [...] o lugar 
do povo, pelo direito, como pe6es do rei". 
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(Cendrio ~ a cape切  

VIZiNHA 2 3 l6guas ao sesmeiro, ao Dom Gernimo de Ornelas, e a gente 
s6 recebe terra nas Miss6es. 

VIZINHA1 Desaforo. 

VIZINHA 3 Tem gente que ficou ld com ele, trabalhando na terra dele, 
prefiro mil vezes ser peao do rei. 

VIZINHA 4 Ainda bem que somos artfices, senao era ali, 6, comendo na 
mao de Dom Ger6nimo. 

MARIDO DA VIZINHA 3 Senhoras Cabe9as de vento. Entao n豆o se 
d eram conta? E af que mora o nosso direito! 

MARIDO DA VIZINHA 2 A mesma carta que reconhece as tres l6guas do 
Jer6nimo, reconhece o nosso arraial. 

'MARJDO DA VIZINHA 4 Ele vai ter de demarcar as terras. Reconhecer os 
limites da que 6 dele e da que 6 do rei, p丘blica, quer dizer, 
nossa, os pe6es do rei... 

VIZINHA 2 Ai meu S. Chiquinho.. .A Rua da Praia 6 nossa? 

TODOS 	. 

VIZINHA 3 Daqui nao saio, daqui ningu6m me tira (levanta e desmaia, 
como no jogo da "bolinha de gente" em que nao se dobra o 
joelho confiando no companheiro que rebate). 

A leitura da cena foi interrompida porque queriam saber o que era "essa 

sesmaria" (JO e ELI) Explicamos que o rei doava terras muito grandes, tres 

l6guas, aos homens ricos que pudessem fazer grandes fazendas, cria6es e 

planta96es, que tivessem ou muitos escravos ou muitos trabalhadores fazendo 

servi9o. Eles nao me deixaram continuar, revoltados com essa situaao: "o rei 

largou os a9orianos e deu terra para o grandao" (VI) Pedimos, entao, que 

lessem a cena at6 o fim, ressaltando que a sesmaria tinha que ser demarcada, 

medida, ficando bem claro o lugar onde terminava a terra dele e come9ava a 

terra p丘blica, inclusive a Rua da Praia, na beira do Gualba. Era ali que os 

a9orianos tratavam de montar a sua capela, num lugar onde o sesmeiro no 

poderia impedi-los 
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Marcamos a cena com agilidade, formando duas rodas, uma dos 

homens, outra das mulheres, que terminaram se fundindo, O ponto alto 

naturalmente foi o desmaio da "vizinha 3". 

Na continuidade agrega-se a situa9ao que adviria da passagem para 

freguesia onde o santo padroeiro receberia uma grande 豆  rea de terras, 

aproveitando-se a comicidade do dilogo para reintroduzir a quest五o do 

Tratado de Madri. 

VIZINHA 1 Veja ld S豆o Chiquinho. Depois de rico, nao v亘  se dar ares de 
sesmeiro! 

MARIDO DA VIZINHA 1 Mas que falares sao esses 

VIZINHA1 Sao falares da verdade. Tem mais: pra mim isso 6 um ovo que 
ainda estd... 

TODOS 	Respeita Sao Chico! 

VIZINHA 1 (Ajoelha-se. Faz o sinal da Cruz). Licen9a S乞o Chico. No... 
伍lz a reverncia inversa, de costas para o p"blico) da 
galinha.! 

NARRADOR 	O que a vizinha dizia do tal de ovo, servia tamb6m 
para o Tratado de Madri. Os ndios missioneiros se rebelaram 
contra ele. A resistencia durou dois anos. Em 1756 foram 
chacinados por tropas de Espanha e Portugal. 

Foi a guerra de Sep6 Tiaraju. 

A metdfora do "tal de ovo" serviu para explicar sinteticamente a falencia 

do tratado. O di豆logo das mulheres sobre seu trabatho aut6nomo, preparar 

forro de barcos, tamb6m introduzird o desfecho do Tratado de Madri, a 

situa9ao dos indgenas na Aldeia dos Anjos e dos a9orianos: 

JACINTA 	Forro de barco!... 

LUCIA 	Navegar6 preciso 
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VIZINHA 4 Agora, o resto!.. 

VIZINHA 2 Porque 6 que os ndios vieram de cima abaixo, os nossos de 
baixo para cima... 

VIZINHA 3 Num sofrimento medonho... 

VIZINHA 4 Terem de descer de novo abaixo, terminando outra vez no 
mesmo lugar e pior que os ndios, tendo por si s6 a meia l6gua 
dos rios... 

NARRADOR Foi isto que aconteceu, verdade verdadeira. O esperto 
governador tratou de criar divisao: aos ndios que desistissem 
da guerrilha e se passassem para o lado de Portugal, ofereceu 
terras aqui em Gravata formando com eles a aldeia dos 
Anjos. E os a9orianos? Primeiro foram trancados pela 
resistencia indgena, nem chegaram え  s Miss6es. Depois, em 
1759, morreu o rei de Espanha e o tratado foi ao ar. Sem 
lugar, os aorianos voltavam em dire9ao ao Porto, ocupando o 
espao p丘blico a beira dos rios. 

A leitura foi difcil. Precisamos analisar quem vinha de cima para baixo 

com o mapa. Foi preciso redistribuir a fala do personagem vizinha 4 que 

sempre se atrapalhava em dize-la, negando-se a continuar. Mostramos entao o 

percurso dos dois grupos, ressaltando a estrat6gia do Governador para dividir 

os ndios. Uma refer6ncia definidora foi a placa indicadora da Aldeia dos 

Anjos na estrada para Gravata. Um dos meninos, com parentes na regiao, 

chamou aten9ao dos colegas para o fato: "finalmente ficava sabendo o que era 

aquilo" (ED). 

O assassinato de D. Agostinho foi outra questao polemica. 

JACINTA 	(Soam os tambores) Na capela, na capela, depressa... 

NARRADOR 	Dom Agostinho Castel Branco, dos casais das ilhas, 
morador no Porto do Dorneles, foi morto a trai9ao, com cinco 
facadas e algumas pancadas e as costelas quebradas, seu corpo 
escondido pelo matador Jos6 Raimundo, filho do mesmo 
Dorneles. 

Verdade verdadeira, o atestado de 6 bito est' ld, no arquivo da 
Cria Metropolitana, ao lado da catedral. 
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VIZINHA3 Imagina! Os Ornelas! Jernimo e a filha, at foram padrinhos 
de crian9a nossa. 

VIZINHA 4 Vai ver que o filho agiu sem conhecimento do pai. 

VIZINHA 2 0 rei6 que tem obriga9ao conosco, seus pe6es. Ele 6 que 
deve botar essa gente de trs l6guas no seu lugar. 

VIZINHA 3 Alimentar os tantos que vem se chegando para cd, exige 
aumentar as ro9as... 

VIZINHA 4 Os Ornelas nao querem saber que o nosso porto cres9a, se 
cresce vira freguesia, tem de doar as terras pela lei... 

NARRADOR 	Para os historiadores o assassinato de D. Agostinho 
teria acontecido porque o crescimento do porto atrapalhava 
seus rebanhos, eu penso que pode ter sido pela questao dos 
limites entre a terra p丘blica e a dele... 

Mas entao, como se nao faltasse mais nada, houve guerra na 
Europa. No quem fica com quem, Espanha e Portugal ficaram 
opostos. Guerra ld e guerra aqui. 

Em 1763, os espanh6is cafram no Rio Grande do Sul. 
Tomaram as Miss6es, em cima e Sao Pedro do Rio Grande, 
em baixo, a praia do Rio Grande, que tamb6m chamam 
Cassino. 

Explodiram de indigna9五o junto com os aorianos: "deram terra ao 

grandao, depois deram terra para os ndios, nao deram terras para eles e agora 

matam um" (JU). Mas houve uma polmica com o texto. Algu6m disse que o 

morto nao era a9oriano, que o filho (Jos6 Raimundo)6 que matara o pai. 

Como sempre, entre adjetivos pouco lisonjeiros, retomamos a fala do atestado 

de 6 bito geradora do mal entendido: o morto え  trai9ao 6 D. Agostinho e o 

matador Jos6 Raimundo, filho do Dorneles do porto do Domeles. Esclarecido 

o mal entendido, o grupo achou que o atestado de 6 bito era mal escrito. No 

obstante a explica9ao sobre o estilo da 6 poca, foi difcil convence-los de que 

deveria aparecer na pe9a como aparecia no documento. 

Voltaram え  questao dos a9orianos perguntando se eles continuariam na 

mesma sem fazer nada. Pedimos, entao, para retomarem え  fala do narrador que 
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mostrava uma diferen9a de situa5o poltica, a invasao dos espanh6is e o novo 

rei, perguntando qual seria o problema principal do governo portugues. Alguns 

disseram que era dar terras aos a9orianos, sendo rebatidos pelos colegas que o 

rei nao se importava com eles; s6 se fossem "servir de sanduiche para ele" 

(EVERT). 

Neste dia queramos suspender a leitura para marcar mais uma cena, 

mas negaram-se, queriam ir at6 o fim da pe9a, vibraram com a comicidade das 

pr6ximas cenas e com a deciso dos aorianos de nao irem ao Taquari 

MINISTRO 2 	E aos a9orianos, pe6es do rei, que juntem-se em 
Taquari onde receberao as terras e generos prometidos pelo 
rei. 

MINISTRO 3 	Isso, isso. Por terra e pela vila vao animar-se e meter- 
se no caminho dos castelhanos. 

MINISTRO 1 	(tem um ataque de loucura) Voces acham que o povo6 
burro? (Estapeia todos os ministros) Como 6 que v豆o surrar os 
espanh6is e os sesmeiros ao mesmo tempo. [Chora] Eles 
tamb6m querem fazer festa, chutar o balde... 

MINISTRO 2 	Leva, leva. (o Ministro] sai esperneando) 

MINISTRO 3 	Leia escriv豆o ー（lE como papagaio.Quando chega na 
frase Isso， ムso, vamos xingar os sesmeir司  Secretrio 
demitido, que venha outro. (Abate o secretrio com um tapa) 

(Na capelinha de So Francisco o "concelho "dos afor危nos 
es厄 reunido) 

JOAO Dessa vez os espanh6is sao brasa pr nosso assado 

MANOEL Assado de quem? Receber terra na mira deles? 

AFONSO 

JOAO 

MANOEL 

JOAO 

Os primeiros a se encontrar no outro mundo seremos n6s. 

Este6 o ponto. Nao se vai ao Taquari. 

Eisto. Quem est' aqui no porto e na Rua da Praia, no vai a 
nenhum lugar que nao seja... 

A Rua da Praia e o porto. 
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Perguntamos o que significava a recusa dos a9orianos em irem ao 

Taquari. Disseram que eles deixavam de ser sanduche. Explicamos que era 

um pouco mais. Recusavam-se a serem jogados de c豆  para l丘, deixando o que 

jd tinham conseguido, mesmo sem receberem as terras, trabalhando no porto 

Continuamos a leitura at6 a cena da prisao dos sesmeiros. No entenderam 

porque foram presos. 

JOAO 	(Entra esbaforido) Nosso porto jd 6 capela 

JACINTA Papel passado!? 

JOAO 	Mais: o governador ordenou a desapropria9ao. Mais: teremos 
um mestre construtor naval (ouve-se o tambor. Todos correm 
ayeり  

VIZINHA 3 S. Chico eu s6 nao desmaio... 

TODAS 	Porque todas queremos ver. (Passam os sesmeiros presos) 

A questao foi facilmente respondida com a remissao a continuidade da 

cena 

JACINTA Serd que o mundo virou de ponta cabe9a? 

MARIA 	Botou a cabe9a no lugar. 

MANOEL Foram presos porque desobedeceram o governador. 

JOAO 	Recusavam-se a fazer a reuni豆o da C合mara na casa dele 

TODOS 	Na casa do rei! 

Sanada essa dvida aproveitamos a oportunidade para verificar se 

tinham apreendido a referncia sobre a desapropria9ao. Responderam que o 

grandao teria de dar a terra para os a9orianos. Procuramos refinar um pouco a 

conclusao lembrando a conversa anterior dos sesmeiros onde 6 referida a 

venda da sesmaria de Jernimo para outro, antes da desapropria9 5o, mas nao 
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havia clima. Queriam continuar, para saber se dessa vez os aorianos "iam se 

dar bem" (ADOLESCENTES). Chegamos entao a penultima cena, que 

provocou protestos "vai come9ar 'concelho' de novo" (ADOLESCENTES): 

AFONSO 	(Entra correndo) Manos, somos freguesia em 26 de mar9o de 
1772. 

TODOS 	Portoalegre-se. 

AFONSO Mas tem um por6m. 

TODOS 

MANOEL Que hist6ria6 essa de por6m.... 

JOAO 	Uma coisinha que nao6 bem como a gente quer... 

LUCIA 	Jd vi que alegria de pobre ou dura pouco ou tem porm... 

AFONSO E6 com nosso Sao Xico 

VIZINHA 2 Anda, diga l. 

AFONSO 	O nosso santo tem de ser trocado pela Santa do Vice- rei. 

VIZINHA 1 Malvadeza.E s6 pra n五o dar o bra9o a torcer 

MARIA 	Vai outro abaixo-assinado 

Mais uma vez anteciparam-se ao texto. Outro leitor respondeu com a 

fala seguinte: 

SAO XICO (ouve-se sua voz, como se viesse do c'u) Afithados queridos. 
A santa do Vice-rei 6 a rainha de todos, Nossa Senhora da 
Madre de Deus. Chega de assinar. Portoalegrem-se cada vez 
mais. 

Fizeram a leitura at6 o fim e um deles perguntou se era verdadeiro o 

final feliz ou se tnhamos inventado. Voltamos a questao de que essa era uma 

hist6ria de verdade, conforme o prprio narrador explicava no come9o da 

pe9a. Os Flores dos Anjos eram inventados, mas os a9orianos, que eles 
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representaram, eram verdadeiros assim como a hist6ria. Chamamos aten9ao 

para a documenta9ao rara que comprova essas hist6rias muito antigas. Por 

exemplo, tnhamos certeza dos abaixo-assinados para a viagem, que o 

"conceiho" familiar era "um uso" que a populaao tinha desde antes de se 

orgamzarem os remos e que a Capela era um lugar de organiza9o 

3.3 Narradores e narrativa 

Nesse capitulo, acompanhamos atrav6s de seus tres itens, a pluralidade 

de identidades, a comunidade cultural e sua incidencia sobre a histria dos 

a9orianos. Assim, ao final do primeiro item chegamos え  constitui9ao do grupo 

obtendo uma representa9o, imagens de n6s pr6prios, por contrastes de 

diversas procedencias, sociais e hist6ricos, em que nos delimitdvamos uns face 

aos outros: adulto x adolescente; de bairro x da vila; os de dentro x os 

estrangeiros; homens x mulheres; passado x presente; diretor! autor x atores, 

leitores! autores; autor/organizador x autores. 

Um p丘blico letrado 6 afeito a leitura. Como sublinha Ricoeur, disp6e de 

paradigmas (comunidade cultural) que recebidos, estruturam as expectativas 

do leitor e o ajudam a reconhecer a regra formal, o genero ou o tipo 

exemplificados pela histria narrada. Se escolhe para ler uma narrativa 

historiografica 6 dentro de seus parametros que faz as entrelinhas do texto, sua 

leitura. 

Neste caso, sem paradigmas letrados e sociais comuns ao nosso p6blico 

alvo, tomamos como ponto de partida que essa interaao, implcita a leitura, 

deveria tomar-se explcita, constituindo a rela9ao diretor e autor x atores, 

leitores, autores; autor organizador x autores. Essa explicitaao levou-nos a 
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uma rela9乞o didtica pois o paradigma historiogrdfico estava com o narrador 

que conta histrias de verdade acontecidas noutros tempos, acontecimentos 

pesquisados pelos historiadores. 

Destacamos aqueles vnculos que passaram pelo contexto hist6rico 

narrado, reunindo passado e presente em situa96es difceis de serem nomeadas 

pela nega9ao da pobreza (o a9oriano 6 pobre que nem "n6is", referindo-se え  
imigra9豆o) e do abandono (otha "sora" eu nem conheci meu pai e ele nunca 

ajudou "n6is", referindo-se ao patriarcado). Foi um momento em que as 

diferen9as nomeadas aboliram todas elas. ramos pessoas vivendo uma 

situa9ao, posta por estruturas e fatos, a trama e a intriga da hist6ria, formando- 

se leituras e entrelinhas. 

Outras quest6es semelhantes foram surgindo no caminho das 

improvisa6es, em que o ator imagina, cria;6 o autor das entrelinhas do texto, 

mostrando a aquisi9ao de uma referncia, iniciando o complexo emprstimo de 

sua identidade, come9ando pela leitura em voz alta, pela recep9ao de um 

nome, chegando at6 a a9乞o de personagens, os manos Flores dos Anjos 

Mas a referncia que pretendamos formar em tomo do a9oriano que 

mant6m a cabe9a no lugar, se organiza, faz "conceiho", foi precariamente 

aceita e assim se manteve - "vai come9ar 'concetho' de novo" - como se no 

houvesse nenhuma rela 豆o com a conquista da freguesia e com o final feliz, 

fosse verdadeiro ou inventado. 

Nao foi possvel fazer do "conceiho" um paradigma com a mesma 

presen9a da questao de genero que, a rigor, entrou na hist6ria pela leitura e 

fora presente entre o grupo, isto 6 , nao estava prevista no texto de 

organizaao da hist6ria. O "conceiho" nao encontrou no grupo uma leitura 
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afetiva forte, o que pode ser explicado pela afirma9五o da rebeldia em contraste 

com a disciplina, do presente em rela9o ao passado, mas tamb6m pelas 

experiencias que implicavam em organiza9ao envolvidas pelo ceticismo 

seriam capazes de chegar a um final feliz? 

Outra possibilidade 6 de que os conselhos, hoje, transbordados pelos 

desejos (a piscina) e problemas fora de sua competncia, tais como a violencia 

jh narrado no estudo explorat6rio se percam como referencial. Entretanto, do 

ponto de vista mais geral, houve uma trajet6ria de forte adesao do grupo aos 

a9orianos, como o demonstram algumas falas: "o rei largou os aorianos e deu 

terra para o grandao, depois deram terras para os ndios, nao deram terras para 

eles (os a9orianos) e agora mataram um, o rei nao se importava com os 

a9orianos, s6 se fossem servir de sanduche para ele" (ADOLESCENTES). Foi 

a partir da que se decidiram a fazer uma leitura completa do texto. Isto 6 , 

entregaram-se ao prazer da compreens5o, sendo o "concelho" uma parte a ser 

compreendida, numa trama (intriga) hist6rica complexa. Tratava-se ainda de 

saber se os a9orianos "iam se dar bem". Nossa expectativa era de que o 

"concelho" surgisse como um dos elementos do sucesso. 

Identifica9豆o com os personagens e compreenso da intriga foram os 

elementos centrais da forma95o do grupo de teatro capaz de transcender a 

todas as outras identidades negativas especialmente os de dentro x os de fora; 

disciplina x rebeldia. Por outro lado, acreditamos que os processos positivos 

aliceraram-se, tamb6m, no vnculo afetivo estabelecido entre o organizador e 

o grupo assim como no fiel cumprimento das condi96es de trabalho. Por mais 

discutvel que seja o papel do lanche, especialmente no reforo do carter 

especial que o grupo vinha desenvolvendo, ele era parte do nosso acordo. 



Produto Final 

ASSIM NASCEU A RUA lM PRAIA 

Primeiro ato 

NARRADOR 	(Microfone na mdo, andando livremente entre a cena e a 
platia). Boa noite. Muito, muito contente de estar aqui com vocs 
Tamb6m um pouco nervosa: tanta gente.. .dd um apertozinho no 
cora9ao. Afinal de contas, aqui ningu6m 6 artista da Globo. Ento 
eu jd vou pedindo desculpas por alguma falha e tamb6m que vocs 
nos deem uma fora participando da nossa apresenta9ao. (J 
andando pelo meio da platia). Pode ser? Eu sou uma Professora 
que pesquisa e conta hist6rias de verdade, acontecidas noutros 
tempos. Uma galera do Mariano topou fazer parceria comigo para 
contar a hist6ria da rua mais antiga da nossa cidade, que 6 a.... 
(desce em busca da platia). Vamos l五... Assim a gente esquenta e 
voc6s tamb6m jh vo entrando em parceria conosco e fica tudo em 
casa... A rua mais antiga da cidade que 6 a ...? Rua da Praia, no 
centro e tamb6m se chama.... Rua dos Andradas. A gente se 
organizou assim: eu fico mais com a trama dos acontecimentos, 
pesquisados pelos historiadores. A galera representa personagens, 
que nao viraram nome de rua, teriam vivido a hist6ria no passado, 
dia a dia, assim como a gente vive a do presente. Com  voces a 
galera do Mariano!(Toque de bateria. Os atores entram, se 
apresentam e vdo prmando um cfrculo junto com o narrador, que 
anuncia seus nomes como se faz com os co可untos musicais. Saem 
de cena para colocar seus figurinos). O inicio da nossa hist6ria nos 
leva aos A9ores, uma parte do Reino Portugu6s, hd 250 anos atrds, 
no s6culo XVIIIいrojeぐdo de um grande mapa ou o prprio mapa, 
contendo pelo menos a costa europ'ia, as ilhas,a costa qかicana e 
a costa brasileira). Era um arquip6lago, conjunto de ilhas, onde 
havia um vulcao hd pouco tempo ativo. Voces jd viram na TV uma 
coisa dessas, ou algo parecido, terremoto, inunda9ao? (respostas da 
platia). 

NARRADOR 	O ltimo que eu vi foi sobre um vulcao na A frica. Essas 
desgra9as trazem consequencias nas vidas das pessoas, por muito 
tempo. O notici五rio diz quantos mortos, mostra os incendios etc. 
Mas e o depois? Nesse caso, j五  imaginaram? Numas ilhas 
pequeninas...?! A lava, as cinzas do vulcao inutilizaram muita terra. 
As crian9as nasciam, cresciam.. .Ainda por cima, naquele tempo, a 
heran9a passava do pai para o filho mais velho, o morgado. Ele 
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tinha um poder igual ao do Rei sobre a famlia. Poderia mandar 
embora da terra todos os irmaos. Os que ficassem seriam como 
agregados, sem um poder maior de decisao. Mas o morgado tinha 
obriga9ao de amparar a velhice dos pais. Nossos personagens, a 
famlia Flores dos Anjos, que inventamos com base nos fatos, vo 
mostrar como os aorianos teriam sentido e pensado para dar jeito 
num aperto desses. Com  voces a famlia Flores dos Anjos! 

JACINTA いs mulheres costuram o vestido de noiva para Maria que vai casar 
com Jodo. Jacinta chama atenfdo de Maria que ndo para quieta). 
Se sair uma noiva de saia torta a culpa nao 6 minha. 

ORACA (Para Esperanぐa, que tamb'm balanぐa a cabeぐa). Saia torta e coroa 
torta, pelo jeito.いs mulheres aguardam os maridos com ansiedade. 
Sabem que o pai discutia com outros chefes deルmilha um plano 
para resolver aルlta de terras: ir para o Brasil). 

LUCIA 	Esto chegando. (Uma palavra que se escutou aq鵬 outra ali, toda 
aルmIlha tem uma idia do que vai acontecer e cada um es厄mais 
ou menos sa墳1eito・ Masルita ainda coがm2aぐdo Fednフ sabe 9ue o 
pai transmitir o Morgadio para ele, O segundo'Indcio: gostaria 
muito de ir ao Brasil e sua mu仇er tamb'm. Mas ele'necessdriod 
comunidade e aceita isso. A mulher ndo. Est braba com ele. 
Antnio' um dos que ndo deseja mas pode ser escalado para a 
via gem Manoel e Afonso sabem que partem. Estoルlizes. Pai e 
戸ihos sentam-se d mesa). 

MARIO 	(O pai) Eu chamei a nossa famlia porque voces cresceram. E hora 
de se governarem. Pedro 6 o nosso mais velho, nosso morgado. 
Desde jd, quero repartir a decisao com ele. Ja ensinei o que aprendi: 
lidar na terra, fazer barco, pescar o mido e a baleia; escutar, errar e 
corrigir para acertar. (Batem d porta). Convidei o Joao para o 
Conselho, deve ser ele. 

MARIA 	(Entra) Licen9a, eu esqueci as flores. 

MARGARIDA いs mulheres entram correndo e cercam Maria). O noivo s6 
ve a noiva assim no altar, dd azar! 

PEDRO 	Come9o por essa li9ao. Os mais mo9os, vamos ld? Oh Ant6nio! 

ANTONIO Coragem, audacia e muita cabe9a. 

INACIO Uma pessoa diz a sua id6ia, outra pessoa se larga daquela e faz mais 
outra. Assim aparece decisao de todos. 
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MANOEL Um concorda outro discorda, sem perder a calma 

MARIO 	Sem vinho, se nao dd briga. 

JOAO 	Homem de cabe9a quente nao pensa e da sai mal feito. 

AFONSO Servi9o no mar ou no chao precisa da paz. O mano pode contar com 
a nossa. 

PEDRO 	Essa6 a li9o principal do nosso pai. Louvado seja Deus 

MARIO 	Louvado seja. Pedro, chame sua mae. Precisamos da presen9a dela 
(Pedro entra com a mde) Acomodem-se. At6 hoje, mesmo nesse 
tempo difcil, nao nos faltou sustento. Eu preferia que a nossa 
familia se estendesse por perto. Mas nao hd mais terra... 

PEDRO Nao se preocupe pai. Os manos mais novos me procuraram 
Querem partir, tentar a sorte no Brasil.E o que muita gente como 
n6s esth fazendo. (Todos se alegram por terem encontrado uma 
solufdo). 

ANTONIO [Idi] A gente sabe que nao 6 gan合ncia nem do pai, nem do mano, 
como se ve por a. 

JOAO [Ed] Compram a terra de quem estd embaixo a troco de nada e depois 
botam o pre9o l豆  em cima. 

NARRADOR 	(Quando entra o narrador, os atores se imobilizam). Haveria 
especula9ao. Morgados aumentariam o poder faturando a trag6dia. 
H言  250 anos atrds tamb6m aconteceria - Como 6 mesmo a msica? 
(Todos os atores vぞm para a boca de cena). 

ELI 	(Entra. No como personagem mas como atriz e cantarola) "Que o 
de cima sobe e o debaixo desce" 6. Querem cantar com a gente? 
Pessoal da trilha sonora, msica. (O narrador vai at' a platia, 
circu瓦  chama, leva ao palco. Cantam todos). 

NARRADOR 	Aten9ao, aten9 ao. Com voces, mais uma vez os Flores dos 
Anjos... 

AFONSO [Vi] Queremos andar a busca de nova terra. Ser como o pai e o 
mano. (Levanta-se entusiasmado) Chefiar魚milia tamb6m. 

JOAO 	(Ao lado dele, com o mesmo entusiasmo). O rei deu valor a nossa 
luta pelo reino (fingem que lutam d golpe de espadas). Reconheceu 

Xibom-bombom. Rog6rio GASPAR e Wesley RANGEL, gravado por "As meninas", 1997. 
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que povos das ilhas que nem os da Corte de Lisboa merecem ira 
terra de ouro! 

TODOS OS IRMAOS (menos o pai e o morgado que, de p, braぐos cruzados 
trocam um olhar de preocupaぐdo) Assim 6 que se fala!(levantam as 
m5os de punho fechado). 

PEDRO e MARIO 	Calma e Calma. 

PEDRO Manos, sem botar a cabe9a em cima da audcia voces nem saem 
daqui! Mofam! 

MANOEL Mas o rei se empenhou com transporte, ferramentas, terra e nao 
atrapalhar com servi9o militar. 

JOAO 	Somos gente que faz barco, do caque a baleeira. Madeira tem 
segredo conosco? 

AFONSO e MANOEL - No! 

JOAO 
	

E corda e rede? 

TODOS Nao! 

JOAO 
	

Artesao como n6s, vai receber ajuda maior.E ordem do rei. 

NARRADOR 	(Entra e os persona gens se imobilizam. Vai descendo pelo 
meio da platia) - Tudo verdade verdadeira. O reis portugueses 
tinham passado uma baita apertura. Ficaram bom tempo debaixo 
dos espanh6is. Na luta contra eles os a9orianos deram a maior 
for9a. O rei tinha compromisso com eles. Tudo escritinho, tim-tim 
por tim-tim na ordem real de 1747. 

INACIO A gente precisa pensar por nossa conta. Uma coisa 6 o escrito, outra 
coisa 6 o acontecer... 

MANOEL O mano no leva fno rei? 

INACIO Se trata de outra coisa・（caminha de umルdo para o outro enquanto 
diz) Mas ainda nao tenho clareza no dizer. Repara comigo.(Faz o 
irmdo sentar-se) O pai sempre decide depois de chamar conselho e 
por que? 

MARIO Mais olhos v6em o que s6 dois nao conseguem ver, mais cabe9as 
pensam o que uma s6 nao pensa. 
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PEDRO 	E mesmo assim quanta praga come a planta sem ser vista, e quanto 
coisa acontece diferente da que foi pensada. 

AFONSO Pois 6 , mas o u nico jeito de responder o risco da aventura6 
imaginar passo por passo・（Maria e Jacinta, p' por p, avanfam um 
passo dentro da sa厄）. 

PEDRO 	Entao, qual o primeiro passo? (Elas avanFam mais outro passo) 

MANOEL Transporte, barco, navio! (A cada palavra avanぐam mais um 
passo). 

MARGARIDA (Vai at' o guarda comidas) Quem est丘  a que se mostre 

JACINTA (as mulheres avanFam, todos se levantam) Senhora minha sogra, 
sabemos que 6 feio ouvir escondido... 

MARIA Mas queremos saber nosso destino. 

MARIO 	(Vai at elas) Filhas, tudo nao pode ser pensado com todos e ao 
mesmo tempo. Confiem e esperem um pouco mais. (As mulheres 
saem e Mrio e Margarida voltam). 

PEDRO Falvamos de navio. Isso 6 neg6cio de mercador - comprar a menos 
custo do que vai vender. 

JOAO 	E nao6 como vender peixe? Cada um diz que o seu 6 melhor 
(Levanta e sai anunciando) Otha o peixe, olha fresquinho! 

INACIO 	Isso ld6 hora.. .E barco, oh Joao. Nao mistura. Peixe se pesa, se 
cheira. Barco carrega gente. (Jodo senta-se). 

MANOEL Melhor pensar em quem paga pelo barco e pelo peixe 

MARIO A quem paga, o melhor parece o mais barato 

JOAO 	E l五  pescador vai ter luxos de gente da corte? 

ANTONIO Luxo nao, mas se previne de chegar vivo. 

PEDRO 	Assim quem viaja pode pegar o pior. 

MARGARIDA Licen9a. Filhos voces tem toda razao. E disso tratamos n6s, 
as mulheres. Matar a fome e corrigir o destino 6 nossa parte e 
preparativo. J豆  posso conversar sobre tudo com elas? 

PEDRO 	E entao, pai? 



MARIO 

PEDRO 

JOAO 

Que fale nosso morgado. 

Sim. Conhecer o destino jd 6 preparativo. 

E a f no rei? Ele ha de escolher o melhor... 
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INACIO Que apresentarem aos seus olhos fazendo economia em tudo 
quanto possam (Entram as mu仇eres, sob o comando da decidida 
Dona Margarida). 

MARGARIDA E entao? Nao precisa ser adivinho para saber que a comida 
vai ser curta. O suficiente para chegarem vivos. Vamos nos 
prevenir. Entrem meninas. 

ANA 	Precisamos saber o que se come num navio de grande viagem. 
Coisa que de sustento e se ajeite bem na barriga do viajante. 

JACINTA Que dor de barriga d6i e envergonha muita gente... 

MANOEL 

JACINTA 

MARIO 

Ai 6 mesmo! Como na festa do Santissimo . ..7 

Naquela festa em que perdeste teus melhores cal96es! 

Tem razao, Margarida. Se querem gastar menos, vao encurtar na 
comida. 

LUZIA 	Por falar nisso, o cozido esta pronto.E hora de p6r-se a mesa 
Ucena!いs meninas se ocupam da mesa). 

MARGARIDA (Vai ao centro do palco, seguida por Afonso, Jodo e Manoeり  
Tem de ser um farnel de pouco peso e que mate a fome. Eu vou 
cuidar da pancinha de meus meninos. Voces tem de chegar homens 
fortes. Se for por mim ser谷o os primeiros, os mais.. 

A釦nso 	Bonitos (faz uma reverncia para a mde).. 

JOAO 	De bom ferro (exibe os m庇sculos)... 

MANOEL (Ajoelha-se na frente da mde) - com a prote95o do Divino Espirito 
Santo (Jodo e Manoel invertem o avental da mde queガca como se 
fosse um manto) Nossa Senhora da Concei9ao, do Sr. Sao Francisco 
de Chagas, e Dona Margarida Flores dos Anjos 

7 Festa do Santssimo. A Irmandade do Santssimo Sacramento organizava a prociss石o do Corpo de Deus. 
Depois dela havia uma grande festa na praa da Igreja Matriz: tendas com quitutes, dan9as e jogos. ver Maria 
Luiza MARTINI. Rua da Praia, Corredor Cultural. Porto Alegre: EU, 1997. p. 98. Tamb6m os relatos de 
Augusto PORTO ALEGRE. A fundag気o de Porto Alegre. Porto Alegre, s. ed.; 1909. 
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MARIA (Interrompe anunciando) Agora um bocado de cozido e mais um de 
festa. 

LUZIA 	Sem vinho, que depois o "conceiho" continua e a cabe9a tem que 
estar fria como peixe no mar. 

GRACA Os bons de garfo que se cuidem, ficam para o fim. 

ESPERANCA Antes fossem bons de versos, de gente que sabe ler e 
escrever, que nem na corte... 

MARGARIDA Essa menina anda sempre com a cabe9a na lua. 

NARRADOR 	O rei se comprometera com o transporte ao Brasil, mas tres 
anos se passaram e nada de navio. Ao mesmo tempo que nosso ouro 
enchia os cofres da coroa ela escutava cada vez menos os 
"conceihos" dos municpios. Quem vendeu o que tinha, esperando 
viajar em seguida, jd nao tinha mais nada. Havia o perigo de uns e 
outros roubarem para se alimentarem. Ningu6m aguentava mais. 
Entao os aorianos tomaram providencias. (Os atores, durante a 
ルla do narrador, se disp6e em lugares estratgicos, dentro da 
platia). 8 

MARIO 	Povos dos A9ores. Chegou a hora de agir. O rei tem de honrar seus 
compromissos. Todos pensarem tudo e ao mesmo tempo nao dd. 
Por isso n6s, chefes de famflia, nos juntamos e escolhemos 
representantes. Que um deles venha e apresente as id6ias que 
釦rmaram. 

REPRESENTANTE 1 (Lぞ  um pergaminho que desenrola). Todos formaram a 
seguinte id6ia: de que se fa9a uma representaao assinada pelo 
povo. Que a camara do nosso municpio mande mensageiro 
entreg-la え  corte. 

Todos os que estao na lista para viagem, formem acampamento nos 
terrenos da Camara e s6 saiam dali quando vier o navio. 

Para que essas id6ias tenham fora de deciso, na Camara e na 
Corte, a assinatura da representa9ao e o acampamento tem de ser 
fortes. Da6 preciso que se consulte o povo. 

8 At6 1700 os "Conceihos" funcionavam no Reino Portugues. Na base estava a Camara Municipal e no cume as 
Cortes de Lisboa, que reuniam representantes de todas as provncias. Depois dessa data, quando come9a a fluir o 
ouro brasileiro, aperta-se o controle do comrcio (monop6lio) e da polftica (absolutismo). Ver Francisco Carlos 
TEIXEIRA DA SILVA. In: LINHARES, Maria Yeda. Histria Geral do Brasil , Rio de Janeiro: Campus, 
1990. 
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MARIO Que todos se recotham com os seus e venham aqui, amanh a, nessa 
mesma hora e lugar os que concordam com a id6ia formada, a 
manifestar o seu acordo. 

NARRADOR 	O abaixo-assinado e o acampamento? Tudo verdade 
verdadeira! Os historiadores encontraram esses documentos, com 
mais de duzentos anos, guardados nos arquivos. Agora, como eles 
fizeram? Quem tomou a iniciativa? Foi um "conceiho" de chefes de 
familia, houve ou nao houve consultas ao povo? Isso nao se sabe. 

Quem jE deu uma de a9oriano por aqui e participou de algum 
abaixo assinado ou coisa parecida? Quer contar um pouquinho pra 
gente, como 6 que foi isso? 

Pois 6 , gente assim, como os Flores dos Anjos, por dentro dos seus 
direitos e compromissos do rei, teriam organizado a partida dos 
aorianos. Pensar com a pr6pria cabe9a e ficar no p6 da autoridade 
tem 200 anos. Entao saiu a viagem. 

Segundo ato 

NARRADOR 	Essa galera chegou mal. Dois se apagaram no caminho. 
Chegaram a ilha do Desterro (Florian6polis) em Santa Catarina. Os 
viajantes sofreram mal de Loanda, Escorbuto. Que que 6 isso? Uma 
doen9a por falta de vitamina que os manos n谷o comiam verdura no 
navio. A pessoa morre botando sangue pela boca. A viagem deve 
ter sido uma agonia, em que 6 difcil ser heri. A pessoa quer 
salvar a sua pele, quem sabe fazer uma mdia com o comandante e 
conseguir um peda9o de pao a mais, passando por cima dos 
companheiros agora, sabendo que vai precisar deles logo depois. 
Seja como for, com aquela fora que vem nao se sabe de onde, eles 
se organizaram. Verdade verdadeira, registrada nos documentos: 
depois de um tempo de chegada plantaram: a mandioca verdejou e a 
farinha mais o peixe alimentou a gente. Produziram, livres, pelo 
menos, da sombra de vulcao... 

Dan9a da mandioca. 伊atida de percussdo. Comeぐa com as 
mandiocas cobertas com panos, como se estivessem debaixo da 
terra. Prximo a elas uma d rvore, muito carnavalesca, maquiada, 
curiosa e carinhosa, es厄atenta a tudo. 

LUCIA, MARIA e JACINTA (Capinam as mandiocas, arrancam chumaぐos de 
papel grudados aos panos) 



LUCIA 

JACINTA 

MARIA 

J nao sonho mais com porao de navio. 

Nem eu com vulc五o. 

Por acaso sonham com borboletas? 
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ANA e JACINTA N6s? 

LUCIA 	Eu lembro de flores. Borboleta nao... 

JACINTA Porque achas que tem borboleta em nossos sonhos, Maria? 

MARIA (Sai imitando as cunhadas. Estende as mdos d frente) Caminham 
dormindo, falam dormindo (segura-se no tronco da d rvore e 
rodopia por traz dela. A d rvore reage, apa加a o tronco como se 
morresse de doり dan9am dormindo... (senta-se). 

JACINTA Vamos aproveitar o gostoso dessa sombra. 

LUCIA 	Ai que bom! (Acomoda-se ao lado de Jacinta). 

JACINTA Depois a gente conta os sonhos (Ad rvore agradece com muitos 
cumprimentos. Tira um espelho do seio, ajeita os cabelos, retoca 
sua maquia genl・ As mo9as donnem. Aparece um braぐo aqui outro 
aco厄 empunhando chumafos de papel celofane como se pssem 
plhas ~ topes de celofane nos ombros, cotovelo, puムo... na cabeぐa 
trulびas estilo Carmem Miranda. Um grupo inteiro brota, com todas 
aspihas - Outro brota, mais outro, outro mais. As mandiocas e a 
d rvore danFam ao som da percussdo. Maria danFa dormindo. As 
meninas se acordam). 

JACINTA Sonhei... 

LUCIA Eu tamb6m. 

MARIA Dessa vez at6 eu sonhei: dancei uma dan9a que nunca dancei. 

LUCIA 	Vi uma dan9a que eu nunca vi. 

JACINTA As mandiocas jd estavam todas crescidas. 

MARIA 	Serd? (Correm a ver. Os bailarinos de hd pouco esto sentados no 
chdo, nas suas posiF6es iniciais de danfa). 

JACINTA Brotaram, cresceram enquanto a gente dormia.(Entram os maridos 
com seus cestos de peixe. Elas correm para eles). 
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TODAS 	Venham ver, elas brotaram mesmo, enquanto a gente sonhava... 

NARRADOR 	Ali em Santa Catarina os aorianos se curaram, plantaram, 
sonharam em ficar. Mas a ordem do rei era tocE-los para a fronteira 
sul. Espanha e Portugal, cd e ld, volta e meia, era "bafo". At onde 
vai o peda9o de quem? Onde botar as marcas de posse, separando o 
que era col6nia da Espanha e col6nia de Portugal? Quem tinha que 
segurar? Povao pobre, lutando por um espa9o reconhecido. (Entram 
os pe6es com cavalo de cabo de vassoura, bombacha e chaj厄ude 
ga庇cho, idnticos). 

COMANDANTE PORTUGUS 

PEAO PORTUGUS Viva Portugal (interrompe com a espada) 

COMANDANTE PORTUGUBS Mas eu nao tenho nada a ver com isso! 
(Ficam imづveis)! 

PEAO PORTUGUS 1 Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar! 

PEAO ESPANHOL1 Viva Espanha! 

COMANDANTE ESPANHOL 	Mas eu nao tenho nada a ver com isso! 

PEAO ESPANHOL 1 Viva eu e viva Espanha! (Os dois pe6es se golpeiam 
com as espadas caindo um sobre o outro). 

COMANDANTE PORTUGUS Atacar! 

PEAO PORTUGUES Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar! 

PEAO ESPANHOL 2 Viva eu e viva Epanha (Fazem como os dois primeiros 
caindo em cima deles,prmando um sanduche humano). 

COMANDANTE PORTUGUS Atacar! (Ningu'm aparece) 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar!! (Ningu'm aparece. Os dois tiram 
o chap'u um para o outro, vdo saindo "defininho"). 

Pe5o espanhol 2 (0" ltimo morto se levanta e grita) -Sem essa, vao morrer 
junto conosco!! 
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NARRADOR 	Negocia9o dos reis de Espanha e Portugal. Tratado de 
Madri, 1750・（Entra um grande mapa) Portugal entregaria a 
Espanha a Col6nia de Sacramento. Ficava h beira do Rio da Prata, 
em frente onde hoje 6 Buenos Aires, capital da Argentina. (Aponta 
no mapa) A Espanha entregaria as Miss6es a Portugal (aponta no 
mapa). Este era o destino dos a9orianos: outra vez o navio, segurar 
a fronteira marcada pelo tratado nas Miss6es. 

JACINTA Nao e nao. Fugimos, entramos mato a dentro. Agora, com as 
crian9as tao novas, outra vez, o navio, aquele porao que chama 
doen9a. 

MANOEL Chora... Depois esfria a cabe9a, como a mae. 

JACINTA Se nao fossem os biscoitos inventados da Dona Margarida, se 
morria de fome no navio. 

MANOEL O maior risco da aventura6 o que escondem... O Afonso ficou de 
juntar alguns dos nossos. Fazer uma representaao. Falar com o 
comandante do arraial, ver se arrancam algum fato novo. 

JACINTA Aqui6 mais difcil ser como Dona Margarida... (Sai e os irmdos 
sentam-se prximos ao p屍blico, teted tete). 

AFONSO O comandante nao fez boa cara mas nos recebeu. S6 que no 
adiantou muito mais do que jd se ouviu aqui e acold. Os outros 
representantes do acampamento querem participar do nosso 
"concelho". Os manos concordam? 

MANOEL Sim 

JOAO 	Estou com os manos. (Entram os representantes vindos da 
ルtia)A gente at6 ja plantou aqui (acaricia as mandiocas. Elas 
fazem que sim, como sepssem gatinhos) Porque proibir de nos 
darem essa terra? As mandiocas vao retirando seus enfeites e 
acompanham a cena como gente). 

MANOEL O Rei quer que se vd para essa tal de Miss6es. 

REPRESENTANTE 1 (Ri) Que era da gente de Espanha. 

REPRESENTANTE 2 (R2) E essa gente? 

TODOS 	O que vai ser deles? 
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REPRESENTANTh 3 Jd devem ter sado, agora o lugar passou para o nosso 
reino.. 

REPRESENTANTE 4 Imagina s6, se for muita gente, largar de mao o que jd 
fizeram.. 

MANOEL Dificuldade das grandes. Acho que vai levar muito mais tempo do 
que imaginam o Rei e os seus concelhos. 

JOAO 	Nao gosto disso. Em vez de chegar numa terra livre, chegar na que 
foi dos outros... 

AFONSO E capaz da gente ficar sem chao muito tempo 

NARRADOR 	(Entra da platia. Os atores se imobilizam como es厄tuas) O 
rei de Espanha determinou que os ndios Missioneiros se 
mandassem. Jd pensaram que coisa mais sofrida? O que devia 
passar pela cabe9a das pessoas? 

-E os 100 anos da minha aldeia? Meus pais e meus av6s se criaram aqui!- 

-E se algu6m rec6m tivesse conseguido melhorar a sua casa, com jardim no 
pdtio, aquela pinturinha, fica tao legal, nao 6 mesmo? 

-Nao, nao, deixa tudo!!. Voces terao outra. 

-Onde? Quanto tempo vai demorar, como vai ser a nova casa? 

-Difcil que essa mudan9a fosse rpida e fcil. Os a9orianos tinham razo 

MANOEL J五  vem o primeiro sofrimento. O ajuntamento no navio dd doen9a 
As mulheres tem razao. Crian9a corre grande risco. 

(R2) Tanta terra... .A gente podia progredir mesmo sem receber a do 
rei... 

(Ri) 	Quem sabe chegar え  s Minas... 

(R3) Arrisca igual. O ordenan9a contou. Tem que ser muitos, com gente 
que conhece caminhos. 

JOAO 	Sen谷o as pessoas terminam morrendo perdidas por a. 

(Ri) 	Mano, o que d瓦  for9a a lei do rei 6 muitos pe6es. E se todos 
decidissem nao ir? 
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NARRADOR 	(Atores novamente imづveis). Sem sada. Governador deu 
ordem. Proibido dar terra em Santa Catarina. 

-Vao ou nao vao? 

Chamou a toque de tambor, outras gentes em Sao Paulo. 
Concorrncia. Aperto. Quem nao fosse para as Miss6es perderia o 
lugar e os direitos. Na lei de entao, a Igreja e o governo estavam 
juntos. 

Sabem o que era a carteira de identidade daquele tempo? A certido 
de batismo. A cria9ao de um municpio estava ligada primeiroh 
capela e depois え  par6quia, que eles chamavam de freguesia. Sem 
freguesia nao tinha municpio, camara municipal, "conceiho" com 
釦奪a de lei. 

MANOEL Mas e a desgra9a do navio, a doen9a?. Afinal o que 6 a primeira 
coisa? A vida nao 6 a primeira? 

JOAO 	A vida6 o agora, mas tamb6m 6 o depois. 

AFONSO E entao, que decidem os manos? (Um por um decidem ir. Saem os 
homens). 

Terceiro ato 

MARIA 	いs mulheres esto sentadas nos seus ba屍s). As vezes eu queria 
mais 6 ser homem (levanta com as mdos na cintura). 

LUCIA 	(Sobe no ba房) Eu queria mesmo era ser rei (Maria e Jacinta fazem 
reverncias). 

JACINTA (Puxando L屍cia) Ho, Lcia! Tenho quase certeza que isso 6 pecado 
N五o v6 que o Rei 6 escolhido por Deus? 

MARIA 	Olha, mas pelo jeito tamb6m prd ele tem agora e depois, e os dois 
nao dao ld muito certo. 

LUCIA 	D五  prd se pensar em agora sem pensar em depois? 

JACINTA Nao 6 que voces deram de pensar coisa esquisita, que ningu6m 
pensa? 

MARIA (Sentada no ba庇) O que 6 ser Chimarrita? 
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LUCIA 	Mulher solta.. 

JACINTA (Pega as duas pela mdo) Agora 6 a provisao, sustento no navio, 
biscoito de Dona Margarida. 

NARRADOR 	Ld se foram os a9orianos. Nao safram apressados? 
18/11/1752. Agora, em carta ao rei, o comandante se exclamava "os 
casais vao passando com muita fora para Viamao, mas sabe Deus 
quando sairao dali [・ ..] Agora se descobre que o caminho para as 
Miss6es [...]6 dificultoso". 

Se nao sabiam nem o caminho, imagine-se o resto, no sabido e no 
pensado. No "bafo", lascava o comandante: "Ora diga-me Vossa 
Realeza como se hd de transportar tanta gente sem que morram 
muitos, como hao de ir os seus fatos (a tralha, a bagagem, o que 
ainda sobrava dela) em que carros, e que cavalos. Isto hd de ser 
uma conquista grande em que nao hd de faltar que padecer" 

E jd nao faltava: o navio, aquele poro que chama doen9a, chamou: 
"Deram bexigas [variola] nos casais que foram para Viamao e tem 
morrido muitas crian9as", arrematava o comandante em sua carta.9 

MARIA Daquele jeito nem era mais ele, pobrezinho. Mas eu tive um 
sonho.. .Ele subiu ao c6u como era, um anjinho brincalhao. 

JOAO 	Eu acho que sou errado, os manos tamb6m. Talvez se a gente 
pensasse como mulher, fugisse mato a dentro... 

MARIA Eu tamb6m nao queria pra ele uma sina de "tatu sem dentes".10 

JOAO 	E agora acho que sou mau porque fico contente.. .de nao teres 
perdido tua beleza. 

MARIA Tamb6m fico e nao acho que sou ma, nem Deus pensa isso de mim. 
(Beijam-se de leve) E S五o Francisco jd tem altar? 

JOAO 	Casei com mulher forte igual h m豆e Margarida. 

NARRADOR 	No meio da desgraceira: varola, naufr五gios, pontes feitas de 
barcos que se arrebentavam ao peso das tropas; ataques dos ndios 

9 Trechos de carta de Gomes Freire de Andrade para o rei, escrita em Rio Grande em 18/11/1752. Estd no 
Arquivo Hist6rico Ultramarino em Lisboa. Pesquisada e divulgada por Helen OS6RIO. Apropria車o da Terra 
no Rio Grande de S五o Pedro e a Forma車o do Espa9o Platino. Disserta 豆o (Mestrado) PPG de Hist6ria, 
Porto Alegre: UFRGS. 1990. n. 101 
1or『,‘ 	，  」  , 	-1or『,‘ 	，  」  , 	 - 	. 	,, ． 	‘ー、一  I am sem nentes e uma expressao encontraa no tanc1ango '' () latu" de origem a9oriana, assim como a 
Chimarrita, incorporada ao folclore gacho. Designa quem vive na terra pblica, sem oficio ou terra pr6pria. 
Ver Donaldo SCHULER. A poesia no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 

ーーーーーー一ー一 UFRGs 
Bib恥teca Se!cra! de Ciencias Sociais e Humanidades 
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Tapes, que a terra no era vazia no caminho das Miss6es e eles 
defendiam seu peda9o a flecha e fogo, olhem s6 o que conta o 
gringo, Miguel Angelo Blasco : a povoa9ao 6 um arraial de casas de 
palha habitadas de casais das ilhas e 6 bastante frtil.11 

D-lhe a9orianos dures. Outra vez se fincaram na terra do Rei e 
plantaram. Janeiro de 1753: jd tinham capelao nomeado, com 
assinatura do Comandante, o Frei Faustino. Pesquisa aqui, pesquisa 
acold, uns dizem que a capela, se existiu era s6 um altarzinho, nao 
era capela reconhecida pelo bispo. E desde quando alguma coisa 
nasce de papel passado? Povao ocupa, finca o santo e briga pelo 
direito, que por isso 6 importante o tal de papel passado. 

いS mu琉eres preparam o altar. Outras vestem meninas de a可os. 
Elas brincam de cabra-cega). 

VIZINHA 1 (Bate palmas). Olha que Sao Francisco, em vez de asas, vai dar um 
rabo pra voces・いS meninas prmam ガla na frente deた para 
receberem as asas). Agora 6 que come9a vida de gente. Padre que 
batize e case... 

JACINTA Que antes a gente andava solto no mundo levando vida de pagao 

AFONSO Cunhada, falta muito ainda. (Entra a procissdo pela plat'ia. Os 
a可os se acomodam pelo altar improvisado. Todos se imobilizam na 
pose em que esto). 

NARRADOR 	(Descobrindo seu rosto). Frei Faustino 6 quem vestia essa 
roupa. Ele puxaria a reza a So Francisco de Chagas. Mas 
decidimos rezar no presente, pelos ndios e os escravos expulsos de 
suas terras e por n6s, herdeiros de todos eles, a Sao Francisco de 
Chagas, a Ogum e Tupa. Quem quiser, nao se acanhe e nos 
acompanhe. 

(Soam tambores indgenas). 

NARRADOR Louvado seja Tup. 

CORO 	Louvado seja 

(Soam atabaques afr力  

NARRADOR Louvado seja Olodum. 

n As anota6es de Miguel Angelo Blasco, mestre-general de quartel de Gomes Freire de Andrade, registram o 
primeiro olhar sobre a Rua da Praia. Elas foram transcritas na Revista do Instituto Histrico e Geogrfico do Rio 
Grande do Sul - II trimestre de 1938. 
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CORO 	Louvado seja. 

(Soam campainhas crists). 

NARRADOR 	Louvado seja Sao Francisco de Chagas. 

CORO 	Louvado seja. 

NARRADOR 	20/07/1754 . Definiu-se a situaao. O comandante deu a carta 
de Sesmaria, a declara頭o de propriedade, a Gernimo de Ornelas. 
Concedia-lhe trs l6guas de terra, praticamente todo o territ6rio da 
atual Porto Alegre, na paragem chamada morro da Senhora Santana 
com uma condi9ao: "nos rios navegdveis ficar五  meia l6gua de terra 
livre [..・ ] para uso p丘blico [...] o lugar do povo, pelo direito, como 
pe6es do rei". 

(Cendrio ~ a cape厄）. 

VIZINHA 2 Trs l6guas ao sesmeiro, ao Dom Ger6nimo de Ornelas, e a gente s6 
recebe terra nas Miss6es. 

VIZINHA 1 Desaforo. 

VIZINHA 3 Tem gente que ficou ld com ele, trabathando na terra dele, prefiro 
mil vezes ser peao do rei 

VIZINHA 4 Ainda bem que somos artfices, seno era ali,6 , comendo na mao 
de Dom Ger6nimo. 

MARIDO DA VIZINHA 3 Senhoras Cabe9as-de-vento. Ent豆o nao se deram 
conta? E a que mora o nosso direito! 

MARIDO DA VIZINHA 2 A mesma carta que reconhece as tres l6guas do 
Jer6nimo, reconhece o nosso arraial. 

MARIDO DA VIZINHA 4 Ele vai ter de demarcar as terras. Reconhecer os 
limites da que 6 dele e da que 6 do rei, publica, quer dizer, nossa., 
os pe6es do rei. 

VIZINTIA 2 Ai meu Sao Chiquinho. . .A Rua da Praia 6 nossa? 

TODOS E . 
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VIZINHA 3 Daqui n5o saio, daqui ningu6m me tira12 (Levanta e desmaia, como 
no jogo da "bolinha de gente"em que ndo se dobra o joe肌o 
coがando no companheiro que rebate). 

MANOEL E tem mais: Oi narrador, conta a, aquele outro peda9o 

NARRADOR 	. . .e sucedendo caso... que venha.. .a pessoa eclesidstica. 

AFONSO Padre, Bispo. 

NARRADOR 	Serao obrigados a pagar dzimos. 

VIZINHA 3 	Imposto? Chi! Vao chiar. 

NARRADOR: 	E cumprir com ... mais encargos". Um deles era doar uma 
grande 百  rea de terras ao Santo Padroeiro. 

VIZINHA 1 Veja ld Sao Chiquinho. Depois de rico, nao vh se dar ares de 
sesmeiro! 

MARIDO DA VIZINHA 1 	Mas que falares sao esses.. 

VIZINHA 1 Sao falares da verdade. Tem mais: pra mim isso 6 um ovo que ainda 
est五... 

TODOS Respeita S乞o Chico! 

VIZINHA l （刃oe訪αーse・ Faz o sinal da Cruz). Licen9a Sao Chico. No... (faz a 
reverncia inversa, de costas para o p庇blico) da galinha.! 

NARRADOR 	O que a vizinha dizia do tal de ovo, servia tamb6m para o 
Tratado de Madri. Os ndios missioneiros se rebelaram contra ele. A 
resistencia durou dois anos. Em 1756 foram chacinados por tropas 
de Espanha e Portugal. 

Foi a guerra de Sep6 Tiaraju. 

(O coro entra, cantando pela platia, a canfdo de Sepり． 13 

NARRADOR 	A paragem de Santana crescia mas subordinada ao municpio 
de Viamao. Era abastecimento, navega9ao para os rios do interior, 
mensageiros. ..Terminou por chamar-se "Porto do Dornelas", por 
causa do sesmeiro. Mas sabem como 6 : uns diziam Porto dos 
Ornelas, outros j豆  entendiam Dorneles e assim foi ficando. No meio 

12 DaqUi n o saio. De Paquito e Romeu GENTIL, gravada em 1983. 
ilaraju. naroosa Lt ささA, aocumentaao popular, arranjo de乙  e Uomes, gravada em 1975, por "Os Tapes". 
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desse reboli9o sofrido, com aquela fora que as pessoas tiram nem 
se sabe de onde, os a9orianos trabalhavam. 

いS mu坑eres esto sentadas preparando estopa de calafetar 
embarcaぐ6es). 

VIZINHA 3 Que esse barco acima e abaixo, aqui do nosso rio ajuda, ajuda! 

VIZINHA 2 Dd um ganha pao que a gente faz porque a gente sabe - arruma-se 
barcos. 

MARIA 	Quem diria.. .Esses trapinhos! 

JACINTA Forro de barco! 

LUCIA 	Navegar6 preciso... 

VIZINHA 4 Agora, o resto!.. 

VIZINHA 2 Porque 6 que os ndios vieram de cima abaixo, os nossos de baixo 
para cima・・・  

VIZINHA 3 Num sofrimento medonho... 

VIZINHA 4 Terem de descer de novo abaixo, terminando outra vez no mesmo 
lugar e pior que os ndios, tendo por si s6 a meia lgua dos rios... 

NARRADOR 	Foi isto que aconteceu, verdade verdadeira, O esperto 
governador tratou de criar divisao: aos ndios que desistissem da 
guerrilha e se passassem para o lado de Portugal, ofereceu terras 
aqui em Gravata formando com eles a aldeia dos Anjos. E os 
aorianos? Primeiro foram trancados pela resistencia indgena, nem 
chegaram s Miss6es. Depois, em 1759, morreu o rei de Espanha e 
o tratado foi ao ar. Sem lugar, os a9orianos voltavam em dire9ao ao 
Porto, ocupando o espa9o p丘blico え  beira dos rios. 

JACINTA E voces sabem dau ltima, da afli9ao de Dona Cust6dia? 

Dizem que D. Agostinho, esse homem tao bom e que tanto entende 
das leis sumiu... 

VIZINHA 5 Ai tem coisa. Os homens mais o padre ja safram atrs. Tem mais 
dois dias que procuram. 

VIZINHA 1 Francamente! Se o rei nao tiver estopa na cabe9a... (grita) 

TODAS 
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VIZINHA l(Olha para os lados e continua em tom de segredo) Bota a cabe9a 
no travesseiro mas nao dorme. 

JACINTA (Soam os tambores) Na capela, na capela, depressa... 

NARRADOR 	Dom Agostinho Castel Branco, dos casais das ilhas, morador 
no Porto do Dornelles, foi morto え  trai9ao, com cinco facadas e 
algumas pancadas e as costelas quebradas, seu corpo escondido 
pelo matador Jos6 Raimundo, filho do mesmo Dornelles. Verdade 
verdadeira, o atestado de 6 bito estd ld, no arquivo da C丘ria 
、イー‘一一一一1二一一一  一一  1 」  工 	』  - 1 ill Metropolitana, ao lado da catedral.'" 

VIZINHA 3 Imagina! Os Ornelas! Jernimo e a filha, at foram padrinhos de 
cnan9a nossa. 

VIZINHA 4 Vai ver que o filho agiu sem conhecimento do pai. 

VIZINHA 20 rei 6 que tem obrigaao conosco, seus pe6es. Ele 6 que deve 
b otar essa gente de trs l6guas no seu lugar.15 

WZINHA 3 Alimentar os tantos que vem se chegando para ch, exige aumentar 
as ro9as・・・  

VIZINHA 4 Os Omelas nao querem saber que o nosso porto cres9a, se cresce 
vira freguesia, tem de doar as terras pela lei... 

NARRADOR 	Para os historiadores o assassinato de D. Agostinho teria 
acontecido porque o crescimento do porto atrapathava seus 
rebanhos, eu penso que pode ter sido pela questo dos limites entre 
a terra p丘blica e a dele... 

Mas entao, como se nao faltasse mais nada, houve guerra na 
Europa. No quem fica com quem, Espanha e Portugal ficaram 
opostos. Guerra l五  e guerra aqui. Em 1763, os espanh6is caram no 
Rio Grande do Sul. Tomaram as Miss6es, em cima e Sao Pedro do 
Rio Grande, em baixo [a praia do Rio Grande, que tamb6m chamam 
Cassino]. 

COMANDANTE Que ningu6m passe o Taquari!! Detenham o invasor! (O 
comandante enfurecido caminha em戸ente a um corpo de guardas, 
vestidos como cartas de baralho). 

14 0 atestado de 6 bito de D. Agostinho Castel Branco, de 08/11/1760, estd no arquivo da Cliria Metropolitana 
(prdio ao lado da Catedral na Rua Espirito Santo) no primeiro livro de 6 bitos da Caoela de Viamao. 

A sesmaria era uma grancie extensao cie terra, aoacia como prdmlo de servi9os prestados ao rei e a quem tivesse 
capital (fazenda) A de Gernimo de Ornelas era de trs l6guas. 



193 

	

SOLDADO 1 	Perdao Excel6ncia, com que e quem? 

	

SOLDADO 3 	(Gaguejando repete) c. .com que e q. .uem 

COMANDANTE Com quem e qu6? (O corpo de guardasルz que ndo) 

	

SOLDADO 2 	Nao tem quem, nem que.e Fugiram (o corpo de guardas faz 
esquerda volver e d dois passos, para a saida...). 

COMANDANTE (Enquanto o comandanteル瓦 vai envolvendo os guardas, 
puxando a espada e empurrando-os em direぐdod p厄t 加）.E esses 
aorianos, hem? Fuj6es atrevidos (os guardas vdo recuando em 
direfdo ao piblico). Sao pe6es do rei, vivem na terra dele e na hora 
H.... 

COMANDANTE (Sai gritando) Guardas. Tranquem essa gente, que se 
defendam!! 

	

NARRADOR 	O rei nao estava nada satisfeito com os sesmeiros, os homens 
de trs l6guas. Com  tanta terra e tanto privil6gio nao seguraram os 
espanh6is. E os pe6es do rei, onde andavam? Enganados e 
maltratados, os a9orianos haviam de enfrentar os invasores? Que os 
ministros tratassem disso, ou de certo, perderiam seus lugares 

(Um ambiente de escritrio, papel espalhado pelo chdo, secretrio, 
um conse琉o de corte.) 

	

MINISTRO 1 	Sao ordens do rei, ele sempre acha que tem mais poder do 
que na verdade tem. Mas escreva, escreva... 

	

MINISTRO 2 	Que se demarquem as terras dos poderosos, pois eles 
avan9am sobre o que nao lhes pertence.. 

	

MINISTRO 3 	Prejudicam os pobres, sem terra com que produzir e o servi9o 
do rei que n五o tem produ9ao... (O escrivo -e seu auxiliar 
escrevem ルriosamente, um vai repondo o papel e o outro vai 
escrevendo por tudo, sem paraり  

MINISTRO 1 	Isso, Isso. Vamos xingar os sesmeiros e dizer a verdade. Eles 
merecem. Querem sempre mais e mais. 

	

MINISTRO 2 	Isso tamb6m agita o povo. Vai. Vai 

	

MINISTRO 3 	Deixar a terra improdutiva, nem gado nem lavoura como 
deviam. 
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MINISTRO 2 	E aos a9orianos, pe6es do rei, que juntem-se em Tacivari onde 
receberao as terras e generos prometidos pelo rei. 

MINISTRO 3 	Isso, isso. Por terra e pela vila vao animar-se e meter-se no 
caminho dos castethanos. 

MINISTRO 1 	(Tem um ataque de loucura) Voc6s acham que o povo6 
burro? (Estapeia todos os ministros) Como 6 que vao surrar os 
espanh6is e os sesmeiros ao mesmo tempo. (Chora) Eles tamb6m 
querem fazer festa, chutar o balde... 

MINISTRO 2 	Leva, leva. (O ministro 1 sai esperneando). 

MINISTRO 3 	Leia secretdrio (o secretrio lE como papagaio. Quando 
chega na frase anterior, dita pelo Ministro 1- Isso,Isso, vamos 
xingar os sesmeiros, o Ministro 3 demite o Secretrio) Secretrio 
demitido, que venha outro, (abate o secretrio demitido com um 
tapa) 

(Na caPelinha de S・ Fmncisco o "conceiho" dos aforianos es厄  
reunidoj 

JOAO 	Dessa vez os espanh6is sao brasa pra nosso assado Manoel - 
Assado de quem? Receber terra na mira deles? 

AFONSO Os primeiros a se encontrar no outro mundo seremos n6s 

JOAO 	Este6 o ponto. Nao se vai ao Taquari. 

MANOEL E isto. Quem estd aqui no porto e na Rua da Praia, nao vai a 
nenhum lugar que nao seja... 

JOAO 	A Rua da Praia e o porto. 

AFONSO E hora de briga, dizem que o novo governador tem ordem de 
mandar gente dele com autoridade pra nos expulsar. 

MANOEL Auddcia e cabe9a! Quero ver se o rei vai querer confusao da grossa 
com os espanh6is nas barbas! 

JOAO 	Precisamos fazer "conceiho" com todos e preparar as mulheres 
(saem de cena). 

(Preparaぐdo das mulheres). 

AS MULHERES (Esto sentadas, sonhando e ao mesmo tempo preocupadas 
Cantam) "Se essa rua se essa rua fosse minha, eu mandava, eu 
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mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para 
o meu, para o meu amor passar..." 

VIZINHA l(Interrompe a canぐdo gritando decidida) Mas nem morta, daqui 
nao saio. daaui ningu6m me tira 

TODAS AS MULHERES 	Ningu6m. Ningu6m sai da Rua da Praia 

MARIA Licen9a, narrador, licen9a. A gente quer fazer uma homenagem a 
todos que batalharam pelas vilas nesse pas. A Rua da Praia e Porto 
Alegre tamb6m nasceram assim: 

BATERIA "Daqui n5o saio, daqui ningu6m me tira". 

MARIA Todo mundo, com a gente.... 

NARRADOR 	Entao o "concetho" do rei saiu-se com outra Dronosta 
Lembram da aldeia dos Anjos, criada em Gravatal nara enfrrniiecer 
a resistencia dos ndios ao Tratado de Madri? Pois imaginaram de 
meter ali tamb6m os a9orianos. O mesmo lugar dividido por mais 
gente, no que 6 que dd? (o narrador busca o p屍blico) Uma 
titiquinha de lugar pra cada um.E claro que os acorianos n谷o 
arredaram p6. 

(Voltam os Ministros). 

MINISTRO 1 

MINISTRO 2 	Estamos entre a cruz e a caldeirinha. 

MINISTRO 3 	N谷o ve que os nossos partiddrios querem tentar um ataque 
surpresa aos espanh6is... 

MINISTRO 1 	Daqueles de faz-de-conta que o Rei nao sabe... 

MINISTRO 2 	Daqueles que o Rei nao sabe e faz-de-conta que n6s no 
sabemos... 

MINISTRO 3 	Nessa hora nao dE para dizer que o porto6 dos a9orianos nem 
dos sesmeiros. 

MINISTRO 1 	Entao, entao... Sair pelo meio e de mansinho... (Mensageiro, 
tossindo) Que os aorianos escolham o lugar que lhes pare9a mais 
agradEvel para a nova povoa9ao que devem mandar fazer. 
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NARRADOR 	Gente, o ataque nem foi, ou melhor atolou, na Ilha dos 
Marinheiros, na Ponta da Macega. Os sesmeiros, mal e mal levaram 
um arranhaozinho nos seus privil6gios, botavam a boca no mundo. 

(Aparecem os sesmeiros montados em cabo de vassoura) 

SESMEIRO 1 	As terras est5o todas ocupadas... 

SESMEIRO 2 	Recebemos centos de casais a9orianos... 

SESMEIRO 3 	E toda essa gente quer (desmontam e atiram longe os cabos 
de vassoura). 

TODOS OS SESMEIROS 	Alargar-se... 

SESMEIRO 4 	E agora, a novidade 6 que esses mandaletes do rei. 

SESMEIRO 1 Metem o bedeiho. 

SESMEIRO 2 	0 velho Gernimo teve de fazer peti9ao a justi9a. 

TODOS 
	

Peti 9 ao え  justi9a? 

SESMEIRO 2 	(Formando uma rodinha de fofoca) dizendo que a sesmaria 
dele nunca foi contestada. 

SESMEIRO 3 

SESMEIRO 4 

SESMEIRO 1 

SESMEIRO 2 

SESMEIRO 3 

TODOS 

Como sesmaria dele, agora, se jd vendeu a outro? 

E a outra sesmaria, aonde ele foi morar?. 

Ai tem dente de coelho. 

Pois nao sabes que saiu em nome do filho! 

(tossindo) Afinal, de que lado estao os compadres? 

Deve ter sido intriga dos aorianos. 

NARRADOR 	Mas dessa vez o rei virou o jogo. Ouviu o partido que 
aconselhava formar um grande ex6rcito e nomeou um governador 
decidido e "assim" com ele - Jos6 Marcelino de Figueredo. (Uma 
rua improvisada com cordas e casas desenhadas em papel 
pintado. Os aForianos esto em戸ente a uma delas) 16 

16 0 rei ordenou, de fato, a6es contra os grandes proprietrios que nao produziam e se apossavam de terras 
vizinhas. Na pr'tica, por6m, o poder dos sesmeiros foi mais forte. 
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MENSAGEIRO Sua Excia. Excelentissima o Sr. Governador faz a todos 
saberem que d'hora em diante a residencia do governador Jos6 
Marcelino ser nesta casa, assim como esta sera a resid6ncia da 
C amara. 

VIZINHA 3 (Corre em direfdo d platia) voces ouviram? Ele vai morar na Rua 
da Praia. (Faz jeito de quem vai desmaiar). 

VIZINHA 2 Ja passou a hora do desmaio. 

VIZINHA 4 Tem coisa mais importante 

AFONSO Todos na capela. 

MANOEL Hh mais, muito mais. 

JOAO 	(Entra esbaforido) Nosso porto jd 6 capela 

JACINTA Papel passado!? 

JOAO 	Mais: o governador ordenou a desapropriaao. Mais:ter( 
mestre construtor naval (ouve-se o tambor. Todos correma 

VIZINHA 3 Sao Chico eu s6 nao desmaio... 

TODAS 	Porque todas queremos ver. (Passam os sesmeiros presos). 

JACINTA Serd que o mundo virou de ponta cabe9a? 

MARIA Botou a cabe9a no lugar. 

MANOEL Foram presos porque desobedeceram o governador. 

JOAO 
	

Recusavam-se a fazer a reuni五o da Camara na casa dele. 

TODOS 
	

Na casa do rei! 

JOAO 
	

Mas se preparem. Eles vao fazer de tudo... 

AFONSO E n6s tamb6m. 

NARRADOR 	Da Camara, os sesmeiros trombeteavam contra os aorianos, 
os ndios, o rei e at6 o bispo. 

SESMEIRO 1 	. . .Mas que mandem esses a9orianos para o norte. 

SESMEIRO 2 	E que lhes cobrem tamb6m seis, at6 oito cavalos para essas 
仕opas・  

teremos um 
na yeり  
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TODOS 	(Furiosos) pagas!!! 

SESMEIRO 3 	(Desdenhoso) de Sua Majestade 

SESMEIRO 4 	(Enfurecido) e os mmndios. 

SESMEIRO l 	(Enquanto o sesmeiro 3 morde o prprio chicote) 
devoradores, in丘teis, jd se viu? Te dou aldeia dos Anjos! 

NARRADOR 	Trabalho foi com os a9orianos e os ndios. Investimento foi 
com os comerciantes de tino e organiza9ao com a Real Fazenda. O 
porto ganhou verdadeiros estaleiros. Ficavam ali, perto do 
Gas6metro, onde come9a a Rua da Praia, na Praa Brigadeiro 
Sampaio, com os quart6is ao redor. Nao se construiam navios para 
viagens internacionais, mas para navegar pelos rios e pela costa do 
mar, transportando gente, armas, mantimentos. Os neg6cios 
andavam e se criavam empregos. Com  muita festas, a fragata S豆o 
Jos6 e Belona, deixou sua arma9ao e lan9ou-se ao rio buscando o 
mar em 8 de outubro de 1771. 

(Enquanto o narrador conta, arma-se a fragata. Ela se inspira no 
Bumba-meu-b叫  e nos bonecos de propaganda que deザlam, volta 
e meia, na Rua da Praia. Uma turma se "veste"de fragata, de 
pano colorido, como se psse um quebra-cabefa vivente. Um trio, 
ao centro, seルz de mastro: estandartes de arame fininho com pano 
de fralda para nena detalhes de papel crepomj. 

MESTRE DOS ARTFICES [Evert] E assim temos o orgulho de entregar ao 
servi9o de Sua Majestade essa nossa fragata S五o Jos6 e Belona. Ela 
mostra que neste porto. 

TODOS De barco todos vao bem. 

いfragata vem danfando. Avanぐam, brincam, percorrem a pルtia 
e saem por eル）. 

NARRADOR 	Mas os sesmeiros nao se davam por vencidos. Trataram de 
agarrar-se com o vigdrio. Ele condenou os a9orianos. Disse que 
eram rebeldes, pois subordinados a sua par6quia, tentavam levantar 
outra. Pela camara os sesmeiros bombardearam Marcelino: Como 
Vossa Senhoria o Governador patrocina uma rebeldia destas? Na 
corte trataram de agarrar-se ao vice-rei com o mesmo argumento. 

(Soa o sino da capela). 

JOAO 	O governador foi chamado pelo vice-rei. 
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AFONSO Nao6 bom.E sinal que ligou para as queixas dos sesmeiros 

MANOEL O que mais nos resta fazer? 

AFONSO Abaixo-assinado para o vice-rei descascando os sesmeiros17 

TODOS Isso! 

JOAO 	Foi assim que a gente fez a viagem 

MANOEL Seguindo a id6ia do nosso pai. 

REPRESENTANTE 1 Isso6 perigoso. A gente do vice-rei na corte pode 
fazer intriga, dizer que hd rebeliao. 

REPRESENTANi'E 2 Ao vice-rei nao, ao bispo! 

REPRESENTANTE 3 E ser entregue pela mao da autoridade, pela mao do 
governador. 

REPRESENTAN'IE 4 Isso mata qualquer intriga de rebeli5o e refor9a o 
governador. 

REPRESENTANTE 1 Que se o bispo decidir pela freguesia,6 mais 
importante que o vice-rei ordenar a vila. 

NARRADOR 	Era aquela torcida. Voces lembram da lei? Se o bispo 
decidisse pela freguesia nao tinha choro. Os sesmeiros tinham que 
doar terras para ela. A quem o bispo escutaria? Aos pe6es 
aorianos e ao governador? Aos sesmeiros de Viamao, ao vigdrio e 
ao vice-rei? Era desaforo daqui e de l豆. O vice-rei dizia que Jos6 
Marcelino queria fazer cidades dando risco em papel, dava chd de 
banco nele, at6 cadeia por algumas horas. Jos6 Marcelino respondia 
que nao era seu criado, foi recebido pelo bispo e dizem alguns e 
outros contradizem, ter ido a corte, entender-se com o rei. 

(Sinos e baterれ， Todos se reanem na capeル）. 

AFONSO (Entra correndo) Manos, somos freguesia em 26 de maro de 1772 

TODOS 
	

Portoalegre-se. 

AFONSO Mas tem um porm... 

17 Esse abaixo assinado 6 referido por Antunes de PARANHOS. Porto Alegre no s6culo XVIII. In: Anais do III 
Congresso SulーRiograndense de Hist6ria e Geografia, v. III. Porto Alegre, 1940. p. 1052. Mas nao hd 
identifica o do documento referido pelo autor. 
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MANOEL Que hist6ria6 essa de porm.... 
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JOAO 

LUCIA 

AFONSO 

Uma coisinha que nao 6 bem como a gente quer... 

Jd vi que alegria de pobre ou dura pouco ou tem por6m.. 

E 6 com nosso Sao Chico. 

VIZINHA 2 Anda, diga lh. 

AFONSO O nosso santo tem de ser trocado pela Santa do vice- rei 

VIZINHA 1 Malvadeza. E s6 pra nao dar o bra9o a torcer 

MARIA 	Vai outro abaixo assinado. 

SAO CHICO 	(Ouve-se sua voz, como se viesse do c'u) Afithados queridos 
A santa do vice-rei 6 a rainha de todos, Nossa Senhora da Madre de 
Deus. Chega de assinar. Portoalegrem-se cada vez mais. 

NARRADOR 	(Na platia) Com a gente, com os atores, com Sao Chico. 
Por-to-a-le-grem-se! 

AFONSO 

JOAO 

MANOEL 

AFONSO 

MANOEL 

MANOEL 

AFONSO 

MANOEL 

AFONSO 

JOAO 

Eos nossos personagens inventados? 

いoルndo aparece um grande cata-vento e a lua. Os Flores dos 
A可os esto reunidos). 

Barco navegando. 

Vento movendo o moinho. 

Moinho moendo trigo. 

E entao mano, ainda tem f no rei? 

Olha mano, a f maior 6 em n6s. 

Saudade do pai, dos manos.. 

Uma pessoa diz a sua id6ia, outra pessoa se larga daquela.. 

No, primeiro 6 coragem, auddcia e muita cabe9a. 

Uma pessoa diz a sua id6ia, outra pessoa se larga daquela... 

Assim aparece uma id6ia de todos, com fora de decisao. 
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MANOEL 

AFONSO 

JACINTA  

LUCIA 

MARIA 

LUCIA 

MARIA 

Um concorda outro discorda, sem perder a calma. 

Sem vinho, senao dE briga. 

E voc6s, agora que nao somos mais meninas, ainda tem id6ias 
esquisitas? 

As de sempre. E tu Maria? 

Aquelas e mais outras. 

Diz uma. 

Escravo 6 gente. 

NARRADOR 	Por hoje chega! S6 por hoje, porque essa hist6ria continua! 

FIM 
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4.1 	Os ensaios e o livro 

Depois de termos aprovado a primeira verso do texto, faltando-nos a 

marca9o de todas as cenas do terceiro ato, concluimos que seria impossvel 

continuar o trabalho na pequena sala de que disp丘nhamos na escola.A 

exiguidade do espa9o juntava-se a "ordem flutuante" que continuava 

acarretando problemas, especialmente o reforo da identidade negativa de 

"intrusos". Procuramos, entao, alternativas dentro da comunidade. O centro 

comunitdrio "Sao Jos6 Operhrio" abrigou-nos na prpria Igreja. A expectativa 

sobre a manuten9o da ordem, presta9ao que os adolescentes deviam em troca 

de uma oportunidade, complicava-se ainda mais, por ser agora, uma presta9o 

sagrada. 

Chamamos aten9五o do grupo para o quanto nosso trabalho era valorizado, 

tanto que fomos recebidos na prpria Casa de Deus. Se retribuissemos essa 

valoriza9ao, seramos cada vez mais respeitados e queridos pelo Centro 

Comunitrio. Esperdvamos aumentar a adesao do grupo え  necessidade de ordem. 

Mas no houve nenhum coment言rio de adesao a esta fala, o que nos fez temer 

pelo futuro. A "ordem flutuante" seria, para nossos anfitri6es, uma ofensa a 

Deus... 

Dispusemos de um espa9o bem mais amplo do que a sala da escola, com 

duas carncias de que o grupo queixou-se bastante: nao ter onde tomar d gua e 

no ter banheiro. Mas ali era possvel ver as marca96es jd feitas, que adquiriram 

claridade no espa9o e a sele9ao que o grupo operava no texto ao envolver-se 

com a a9ao. De fato eles nao tinham id6ia de que fossem fazer modifica6es ー  
"estava bom"- (ADOLESCENTES) inclusive acusavam uns aos outros de no 

decorarem os pap6is; tamb6m queriam "ter muitas falas" (ADOLESCENTES) e 

relutavam diante dos cortes, mas anteviamos que a continuidade do processo 
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iria oper五-las. Por exemplo: a supressao da cena final do segundo ato. Os atores 

simplesmente esqueciam-na, obrigando uma entrada do narrador para repor o 

sentido. 

Jd estvamos atrasados com os prazos da atividade editorial. Nesse 

sentido foi preciso tomar uma decisao arbitrdria, embora discutida com o grupo, 

a respeito das modifica96es do texto. Ou incorpordvamos aquelas que vinham 

acontecendo ou o texto permanecia como estava. Optaram pela entrega do texto 

como estava com a inten9ao de decorarem melhor. Al6m disso tomavam-se 

visveis tend6ncias dos atores que deviam ser corrigidas (dar as costas ao 

pblico e n豆o posicionar-se definidamente no espao, balan9ando o corpo). 

Ficavam particularmente irritados com a repetiao. E nesse processo, do 

qual n谷o abrimos mao, perdemos muito tempo por termos adotado o crit6rio de 

repeti9ao ponta a ponta com adi9ao da cena rec6m marcada, interrompendo para 

corrigir. O objetivo era reforar o sentido de conjunto do texto e do espetdculo. 

Quando percebemos que exigiamos um comportamento bastante "profissional" 

do grupo, jh estdvamos com a ordem flutuando perigosamente para menos, no 

espa9o, no tempo e na Igreja. 

Nossos parceiros nao resistiram a tentadoras caixas de pirulitos que foram 

descobertas; a sujeira do lanche jamais foi limpa como desej五vel e num dos 

bancos apareceu a grafia de um palavrao. Soubemos tamb6m que a vizinhan9a 

fez queixa sobre o comportamento do grupo, especialmente das meninas, por 

gritarem na porta da Igreja. Assim fomos expulsos da casa de Deus. 

Procuramos, ent ao, trabalhar a situa9ao com o grupo e a escola chegando a um 

acordo que diminuia nossos encontros para uma vez por semana. 

Trabalharamos no hordrio em que o turno da tarde saia mais cedo em fun9ao da 
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reuniao dos professores. Evitdvamos assim a conflu6ncia da atividade de classe 

com o extra-classe. 

O grupo reclamou muito porque foi penalizado com a perda de um lanche. 

Aproveitamos a oportunidade para deixar claro que os gritos e toda a sequencia 

de queixas que vinham se acumulando contra eles terminava por atingir o 

trabalho, a n6s e a eles. Sugeriram entao que troux6ssemos um lanche duplo, ao 

que nos negamos, por nao nos sentirmos responsdvel pelos problemas com 

ordem. Finalmente terminaram reconhecendo que seu comportamento estava na 

origem da situa9ao e alguns sugeriram a suspensao do lanche de quem "fizesse 

bagun9a" (ADOLESCENTES). 

Conseguimos entao, at o fim do ano, concluir toda a marca9ao e repassar 

a pe9a inteira, com um resultado muito bom, especialmente na comicidade, 

como era de se esperar. Durante esse tempo, embora d6ssemos contas do 

movimento e das dificuldades, ningu6m referia-se ao livro. Tamb6m receberam 

com indiferen9a o aviso de que no dia 5/12/2000 o editor viria fazer a foto para a 

capa. Mas no dia combinado estavam todos lh, muito excitados, perguntando em 

que dia o livro ficaria pronto. Explicamos que ainda precisdvamos 

complementar o oramento ou achar uma outra maneira para que o livro sasse 

colorido. Ao que reagiram com uma frase do texto: "alegria de pobre dura pouco 

ou tem por6m" (ADOLESCENTES). 

Encerramos nossas atividades em 2000, assim como ocorrera de 1999, 

com o risco de que o perodo de frias mais a passagem dos meninos para o 

segundo grau, matriculados em diferentes escolas, desfizesse o grupo. Quando 

retomamos, em fins de maro de 2001, de fato sofremos a perda de dois 

meninos e duas meninas. Precisamos treinar dois substitutos e repartir as falas 
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das meninas. Outra dificuldade 6 de que nao havia maneiras do grupo se 

encontrar durante a semana. Os hordrios livres dos meninos, todos no segundo 

grau, nao coincidiam com os das meninas. A 丘  nica possibilidade de 

continuarmos seria no s言bado a tarde. Isso implicava numa mudan9a importante, 

mexia com o lazer do grupo e obrigava-nos a buscar outro local de ensaio fora 

da escola. 

Um professor da Escola Estadual Antao de Faria, participante da 

Comissao de Cultura da Regiao, convidou-nos para ensaiar na escola. Era a 

mesma escola que uma das meninas j五  mencionara por ter "audit6rio". No 

entanto, as distancias aumentavam consideravelmente para boa parte do grupo e 

complicavam as condi96es para o fornecimento do lanche. Iniciamos o trabalho 

propondo-nos simplificar os problemas e resolvemos, assim, monetarizar o 

lanche. Isso poupou-nos relativamente da questao da sujeira e das brincadeiras 

dos meninos de esconder o lanche das meninas. Muitos preferiam "guardar a 

grana" (IDI). 

O trabalho tinha agora um objetivo imediato: participar na Mostra de 

Cultura da regiao que seria realizada no Audit6rio da Escola Antao de Faria em 

28/06・  Escolhemos apresentar o inicio da pe9a at6 a cena em que se explica o 

processo de especula9ao com as terras. Isto 6 , do come9o at6: 

JOAO Compram a terra de quem estd em baixo a troco de nada e 
depois botam o pre9o l' em cima. 

NARRADOR (Quando entra o narrador, os atores se imobilizam) Haveria 
especula9ao. Morgados aumentariam o poder faturando a 
trag6dia. Hd 250 anos atrds tamb6m aconteceria - Como6 
mesmo a m丘sica? (Todos os atores vem para a boca de cena.) 

ELI (Entra. No como personagem mas como atrた e cantaro切  
"Que o de cima sobe e o debaixo desce". Querem cantar com a 
gente? Pessoal da trilha sonora, m丘sica. (O narrador vai at a 
platia, circula, chama, leva ao palco. Cantam todos.) 
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Colhemos benefcios de nossa insistencia em repetir as marca96es, que 

tanto irritara o grupo no ano anterior. Tinhamos a cena pronta para a mostra sem 

que precisdssemos interromper nossa atividade. Jh a marca9ao das demais cenas 

parecia quase perdida, com exce9ao das cenas de dan9a e movimenta頭o 

inusitada, parte das methforas do presente/passado. Tais cenas, al6m de 

funcionarem como recursos de distanciamento ou de explica9ao, serviram 

tamb6m como recursos mnem6nicos 

Mas havia um clima de desordem acima do comum com a tarefa de 

repetir. A novidade tamb6m eram os atrasos e faltas: "arrumar o cabelo para a 

festa de quinze anos, ser torcida no torneio de futebol" . . .Percebiamo-nos 

"refns do grupo" temerosos de que mais algu6m sasse. Perdiamos え  s vezes 

tardes inteiras em que dan9avam cantavam, brigavam e apenas nos intervalos 

nos intervalos ensaiavam. 

Resolvemos entao dispensar um menino particularmente difcil, 

substituindo-o, dizendo a todos que gostaramos muito de chegar ao fim do 

trabalho, mas que isso dependia do grupo. Nossa atitude deu forma a acusa96es 

entre uns e outros: "quem chega cedo tem de esperar", "quando falta a gente tem 

que fazer o papel, nao adianta". Concluimos entao que 6 ramos 11 em 1, e que se 

algu6m faltasse n豆o seria possvel continuar. Da por diante qualquer incidente 

recebia como advertncia: "olha os 11 em 1!" 

Algum tempo depois da apresenta 五o na mostra de cultura, pudemos 

mostrar para o grupo a capa do livro anunciando que ele sairia colorido pois 

obtiv6ramos a impressao na Grdfica da Universidade. "Ningu6m acreditava mais 

que o livro sairia" (CRIS). Algu6m discordou de aparecer a foto da Escola, 
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"toda bonitinha", o que devia aparecer "6 a vila bem como ela 6 ". O grupo 

concordou que assim dariam mais valor ao trabalho feito. Entretanto, outra 

menina achava que "nem deveria falar de vila, s6 da escola mesmo, como em 

qualquer lugar (CA). 

O livro ficou pronto praticamente ao mesmo tempo que concluimos os 

ensaios. Al6m disso, recebemos mais estmulos. A Pr6-reitoria de Pesquisa da 

UFRGS nos concedeu um recurso para os figurinos. "Haveria roupas de 

verdade, s6 da pe9a" (AC). Era um ir e vir da costureira, para medidas, provas, 

ajustes e uma retomada entusidstica dos ensaios. 

O lan9amento, em 04/11/01 foi antecedido de algumas atividades 

instigantes para o conjunto do grupo. A primeira delas foi uma apresentaao no 

palco da Feira do Livro em 27/10.Repetimos o que fiz6ramos na Mostra de 

Cultura, no Ant谷o de Faria, com uma grande diferen9a: jh tnhamos nossos 

figurinos. A segunda, um trabalho com a TVE, em 30/10, constituido de 

entrevista com alguns membros do grupo e a montagem da cena em que se 

anuncia Porto Alegre como freguesia, envolvendo todo o grupo. Nunca 

estiveram tao s6rios e concentrados antes, escolhendo os entrevistados e 

preparando o que diriam na entrevista. Com  nmero reduzido de participantes 

ocorreram atividades diretamente gravadas na feira do livro. Uma pequena cena, 

sobre a Rua da Praia: 

MARIDO DA VIZINHA 4 - Ele vai ter de demarcar as terras. Reconhecer os 
limites da que 6 dele e da que 6 do rei, p丘blica, quer dizer, 
nossa., os pe6es do rei. 

VIZINHA 2 - Ai meu S. Chiquinho...A Rua da Praia 6 nossa.? 
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ao vivo, para a TVCom em 03/11 e uma entrevista para a Radio FM Cultura, 

com uma das meninas, explicando um pouco da hist6ria e como foi construido o 

texto. 

A tarde de aut6grafos realizou-se em 04/11/01 Assim, o livro existia fora 

de si pr6prio, p丘blico, um objeto exterior a seus autores, que puderam ver-se 

nessa condi9五o atrav6s das atividades de lanamento 

4.2 As apresenta96es 

Fixamos a data de apresenta9ao em 17 de dezembro. A excita9ao e o 

nervosismo cresciam com o sentido de ponto final, desde onde a trajet6ria do 

grupo, assim como uma hist6ria, pode ser vista como totalidade. (RICOEUR, 

1994, p. 106) Gra9as a isto obtivemos um senso maior de realidade sobre o texto 

que o grupo reduzido de 14 para 11 (os onze em um !) poderia representar. 

Tratava-se de aceitar os esquecimentos que se produziam por tr6s raz6es: 

a primeira e mais importante significava uma sele9ao por reapropria9ao, 

descartar o que nao faz sentido para o ator/autor; as demais pelo ac丘mulo de 

falas redistribuidas e pela dinamica do uso de figurinos e acess6rios. Entretanto, 

lamentavam os cortes porque "nao ia sair igual ao livro". (VI). Cortamos a 

丘ltima cena do segundo ato, sempre esquecida substituindo-a por uma fala do 

narrador. A cena cortada foi a seguinte: 

MANOEL Jd vem o primeiro sofrimento. O ajuntamento no navio d五  
doen9a. As mulheres tem razao. Crian9a corre grande risco. 

(R2) 	Tanta terra... .A gente podia progredir mesmo sem receber a do 
rei... 

(Ri) 	Quem sabe chegar a s Minas... 
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(R3) Arrisca igual. O ordenan9a contou. Tem que ser muitos, com 
gente que conhece caminhos. 

JOAO 	Senao as pessoas terminam morrendo perdidas por a. 

(Ri) 	Mano, o que dd fora a lei do rei 6 muitos pe6es. E se todos 
decidissem n豆o ir? 

NARRADOR (Atores novamente imづveis). Sem sada. Governador deu ordem. 
Proibido dar terra em Santa Catarina. 

Vao ou nao vao? 

Chamou え  toque de tambor, outras gentes em Sao Paulo. 

Concorrncia. Aperto. Quem nao fosse para as Miss6es perderia 
o lugar e os direitos. Na lei de entao, a Igreja e o governo 
estavam juntos. Sabem o que era a carteira de identidade 
daquele tempo? A certidao de batismo. A cria頭o de um 
municpio estava ligada primeiro a capela e depois a paroquia, 
que eles chamavam de freguesia. Sem freguesia nao tinha 
municpio, camara municipal, "concelho" com fora de lei. 

MANOEL Mas e a desgra9a do navio, a doen9a. Afinal o que 6 a primeira 
coisa? A vida nao6 a primeira? 

JOAO 	A vida6 o agora, mas tamb6m 6 o depois. 

AFONSO 	E entao, que decidem os manos? (um por um decidem ir) 

(Saem os homens) 

Trata-se de um corte que rejeita a insistncia repetitiva do autor 

organizador sobre o "conceiho" dos a9orianos. A fala do narrador que 

substituiu a cena foi esta: 

Os ndios missioneiros se revoltaram, comandados por Sep6 Tiaraju. Os 
a9orianos estavam certos, iam ficar muito tempo sem chao. Eles pensaram at 
em fugir e nao entrar no navio. Mas eles perderiam todos os direitos, seriam 
desertores. Entao decidiram pelo navio. Porque a vida 6 agora e tamb6m o 
depois. 

Tamb6m cortamos a segunda cena dos ministros, porque nao havia tempo 

dos ministros se transformarem em sesmeiros, na seqencia. 



(Voltam os Ministros) 

MINISTRO 1 Entao, entao... 

MINISTRO 2 Estamos entre a cruz e a caldeirinha. 

MINISTRO 3 Nao v6 que os nossos partid豆rios querem tentar um ataque 
surpresa aos espanh6is... 

MINISTRO 1 Daqueles de faz de conta que o Rei n五o sabe... 

MINISTRO 2 Daqueles que o Rei n豆o sabe e faz de conta que n6s nao 
sabemos... 

MINISTRO 3 Nessa hora nao dh para dizer que o porto 6 dos a9orianos nem 
dos sesmeiros. 

MINISTRO 1 Entao, ent豆o... Sair pelo meio e de mansinho... 

MENSAGEIRO 	(Tossindo) Que os a9orianos escolham o lugar que lhes 
pare9a mais agradEvel para a nova povoa9五o que devem mandar 
魚zer. 

NARRADOR: 	Gente, o ataque nem foi, ou melhor atolou, na Ilha dos 
Marinheiros, na Ponta da Macega. Os sesmeiros, mal e mal 
levaram um arranhaozinho nos seus privil6gios, botavam a boca 
no mundo. 

Lamentaram porque "era das engra9adas", mas a possibilidade de se 

atrapalharem na apresenta9o era um risco sensvel para todos. 

Consertamos com a fala do narrador, emendando-a com a anterior. 

"O governador decidiu tentar um ataque aos espanh6is mas ele nem foi, ou 
melhor, atolou, na Ilha dos Marinheiros, na Ponta da Macega." 

Essa modifica9ao deu um tempo maior para os sesmeiros entrarem em 

cena. 

Ainda cortamos a terceira cena dos sesmeiros, sem maiores problemas de 

continuidade: 
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Da C合mara, os sesmeiros trombeteavam contra os a9orianos, os 
ndios, o rei e at o bispo. 
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SESMEIRO 1 	. . .mas que mandem esses a9orianos para o norte. 

SESMEIRO 2 	e que lhes cobrem tamb6m seis, at 8 cavalos para essas 
tropas. 

TODOS 

SESMEIRO 3 

SESMEIRO 4 

(Furiosos) pagas!!! 

(Desdenhoso) de Sua Majestade. 

(Enfurecido) e os nniindios. 

SESMEIRO l 	(Enquanto o sesmeiro 3 morde o prprio chicote) 
devoradores, inteis, jd se viu? Te dou aldeia dos Anjos! 

Esses cortes, uma nova edi9ao do texto, mostrou sua flexibilidade. Ele 

poderia ser adaptado a um grupo menor de atores. Conseguimos um ensaio 

completo de toda a pe9a. Mas acharam que deviamos treinar mais. Ento 

marcamos um ensaio na tarde da apresenta9ao. 

Est豆vamos todos muito nervosos. Os meninos chegaram e tardavam em 

subir para o audit6rio. Fomos buscd-los, fazendo uma interven9ao mais dura do 

que o habitual. Isto causou uma tempestade de reclama6es entre eles, dizendo 

que as "gurias sempre levavam a melhor" (MENINOS). Depois do incidente, 

repassamos a pe9a apenas da metade para o fim. N五o havia mais tempo. 

、  
As seis horas iniciamos a apresenta9ao para uma plat6ia composta 

basicamente pelos familiares dos atores. No momento da participa9ao do 

pblico sobre os abaixo assinados, foi lembrado que a ilumina9o da vila fora 

fruto de um deles. Entretanto, como era previsivel, aconteceram alguns sen6es 

O personagem Afonso teve de ser questionado sobre as novidades pelo narrador 

para dizer a fala mais importante da pe9a "Manos, somos freguesia em 26 de 

maro de 1772". Mas chegamos ao fim com muitos cumprimentos. Um casal de 

pais fez um coment百rio que merece destaque: "foi a primeira vez que vimos, 

assim, uma pe9a inteira com hist6ria". 
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O grupo estava muito orguihoso e queria treinar mais para a segunda 

apresentaao dedicada a Escola Mariano Beck. A previsao era de que no s百bado 

seguinte, pela manha, os alunos acompanhados pelos professores fossem assisti- 

los no audit6rio do Ant豆o de Faria. Entretanto o relacionamento com nosso 

丘ltimo local de trabalho tamb6m deteriorou-se. 

O anfiteatro usado por outros grupos, o projeto "Ouvir a Vida" da FOSPA 

e um grupo de capoeira da escola, sofria das mesmas vicissicitudes dos outros 

locais. A primeira questo dizia respeito a seguran9a. Nao tnhamos a chave e 

dependiamos ou do cronograma do Projeto Ouvir a Vida ou do Grupo de 

Capoeira. O controle da chave nao podia ser objeto de maior reparti9ao por uma 

questao de responsabilidade. A segunda era a limpeza. Trs grupos trabathavam 

ali, mas nao havia manuten9ao. 

Colocamos o grupo ao par do problema: a cada vez que usdssemos o local 

deveramos deixd-lo nas melhores condi96es possveis, do contr百rio seramos 

expulsos como de outras vezes. Os meninos, principalmente, reclamavam muito 

de que os outros "deixavam tudo sujo", o que no estava muito longe da 

verdade. Mas o 丘  ltimo treino, uma quinta feira え  tarde, combinou vdrios 

incidentes. O "pano de boca" do palco estragou, certamente por um uso 

exagerado e sobreveio um temporal, colocando a mostra as inmeras goteiras 

que incidiam sobre o palco. Houve um corte de luz e a sada foi precipitada, sem 

os cuidados com a conserva9ao. Assim fomos novamente expulsos, sempre em 

nome da ordem constante. 

A segunda apresenta9ao realizou-se, num pequeno anfiteatro organizado 

no pdtio do Jardim de Infncia da Escola Jos6 Mariano Beck, para a plat6ia onde 

estavam muitos dos professores que tinham sofrido com nossa agitaao. O grupo 

sentia-se orguihoso de mostrar o trabalho ("agora eles vao nos entender") e mais 
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seguro de sua atuaao. A participa9ao dos professores foi de muita 

cumplicidade. No momento da questao sobre abaixo-assinados, trouxeram suas 

lutas pelo plano de carreira, o que deixou o grupo entusiasmado e reconciliado 

com a casa-mae. 

O escasso nmero de apresenta96es nao permitiu que se consumasse uma 

parte importante do trabalho, de decanta9ao do espethculo, quando os atores tem 

o maior exerccio da escrita vocal, da fiel transmissao do texto. 

Atualmente, nossa rela9豆o se dd pelo direito autoral e pela expectativa de 

fazermos novas apresenta96es. O direito autoral foi aumentado, 20% por autor 

Ficaram muito contentes e ao mesmo tempo absolutamente racionais, fazendo 

todas as contas, descontando os percentuais, de livraria e distribui9ao at 

entenderem perfeitamente o que receberam logo ap6s a Feira do Livro. As novas 

apresenta6es esto adiadas pelos compromissos do pesquisador. 



5 ANALISE HISTORIOGRAFICA DE ASSIM NASCEU A RUA DA 
PRAIA 

Para Hayden White, "considerar a hist6ria como uma fic9ao que 

compartilha com a literatura as mesmas estrat6gias e procedimentos, nao6 

despoj-la de seu valor de conhecimento mas simplesmente considerar que 

carece de um regime de verdade pr6prio" (WHITE apud CHARTIER, 2001, p 

134). 

O que implicaria para a histria esse compartilhar? Primeiramente, dentro 

de um regime de mimesis, de imita9ao da a9ao, uma estrat6gia literria nos 

levaria ao processo, ao como se desenvolve uma hist6ria, com uma mirade de 

quest6es de reconstru9ao de fatos, que se superp6em.E algo muito mais que 

informa96es sobre imagin言rio e cultura material. Algo como uma reconstru9o 

de cendrio que aos poucos vai se inviabilizando historiograficamente pelo 

acmulo de informa96es exigidas, superando o conhecimento hist6rico, 

exatamente do ponto de vista de verdade, de crtica hist6rica, da legitimidade da 

reconstru9ao. 

De Certau reserva para um tipo de narra9ao hist6rica romanesca o papel 

de anti-hist6ria "Quando uma massa crescente de livros hist6ricos torna-se 

romanesca ou lenddria, os historiadores nao mais produzem transforma96es nos 

Bb!ote a S&orid e器漂ociais e Hcnanidd躯  
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campos da cultura e sup6em que um passado jd dado se revela em seu texto 

Trata-se de um momento em que, ao contr豆rio, a literatura, trabalhando sobre a 

linguagem, toma-se cientfica" (DE CERTEAU, 1976, p. 30) nao opondo-se 

mas potencializando o trabalho historiogrdfico, desde que dentro de suas regras 

-verificar, compartilhar com a comunidade de historiadores, ser objetivo 

Pensamos aqui nas produ96es mencionadas por Burke, tais como Alab 'is 

Word de Richard Price, um estudo do Suriname do s6culo XVIII, na forma de 

uma narrativa em quatro vozes, semelhante a Lawrence Durrel, no Quarteto de 

Alexandria; aquelas dos escravos negros (transmitidas por seus descendentes, os 

Saramakas); a dos administradores holandeses; a dos mission言rios moravianos; 

e, finalmente, aquela do prprio historiador, O objetivo do exerccio 6 

precisamente mostrar, e tamb6m estabelecer, as diferen9as de pontos de vista 

entre o passado e o presente, a Igreja e o Estado, o negro e o branco, os 

desentendimentos e a luta para impor defini96es particulares da situa9ao. Neste 

caso a descontinuidade estd no pr6prio objeto, as vdrias vozes, deixando-se 

narrar pela heteroglossia do romance contempor合neo. 

Outros relatos mencionados sao o de Carlo Cippola sobre o impacto da 

peste de 1630 na Toscana e a hist6ria de Natalie Davis sobre Martin Guerre, 

um filho pr6digo do s6culo XVI que retoma a sua casa no sul da Fran9a 

(BURKE, 1992, p. 341). Nestes casos ocorre uma concentra9ao de dados em 

tomo de um fen6meno ou de um personagem, capaz de aproximarem a narrativa 

hist6rica de uma perspectiva mimtica, isto 6 , de uma reconstru9ao do 

conhecimento hist6rico. Em outras palavras, quanto menor a fragmenta ao, 

maior a possibilidade de reconstru9ao hist6rica. 

Sempre segundo Burke, Ricoeur nao teria uma contribui9ao essencial para 

essas quest6es porque ao perceber toda a hist6ria, inclusive a hist6ria estrutural, 
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associada a Braudel, assumindo algum tipo de forma narrativa, opera uma 

reflexao que termina por diluir o conceito da narrativa, at6 que ela corra o risco 

de se tomar indistinguvel da descri車o e da anlise. Assim, Burke no6 estrito, 

tomando a literatura como parametro para ilustrar o que seriam graus de 

narrativa, presentes numa s6rie de novas narrativas hist6ricas, como as acima 

citadas (BURKE, 1992, p. 328) Aproxima-se de White que acusa a profisso 

hist6rica de ainda "negligenciar as reflex6es literdrias de sua pr6pria 6 poca 

(incluindo um sentido de descontinuidade entre os acontecimentos no mundo 

extenor e sua representa9ao sob a forma narrativa)" (WHITE apud BURKE, 

1992, p. 335) minimizando os problemas da reconstru9ao hist6rica 

Entretanto, a reflexao de Ricoeur sobre a narrativa hist6rica tem a 

preocupa9ao de preservar a pr6pria opera9谷o historiogr豆fica e seu regime de 

verdade, mais do que distingui-la da literatura. A historiografia 6 uma opera9o 

probabilstica e o conhecimento que produz 6 fragment言rio e nao narrativo como 

mimesis ou reconstru9ao. Nesse sentido, Veyne afirma que os conceitos 

distinguem a hist6ria do romance hist6rico e de seus pr6prios documentos, "se 

ela fosse ressurrei更o e nao an五lise, nao seria necessrio escreve-la: Guerra e 

Paz seria suficiente, ou os filmes de atualidades" (VEYNE, 1976, p. 70). Sua 

id6ia de que a hist6ria nao 6 uma ciencia, senao que apresenta uma crtica e uma 

t6pica, exclui de sua narrativa qualquer mimesis, incompatvel com ambas, 

restringindo bastante o campo da rela9ao entre literatura e hist6ria. "La histria 

es relato de acontecimientos, y todo lo demas se sigue de esto. Dado que no es 

mas que un relato, no los hace revivir nada", reportando-se a Ricoeur (VEYNE, 

1984). 

Para opor-se a Hayden White, Chartier remete-se substancialmente a 

Ricoeur: o historiador nao faz literatura devido a sua dupla dependencia em 

rela9ao ao arquivo, s pegadas do passado, e aos crit6rios de cientificidade de 



217 

seu ofcio. Isso nao significa que se possa pensar o saber hist6rico como 

reprodu9ao ou equivalencia entre um objeto e um discurso, entre o passado e sua 

representaao pela narra9ao hist6rica, quanto mais se considere toda a 

fragmenta9ao e dispersao das tradi96es historiogrdficas atualmente. Para 

Ricoeur 6 , em primeiro lugar, como herdeiros que os historiadores se situam em 

rela更o ao passado, antes de serem os mestres artesaos dos relatos que fazem 

deste passado. Esta no車o de heran9a sup6em que, de uma certa maneira, o 

passado se perpetua no presente e assim o afeta. 

Chartier formula sua prpria posi9ao -subtrair diferen9as e defasagens- 

confrontando-a com Ricoeur [...] -existirem invariantes antropol6gicos- 

concluindo produzir-se neste confronto, o "entender-se como 6 possvel a 

compreenso do passado ou do outro mais al6m das descontinuidades que 

separam as configura96es hist6ricas e produzem 	o estranhamento" 

(CHARTIER, 2001, p. 138). Voltando-se para a cientificidade, busca em 

Certeau a argumenta9ao da hist6ria como uma prdtica cientfica 

Constrangida por "seu lugar social", pela institui9豆o de saber a que 

pertence, que governa sua escrita, sinalizada por Certeau, a hist6ria6 um 

discurso no qual intervem constru96es e figuras que sao as da escrita narrativa, 

portanto, tamb6m da fic9五o. Ao mesmo tempo estabelece um conjunto de regras 

(verificar, compartilhar, ser objetivo) que permitam controlar opera96es 

(tcnicas, mtodos) proporcionadas え  produ9ao de objetos determinados 

Ricoeur e Veyne colocam a opera9ao hist6rica no a mbito da causalidade 

narrativa e da causalidade explicativa de Weber. Trata-se da vertente mais 

estrita segundo Burke, isto 6 , menos liter五ria de narrativa historiogrfica. Em 

que a causalidade narrativa, ao modo do Um por causa do Outro aristot6lico, 

aproxima-se ou afasta-se da causalidade explicativa, no caso historiogr五fico? 
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Segundo Ricoeur, o afastamento ocorre por fora dos procedimentos da 

explica9ao gerando conceitualiza9ao (crtica, objetividade) entidades an6nimas 

(na96es, sociedades, civiliza96es, classes sociais, mentalidades) e um tempo 

desligado da mem6ria seja como sucessao de intervalos homogeneos, seja como 

multiplicidade de tempos. Mas do prprio afastamento da causalidade narrativa, 

a explica9ao hist6rica, ou causalidade explicativa, retoma え  narrativa. Esse 

movimento ocorre quando a explica9ao hist6rica gera o que Ricoeur denomina 

quase-intnga e quase-personagens, procedendo da imputaao causal singular 

A imputa9o causal singular 6 uma estrutura de transi頭o entre a 

explica9ao por leis (uma previs5o estatstica, por exemplo) e aquela por incluso 

na intriga, nexo de qualquer explicaao em hist6ria, media9五o entre esses dois 

p6los opostos. A l6gica da imputa9ao causal singular, cldssica para hist6ria, 

segundo Ricoeur,6 a de Weber e Aron. Ela consiste em construir, pela 

imagina9ao, um curso diferente de acontecimentos, cujas consequencias 

provhveis s豆o comparadas com o curso real dos acontecimentos. Trabalhando 

com o caso da Unifica車o Alema, por exemplo, Weber parte da seguinte 

questao: O que teria acontecido se Bismark nao tivesse decidido declarar a 

guerra? Qual significado causal 6 preciso atribuir a essa decisao individual no 

interior da totalidade de elementos que estao dispostos dessa maneira e nao de 

outra? Ou seja, a abstra9ao do fator se dd sob um quadro dado que nao pode ser 

modificado. 

A questao em tomo da qual gira o juizo de imputaao causal singular de 

"Assim Nasceu a Rua da Praia", por exemplo,6 o que teria acontecido com o 

espa9o p丘blico e a freguesia se os A9orianos nao fizessem alguma resist6ncia 

social? E a cl五usula "dessa maneira e nao de uma outra" (a guerra entre 

portugueses e espanh6is aconteceu, a Rua da Praia e a Freguesia foram 

instituIdas...), sobre a qual se instala o "como se", que abre a imaginaao. Trata- 
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se de movimento anhlogo ao da constitui9ao dos personagens tr五gicos face ao 
destino ou え  s leis. Mas a hist6ria s6 vai ao irreal para discernir, a, o necess豆rio 

trata-se da imaginaao probabilistica. 

ノ  

E essa constru9ao imagin五ria probabilstica que oferece uma dupla 

afinidade, de um lado com a arma9ao da intriga que tamb6m 6 uma constru9o 

imaginria provhvel, de outro com a explica9五o segundo leis.Trata-se de um 

"como se" dadas tais condi96es.E preciso trabalhar os cursos alternativos dos 

acontecimentos segundo regras da experiencia "que concernem a maneira pela 

qual os homens tem o h言bito de reagir a determinadas situa96es", inclusive leis 

que nao sao estabelecidas em hist6ria (RICOEUR, 1994, p. 264) rompendo-se a 

continuidade da intriga. Entretanto esse processamento remetera novamente a 

explica9ao causal a l6gica narrativa em seu nvel mais profundo. 18 

Neste procedimento onde o historiador pode afirmar que modificando ou 

omitindo em pensamento um acontecimento singular, num complexo de 

condi96es hist6ricas, seguir-se-ia um desenvolvimento diferente de 

acontecimentos relativos a certas rela96es hist6ricas desse acontecimento, tem- 

se o juzo de imputa9ao causal. Ele decide o significado hist6rico de dito 

acontecimento. Ele est豆  no centro da opera9ao imagin言ria. Por tais 

caractersticas em rela9ao ao imagin言rio, lei e ao sujeito que decide tem-se que 

a imputa車o causal singular faz a media9o entre o nvel narrativo e o nvel 

epist6mico, como quase-intriga 

O cruzamento da historiografia com a narrativa operado por Ricoeur 

ilumina a imagin言ria probabilstica como um n丘cleo e o clImax do trabatho do 

18 "A investiga o hist6rica prende-se aos antecedentes de um fato singular, a investiga9ao sociol6gica a s causas 
de um fato suscetvel de reproduzir-se" mas o historiador tamb6m pode trabalhar com probabilidades 
retrospectivas R[COEUR, 1994, p. 267 
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historiador qualquer que seja sua orienta9ao te6rica, ou valores (FREUND, 

1970, P. 43) Ambos servem para colocd-lo no recorte inicial do objeto. Depois 

ele inicia a varredura de um curso hist6rico sobre o que dele se conhece; sobre o 

curso hist6rico assim recomposto, localiza as lacunas, os vazios, as 

discordancias, a dvida, chegando a imagina9ao probabilstica e え  imputa頭o 

causal singular. Segundo Aron "todo historiador para explicar o que foi, 

pergunta-se o que poderia ter sido" (ARON apud RICOEUR, 1994, p. 262) 

Ao localizar a imigra9ao a9oriana associada え  crise do morgadio, a 

comunidade a9oriana deverd ser narrada nesta vertente, mas este nao 6 o u nico 

saber de sua hist6ria porque o a9oriano tamb6m deve ser narrado na perspectiva 

de um saber sobre o Tratado de Madri, sobre o sistema de distribui9o de terras 

e outros. Mas estes saberes que envolvem a hist6ria dos aorianos n五o podem se 

distanciar deles, apresentando-se separados dos acontecimentos que lhes dizem 

respeito. E a imputa9ao causal singular que vai transitar entre os diversos 

saberes que se implicam cronologicamente, e inclui-los pela quase intriga 

centrada nos a9orianos. Sobre todo o conjunto de saberes sobre os a9orianos6 

que vai se estabelecer nao s6 um juzo (o que teria acontecido com o espa9o 

pblico se os a9orianos nao tivessem alguma organizaao social), mas amplos 

conjuntos de imputa96es causais, ligados a eles, sempre precedidos de "como 

se". 

Nenhuma a9ao afasta-se do "como se". Ela se diz desta maneira. A a頭o 

sup6e cendrios e a ciencia tamb6m. O historiador, que ele o explicite numa 

hip6tese probabilstica, ou nao, sempre trabatha internamente com ela, como 

uma esp6cie de hist6ria nao narrada daquela que finalmente 6 narrada. Todo esse 

conjunto de opera96es 6 obra da imputa更o causal singular que tece a quase- 

intriga onde movimentam-se entidades construidas pelo historiador anlogas 

aos personagens da narrativa. 
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Pela natureza de sua opera9ao com o imagindrio, consideramos que a de 

retrodic9ao nomeada por Veyne 6 similar a de juzo de imputa9ao singular 

A retrodic9ao consiste em complemento え  s lacunas documentais: 

"ei historiador no accede directamente mas que a una porci6n nfima de lo 
concreto, ia que le ofrecen los documentos de que puede disponer, y debe 
completar ias lagunas restantes. Esta labor se realiza conscientemente en una 
medida muy escasa: la que se refiere a ias teorias y a las hip6tesis. En una parte 
mucho mayor, se hace de forma inconsciente, por evidente (lo cual no significa 
que sea cierto) {...] La sntesis hist6rica no es otra cosa que esa operaci6n de 
relienar lagunas, a que llamaremos retrodicci6n utilizando un t6rmino de esa 
teoria dei conocimiento fragmentario que es ia teoria de ias probabilidades" 
(VEYNE, 1984, P. 58) 

Essa complementa9ao procura, entao, precariamente, manter-se ao p6 dos 

documentos que a originaram, mas sao mirades de evidencias 

inconscientemente estabelecidas, isto 6 , mirades de imputa96es causais 

singulares por fantasia. 

Retomemos sumariamente o acima exposto em termos de nosso objeto. 

Por exemplo, a decis豆o dos aorianos de nao largarem seus estabelecimentos 

para juntarem-se no Taquari 6 uma resistencia え  s ordens da Coroa. Se tivessem 

obedecido nao teriam surgido, supostamente, outras capelas e freguesias, 

inclusive Porto Alegre. Sobre essa questao, o Conde da Cunha, em carta dirigida 

a uma autoridade colonial (FORTES, 1932, p. 176), caracteriza a resistencia 

a9oriana afirmando que "esses brutos homens da ilhas preferiam ficar longe do 

viver cristao e da civiliza頭o, isto 6 , viver sem capela. Entretanto, podemos 

imaginar que os (brutos) homens das ilhas queriam ter a capela onde jd estavam, 

com seu santo padroeiro, Sao Francisco de Chagas. Se mandaram abaixo- 

assinados ao rei para viajarem em 1750, se mandaram queixas contra o 

governador Escudeiro ao Conselho Ultramarino, porque nao teriam mandado os 

abaixo-assinados reivindicando capela no Porto dos Dorneles? Se estes 丘  ltimos 
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documentos n5o estao corretamente enunciados na historiografia, temos outros, 

referidos por Borges Fortes mostrando o uso de abaixo-assinados, em situa96es 

semelhantes, como o endere9ado ao vice-rei pelos casais do Rincao de Pereira 

de Abreu (FORTES, 1932, p. 226) que mostram a persistencia dessa prdtica na 

vida social dos a9orianos. 

Assim como 6 indireta a filia9ao da historiografia a inteligencia narrativa, 

tamb6m o 6 a das entidades historiogrdficas com os personagens 

Segundo RICOEUR: 

Um personagem pode ser identificado, designado por nome prprio , tido como 
responsdvel por a96es que lhe sao atribuIdas ; seu autor ou vtima; torna-se 
por ela feliz ou infeliz. Ora, [...] as for9as sociais que agem nos bastidores 
individuais s豆o, no sentido prprio da palavra, an6nimas (1994, p. 275) 

As entidades historiogrdficas indecomponveis fazem uma men9o 

oblqua aos individuos suscetveis de serem personagens de uma narrativa. A 

hist6ria v6 os pensamentos, os sentimentos e as a96es dos indivduos no 

contexto de seu meio social:6 somente na medida em que os individuos sao 

considerados em referncia a natureza e え  s mudan9as de uma sociedade 

existente, em um tempo e um lugar particulares que interessam aos 

historiadores. 

Assim como a imputa95o causal singular apresenta uma afinidade com a 

tessitura da intriga - que justifica falar-se a prop6sito dela como quase-intriga 

ou at intriga - tamb6m a sociedade, quando 6 tratada como entidade singular, 

figura no discurso hist6rico como quase-personagem. A no9o de quase- 

personagem sim6trica a de quase-intriga deve-se em primeiro lugar a que cada 

sociedade 6 composta de indivduos, comportando-se na cena hist6rica como um 
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grande indivduo, ao qual o historiador pode atribuir, como entidades singulares 

a iniciativa de certos cursos de a96es e a responsabilidade hist6rica de certos 

resultados, mesmo nao intencionalmente visados. Em segundo lugar deve-se a 

tcnica da narrativa que nos ensina a destacar o personagem do individuo, gerar 

essa transferencia no plano sinttico para o discurso histrico. 

Entidades de segunda e terceira ordem tamb6m sao construidas pelo 

historiador, ordenando-se por uma hierarquia precisa. A hist6ria permanece 

hist6rica, na medida em que todos os seus objetos remetem a entidades de 

primeira ordem~ povos, na96es, civiliza6es. Essas entidades de primeira ordem 

sao objeto transicional entre os artefatos produzidos pela historiografia e os 

personagens de uma narrativa possvel. Portanto as entidades de segunda e 

terceira ordem devem remeter-se え  s de primeira. 

Procedendo pela anlise de fases e estruturas prevalecentes no plano da 

hist6ria geral assim como pelo recurso a termos gerais no curso da explica9o 

causal, o historiador desloca o fen6meno societal, em continuidade, para outros 

Novas entidades ocupam ento a cena hist6rica; sao os simples correlatos do 

trabalho de conceitualiza9ao caracterstico da hist6ria cientfica. Essas entidades 

so classes, seres gen6ricos; e nao singularidades, sao, quanto ao essencial, 

inspiradas nas ci6ncias sociais com as quais a hist6ria forma par: economia, 

demografia, sociologia das organiza96es, sociologia das mentalidades e das 

ideologias, ciencia poltica e outras. 

Em 丘  ltima anlise, a imputa9ao causal singular, conscientemente 

construda, por teorias ou hip6teses, e a "retrodi 9 ao", onde sobretudo o 

inconsciente constr6i a evidencia, nas lacunas do documento, nao constitui 

mimesis, intriga e personagem, a9ao que se imita, ou revive, O produto 6 a 
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constitui95o de probabilidades, conhecimento fragment五rio - quase personagem, 

quase-intriga. 

Nosso objetivo agora 6 a anlise de Assim nasceu a Rua da Praia a partir 

desse conjunto conceitual de referncia e especificamente pelas categorias da 

narrativa hist6rica acima colocadas. 

Ricoeur, de um ponto de vista estrito, admite quase intriga e quase 

personagens, como entidades societais que obliquamente referem-se a 

indivduos, geradas, intrnsecamente ligadas a opera9o probabilstica. Portanto, 

pensar que personagens ficcionais falem pelos a9orianos ou por Portugal, sendo 

seu texto verdico no sentido historiogrdfico, seria confundir fic9ao e 

causalidade explicativa, comprometendo um dos elementos de fidedignidade: o 

quase-personagem, a entidade an6nima. 

At6 que ponto o teatro 6 pico pode equacionar a intriga e seus personagens 

para fora do efeito mim6tico, aproximando-os aos limites da narrativa 

historiogr五fica? Teoricamente, isto poderia ser feito pelos instrumentos de 

distanciamento critico, se corretamente jogados. Para melhor entender o teatro 

pico, Brecht compara-o, termo a termo, ao teatro dramtico. 

Enquanto o teatro dramdtico 6 a9ao (mimesis) que envolve o espectador, 

esgota sua atividade intelectual pela identifica9ao emocional, mobilizando seus 

sentimentos e experi6ncias, mergulhando-o numa intriga, atrav6s da sugestao, o 

teatro 6 pico procura combater essa opera9ao mdgica e renunciar ao que funciona 

como um efeito hipn6tico, que traz o espectador para dentro da trama. Em vez 

da aao, a narra9o faz do espectador um observador, ele nao vai sofrer. Ser五  

estimulado em sua atividade intelectual, posto num processo de avalia9ao ou 

decisao sobre uma viso de mundo que se lhe apresenta. O objetivo 6 colocd-lo 
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diante e n豆o dentro dela, como quem argumenta e nao como quem esta 

encantado ou hipnotizado. No teatro dram五tico, a a9豆o mobiliza o espectador 
dentro dela, partilhando uma esp6cie de sentimentos de sempre que comandam 

os personagens, tais como o amor, o 6 dio, a gan合ncia ou a piedade. Construdo 

orgamcamente, num desenvolvimento linear, em que as cenas se sucedem, o 

interesse do espectador, no realismo, coloca-se no desfecho. 

No teatro 6 pico os sentimentos crescem at a tomada de consciencia ou o 
que noutra parte Brecht chama de "nao mas contudo". Portanto, nao se trata de 

impedir o espectador de partithar certas emo96es, mas de faze-lo partilhar de 

uma forma bem precisa (momento, consequencia) da crtica (BRECHT, l968,p 

196). Al6m disso eles permitem uma constru9ao minima do personagem que se 
narra suscitando uma identifica9ao correspondente ao espectador que vai 

acompanhar uma montagem descontnua, aos saltos, cada cena valendo por si 

mesma, ligando-se a um desenvolvimento. Nele prevalece o homem como 

objeto de estudo, que se transforma ao tomar o ser social como determinante 

Essa pretensao de tomar o homem como objeto de estudo 6 o passo para 

tomar o meio social um personagem aut6nomo. A cena come9a a conta-lo e o 

narrador nao mais desaparece. Da o teatro fazer-se diddtico, atrav6s de outros 

efeitos de distanciamento que sao tamb6m pedag6gicos, tais como a partitha do 

texto entre narrador, personagens e pano de fundo que 

"permitem remeter-se a outros acontecimentos que se desenvolvem 
simultaneamente em v丘rios lugares, de contradizer ou de confirmar 	as 
declara6es de certos personagens com auxilio de documentos projetados, de 
fornecer a discuss6es abstratas, cifras concretas, E...] esclarecer por cifras e 
cita96es epis6dios muito pldsticos mas cujo sentido nao 6 evidente, o pano de 
fundo toma posi9ao sobre os acontecimentos E...]; os atores n豆o se 
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metamorfoseiam mais completamente, eles se colocam a distancia de seu 
papel apelando a crtica (BRECFIT, 1968, p. 112). 19 

Note-se que Brecht refere-se a sofisticados meios de distanciamento 

crtico, como a proje9ao de textos, com os quais no contamos. 

Os quase-personagens de Ricoeur sao entidades oblIquamente 

referenciadas a individuos. Os personagens de Brecht sao indivduos 

referenciados a entidades, o que poderia limitar o efeito mimtico, quanto mais 

adequados os recursos de distanciamento critico. 

O comportamento do grupo com que trabalhamos a narrativa nos fornece 

um primeiro indicador do transito de uma identidade mim6tica com os 

personagens para uma identidade social ー  "os a9orianos vao se dar bem?" num 

dos momentos mais intensos de comunidade cultural, "agora n6s queremos ir at6 

o fim", referindo-se え  leitura completa do texto, acima do estranhamento que 

acompanhou todo o trabalho. Conforme jd referimos, em outro momento, nao 

fizemos um ajuste historiogr百fico do texto de Assim Nasceu a Rua da Praia, 

para no engessd-lo colocando em risco a comunidade cultural que i amos 

obtendo. Procur言vamos seguir a trilha proposta pelo narrador, nosso principal 

recurso de distanciamento crtico. 

Se a veracidade da probabilidade e do fragmento de que se constitui o 

conhecimento hist6rico nao pode comunicar-se mimticamente, por intriga e 

personagem; se dar-lhe corporeidade atrav6s da a9ao de personagens 6 produzir 

uma ilusao de verdade, que lan9a a narrativa na fic9ao ou na falsificaao, nosso 

19 permettent de remettre en m6moire d' autres 6 v6nements qui se sont d6roul6s simultan6ment en d' autres 
lieux, de contrdire ou de confirmer les d6clarations des certains personnages a 1' aide des documents projet6s , de 
fournir h des discussions abstraites des chiffres [...] d'6 clairerpar des chiffres et des citations des 6 pisodes trしs 
plastiques mais dont le sens n'a rien d' 6 vident, l百rriとre fond prend position devant les 6 v6nement [...] les acteurs 
ne se m6tamorphosent plus complとtement , uls se tiennent h distance de leur rle et en appellent mme la 
critique. 
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hip6tese 6 de que o uso do distanciamento crtico 6 capaz de neutralizh-la, 

criando uma narrativa para-historiogrdfica. 

Entendemos por para-historiografica, uma narrativa que se prop6e 

enunciar conhecimento hist6rico dentro de um sistema narrativo em que a 

transi9ao da intriga e do personagem para a quase-intriga e o quase-personagem 

se produzam limitadamente. 

Agora, separando-nos do resultado, propomo-nos voltar ao texto 

produzido, mais do ponto de vista estrito da narrativa, o de Ricoeur, para 

verificar como se comporta, segundo ele, uma narrativa para-historiogrfica pelo 

teatro pico, tal como pudemos arquitetd-la. 

Escolhemos para andlise, momentos da pe9a que se desenvolvem sob 

uma menor concentra9ao de conhecimento hist6rico, os que apresentam efeitos 

de distanciamento crtico tpicos dos que se utilizar瓦  posteriormente e outros 

momentos que se caracterizam por uma concentra9ao maior de conhecimento 

hist6rico. 

O primeiro ato da pe9a que culmina com o abaixo-assinado dos 

a9orianos reivindicando condi96es ao rei para fazerem a viagem 6 o que lida 

com o conhecimento hist6rico mais lacunar e com a cria9ao de uma quase 

intriga ausente no texto hist6rico de base. Tratou-se de inventa-la na 6 tica da 

tradi 9 ao "concelhista" da hist6ria portuguesa, como se ela se reativasse entre a 

populaao mais organizada, dentro da prpria famflia, que nao se entrega ao 

desespero ou a utopia, diante da situa9ao de crise. 

O narrador se recorta como historiador e enuncia os Flores dos Anjos 

como a9orianos: 
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Eu sou uma Professora que pesquisa e conta hist6rias de verdade, acontecidas 
noutros tempos. Uma galera do Mariano topou fazer parceria comigo para 
contar a histria da rua mais antiga da nossa cidade, 
A gente se organizou assim: eu fico mais com a trama dos acontecimentos, 
pesquisados pelos historiadores. A galera representa personagens, que nao 
viraram nome de rua, teriam vivido a histria no passado, dia a dia, assim 
como a gente vive a do presente. 
Nossos personagens, a familia Flores dos Anjos, que inventamos com base nos 
fatos, vao mostrar como os a9orianos teriam sentido e pensado para dar jeito 
num aperto desses. 

O narrador tem a palavra inicial e se apresenta como historiador que 

conceitua, organiza a trama dos acontecimentos, que inventa ou testemunha 

sobre a veracidade dos fatos e enuncia o carter coletivo dos personagens: os 

a9orianos. Tudo quanto se seguird se sustenta pela palavra do narrador, 

professor, animador, interlocutor da plat6ia. 

Existe mimesis porque os sentimentos estao presentes. Eles fornecem 

pontos de apoio para os personagens e espectadores o suficiente para crescerem 

at6 a tomada de consciencia. Os Flores dos Anjos sao pessoas com sentimentos e 

desejos que devero ser disciplinados, para que a familia sobreviva 

(Uma palavra que se escutou aqui, outra ali, toda a familia tem uma id6ia do 
que vai acontecer e cada um estd mais ou menos satisfeito. Mas falta ainda 
confirma o 
Pedro sabe que o pai transmitird o Morgadio para ele. O segundo 6 InEcio: 
gostaria muito de ir ao Brasil e sua mulher tamb6m. Mas ele 6 necessdrio え  
comunidade e aceita isso. A mulher nao. Estd braba com ele. Ant6nio6 um 
dos que nao deseja mas pode ser escalado para a viagem Manoel e Afonso 
sabem que partem. Estao felizes. Pai e filhos sentam-se a mesa) 

Mas nao hd reconstru9ao, nao hd nenhum compromisso realista com ela. 

O "conceiho" da familia serh explicitado pelos a9orianos, como e porque faze- 

lo. Atrav6s dele se analisa a situaao de imigra9ao, colocando o espectador face 
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aos fatos, fornecendo-lhe elementos de seu repert6rio para entender o que estd 

acontecendo 

ANTONIO (DIVAN) 	A gente sabe que nao 6 gan合ncia nem do pai, nem 
do mano, como se v6 por a. 

JOAO (DUDA) 	Compram a terra de quem estd em baixo a troco de nada 
e depois botam o pre9o l豆  em cima. 

NARRADOR(Quando entra o narrador, os atores se imobilizam). Haveria 
especula9ao. Morgados aumentariam o poder faturando a 
trag6dia. Hd 250 anos atrds tamb6m aconteceria 一  Como 6 
mesmo a musica? (Todos os atores vem para a boca de cena). 

ELIDIANE (Entra. No como personagem mas como atriz e cantarola). 
"Que o de cima sobe e o debaixo desce". Querem cantar com a 
gente? Pessoal da trilha sonora, m丘sica. (O narrador vai at a 
platia, circula, chama, leva ao palco. Cantam todos). 

Trata-se de um efeito de distancia, que coloca o p丘blico e os atores 

historicamente, do passado ao presente, despindo-os de seus personagens 

transformando-os em instrumento de anlise, a refletir sobre especula9ao e 

desigualdade social atrav6s de uma msica integrada em seu meio, criando uma 

metdfora. Sempre que ocorre um efeito de distanciamento rompe-se a forma 

dramhtica de teatro, a implica9ao sentimental do espectador com os 

personagens, a substitui9ao de um espao de sugestao por outro, de 

argumenta車o. A cena tamb6m 6 recortada para fornecer e autenticar dados que 

recoloquem a hist6ria em si mesma levando o espectador ao lugar de quem 

estuda atrav6s do espetdculo. 

JOAO いtravessa a cena, expondo seu valoり‘Somos gente que faz 
barco, do caque a baleeira. Madeira tem segredo conosco? 
(coloca a mdo no ombro de Afonso e Manoel). 

AFONSO E MANOEL 

JOAO 	E corda e rede? (Coloca a mdo no ombro do pai e de Pedro). 

TODOS 	Nao. 
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JOAO 	Artesao como n6s, vai receber ajuda maior.E ordem do rei. 
(volta a sentar-se no seu lugaか  

NARRADOR (Entra e os persona gens se imobilizam. Vai descendo pelo meio 
da platia). Tudo verdade verdadeira. O reis portugueses tinham 
passado uma baita apertura. Ficaram bom tempo debaixo dos 
espanh6is. Na luta contra eles os a9orianos deram a maior fora. 
O rei tinha compromisso com eles. Tudo escritinho, tim-tim por 
tim-tim na ordem real de 1747. 

Os personagens seguem jogando e explicitando tanto o "conceiho" como 

o que seria a l6gica de quem imigra, ou o que fazer para bem imigrar, 

desenvolvendo um processo junto com os espectadores. 

INACIO 	A gente precisa pensar por nossa conta. Uma coisa 6 o escrito, 
outra coisa 6 o acontecer... 

MANOEL O mano nao leva f no rei? 

INACIO 	Se trata de outra coisa. (Caminha de um lado para o outro 
enquanto diz). Mas ainda nao tenho clareza no dizer. Repara 
comigo. (Faz o irmdo sentar-se) O pai sempre decide depois de 
chamar "concelho" e por qu6? 

MARIO 	Mais olhos v6em o que s6 dois nao conseguem ver, mais 
cabe9as pensam o que uma s6 nao pensa. 

PEDRO 	E mesmo assim quanta praga come a planta sem ser vista, e 
quanto coisa acontece diferente da que foi pensada (...) 

PEDRO 	Faldvamos de Navio. Isso 6 neg6cio de mercador - comprar a 
menos custo do que vai vender. 

JOAO 	E nao6 como vender peixe? Cada um diz que o seu 6 melhor. 
(Levanta e sai anunciando) Olha o peixe, olha fresquinho! 

JNACIO 	Isso ld6 hora...E barco, oh Joao. Nao mistura. Peixe se pesa, se 
cheira. Barco carrega gente. (Jodo senta-se). 

MANOEL 

MARIO 

JOAO 

ANTONIO 

Melhor pensar em quem paga pelo barco e pelo peixe. 

A quem paga, o melhor parece o mais barato... 

E l五  pescador vai ter luxos de gente da corte? 

Luxo nao, mas se previne de chegar vivo. 
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PEDRO 	Assim quem viaja pode pegar o pior. 

Uma vez explicitado o "conceiho" com aspectos mim6ticos como o amor 

da mae pelos fithos, que tudo fard para cuidar da "pancinha dos meninos", o 

suficiente para os espectadores acompanharem a an豆lise do conselho, atinge-se o 

climax do primeiro ato. Confirmam-se as inquietudes do pai e de alguns filhos, a 

palavra do rei era precdria: 

NARRADOR O rei se comprometera com o transporte ao Brasil, mas trs 
anos se passaram e nada de navio. Ao mesmo tempo que nosso 
ouro enchia os cofres da coroa ela escutava cada vez menos os 
conselhos dos municpios. Quem vendeu o que tinha, esperando 
viajar em seguida, jd nao tinha mais nada. Havia o perigo de uns 
e outros roubarem para se alimentarem. Ningu6m aguentava 
mais. Entao os a9orianos tomaram provid6ncias. (Os atores, 
durante aルla do narrador, se disp6e em lugares estratgicos, 
dentro da platia). 

A disposi9o dos atores 6 mais um recurso de distanciamento, juntando-se 

え platia, quebrando o espao cenico e a temporalidade, lan9ando o passado no 

presente. A leitura 6 feita como a de uma reportagem atemporal. O texto 

apresenta um processo de mobiliza9ao ao modo do presente, numa enuncia o 

de herdeiro como diria Ricoeur, isto 6 , mais pr6xima de uma experi6ncia atual 

REPRESENTANTE 1 (Idivan) (Lぞ  um pergaminho que desenrola). Todos 
formaram a seguinte id6ia: de que se fa9a uma representa9o 
assinada pelo povo. Que a camara do nosso municpio mande 
mensageiro entregd-la え  corte. 

Todos os que estao na lista para viagem, formem acampamento 
nos terrenos da C合mara e s6 saiam dali quando vier o navio. 

Para que essas id6ias tenham fora de decisao, na Camara e na 
Corte, a assinatura da representa9ao e o acampamento tem de ser 
fortes. Dai 6 preciso que se consulte o povo. 

MARIO 	Que todos se recolham com os seus e venham aqui, amanh, 
nessa mesma hora e lugar os que concordam com a id6ia 
formada, a manifestar o seu acordo. 
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Mais uma vez o narrador interv6m trazendo uma perspectiva hist6rica e o 

salto do passado ao presente como pesquisa 

NARRADOR O abaixo assinado e o acampamento? Tudo verdade 
verdadeira! Os historiadores encontraram esses documentos. 
com  mais de duzentos anos. ivard,iiing nn.c nrnhiivnc A‘丁nr了  
como eles fizeram? Ouern ~ tomnu a iniciativ'? Pri‘フ  rim 
"concelho" de chefes de famlia, houve ou nao houve consultas 
ao povo? Isso nao se sabe... 

Quem j巨  deu uma de a9oriano por aqui e participou de algum 
abaixo assinado ou coisa parecida? Quer contar um pouquinho 
pra gente, como 6 que foi isso? 

A resposta mais interessante para os atores, foi a dos professores, na 

segunda apresentaao, referindo-se a luta pelo plano de carreira; a luta nao se 

enquadrava na realidade da vila, ao contrario, era algo que no quadro de suas 

distin96es culturais diziam respeito aos "de bairro". Essa cena de mobiliza9五o e 

resistencia social, atravessando passado e presente, lan9a tamb6m a hip6tese em 

estudo, isto 6 de que, se a palavra do rei era precdria, os a9orianos defendiam 

seus direitos atrav6s de seus "conceihos". 

Desde ent乞o os personagens estao qualificados a deslizarem para quase 

personagens, ao modo de Brecht, capazes de enunciarem fatos e explica96es, 

afian9ados pela presen9a constante do narrador, pertinentes a um meio social 

que est五  em cena. 

Os efeitos de distanciamento so utilizados com diversos sentidos, quase 

sempre metafricos (fazer ver) para trabalhar processos sob uma forma sint6tica, 

a id6ia de fronteira, por exemplo. Havia que se dar a imagem de que ao povo 

pobre cabia expandir a fronteira sob o comando das autoridades que no 

poderiam assumir a responsabilidade dos fatos, atuando atrav6s de agentes 
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semelhantes a cors百rios. Chegou-se a metdfora que nossa parceria batizou de 

"sanduche humano": 

NARRADOR Ali em Santa Catarina os a9orianos se curaram, plantaram, 
sonharam em ficar. Mas a ordem do rei era tocd-los na 
fronteira. Espanha e Portugal, cd e l豆, volta e meia era "bafo". 
At6 onde vai o peda9o de quem? Onde botar as marcas de posse, 
separando o que era col6nia da Espanha e col6nia de Portugal? 
Quem tinha que segurar? Povao pobre, lutando por um espa9o 
reconhecido. (Entram os pe6es com cavalo de cabo de vassoura, 
bombacha e chap'u de ga庇cho, idnticos). 

COMANDANTE PORTUGUS Atacar!! 

PEAO PORTUGUES 1 	Viva Portugal! 

COMANDANTE PORTUGUS (Interrompe com a Espada). Mas eu no 
tenho nada que ver com isso... (ficam imbveis). 

PEAO PORTUGUES 1 	Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL Atacar!! 

PEAO ESPANHOL 1 	Viva Espanha!! 

COMANDANTE ESPANHOL 	Mas eu nao tenho nada que ver com isso!! 

PEAO ESPANHOL 1 	Viva eu e viva Espanha! 

(Os dois se golpeiam com a espada caindo um sobre o outro) 

COMANDANTE PORTUGUES Atacar!! 

PEAO PORTUGUS 2 	Viva eu e viva Portugal! 

COMANDANTE ESPANHOL Atacar!! 

PEAO ESPANHOL 2 	Viva eu e viva Espanha. (Fazem como os dois 
primeiros, caindo em cima deles,prinando um sanduche 
humano). 

COMANDANTE PORTUGUS Atacar!! (ningu'm aparece) 

COMANDANTE ESPANHOL 	Atacar!! (ningu'm aparece. Os dois tiram 
o chap'u um para o outro, vdo saindo "defininho''). 

PEAO ESPANHOL 2 	(O" ltimo morto se levanta e grita) Sem essa, 
vo morrer junto conosco!! 
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Trata-se de explicar e ao mesmo tempo quebrar com o faz-de-conta 

envolvente do teatro dram五tico, pois que o morto se levanta, grita e ainda 

provoca risadas. Os efeitos de distanciamento em seu conjunto fragilizam os 

personagens. Eles nao tem um perfil psicol6gico mas social. O distanciamento 

quebra a seqencia realista fazendo com que o texto avance por saltos, cabendo 

aos atores ocupar os espa9os criados operando transito para quase personagens. 

Existem met丘foras mais sutis, como a que mostra o quanto Lcia, Maria e 

Jacinta, sao mais mulheres (quase-personagens) do que personagens 

MARIA 	いs mulheres esto sentadas nos seus ba"s). As vezes eu queria 
mais 6 ser homem (levanta com as mdos na cintura). 

LUCIA 	(Sobe no ba). Eu queria mesmo era ser rei (Maria e Jacinta 
fazem reverぞncias). 

JACINTA 	(Puxando L"cia) Oh L丘cia! Tenho quase certeza que isso6 
pecado. Nao ve que o Rei6 escolhido por Deus? 

MARIA 	Olha, mas pelo jeito tamb6m pra ele tem agora e depois, e os 
dois nao dao ld muito certo. 

LUCIA 	Dd pra se pensar em agora sem pensar em depois? 

JACINTA 	N豆o 6 que voces deram de pensar coisa esquisita, que ningu6m 
pensa? 

MARIA 	(Sentanda no ba"). O que 6 ser Chimarrita? 

LUCIA 	Mulher solta... 

JACINTA 	(Pega as duas pela mdo). Agora 6 a provisao, sustento no navio, 
biscoito de Dona Margarida 

A dan9a que se estabelece entre elas enquanto falam 6 um elemento 

inusitado, que retira a naturalidade da cena. Porque, na iminencia de se meterem 

outra vez numa penosa viagem, as personagens dan9ariam? A dan9a dos 
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personagens ilumina suas falas, nao como as mulheres que se clamam contra seu 

destino, mas examinando-o. A questo de genero atrav6s da qual a parceria 

feminina apropriou-se do trabalho, imprevista no texto hist6rico original, ganha 

destaque, neste momento, na perspectiva da 6 poca, em que as mulheres deviam 

ser guardadas porque insubmissas pela pr6pria natureza. Elas declaram seu 

desejo de ser homem e de ser deus, a tudo transgredindo. Criticam o rei, 

enxergam-no em sua pequenez de gente, tamb6m ele submetido ao agora e ao 

depois. Pensam sobre o tempo, coisa esquisita que ningu6m pensa. Temem ser 

como chimarrita, mulher solta, prevalecendo a racionalidade. O documento do 

imagin言rio que a cena interpreta 6 um "rimance" a9oriano da 6 poca 

"Chimarrita quando nova /uma noite me atentou/quando foi de madrugada' deu 
de rdea e me deixou... 

Chimarrita mulher velha,/quem te trouxe l豆  do rio?ノ  Foi um velho marinheiro / 
na proa de seu navio. 

Chimarrita, altaneira! nao quebra nunca o corincho! diz que tem trinta cavalos! 
e nao tem nem um capincho 

Aragana e caborteira! a Chimarrita mentiu! n五o censure a dor alheia' quem 
nunca dores sentiu... 

Chimarrita morreu ontem! ontem mesmo se enterrou! quem chorar a 
Chimarrita/leva o fim que ela levou 

Chimarrita morreu ontem! ontem mesmo se enterrou!na cova da Chimarrita! 
fui eu quem terra botou 

O trevo de quatro folhas! da Chimarrita, feitura' com ele se quebra a sina' que o 
mal sobre n6s apura 

Coitada da Chimarrita! vou rezar por ser cristao! a pobre da Chimarrita viveu 
como um chimarro 

Chimarrita morreu ontem! mas pra sempre hd de durar! As penas da 
Chimarrita! fazem a gente pensar 

Terminam voltando h realidade com um elemento ficcional, os biscoitos 

de Dona Margarida. Por um breve momento reportam-se a personagens, levando 
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o p丘blico ao retomo de uma centralidade afetiva, lan9ada na primeira cena da 

pe9a. 

Mas os quase-personagens se imp6em a partir de quando a reconstru9o 

hist6rica 6 menos fragmentdria, fornecendo ela prpria os elementos para o 

desenvolvimento. Isso ocorre depois da enunciaao pelo narrador da carta de 

sesmaria concedida a Jer6nimo de Ornelas. A explicita9ao e discussao dos dados 

constroem os quase-personagens, ao modo de Brecht. 

NARRADOR2O/07/1754 Definiu-se a situaao. O comandante deu a carta de 
Sesmaria, a declara9ao de propriedade, a Ger6nimo de Ornelas. 
Concedia-lhe tres l6guas de terra, praticamente todo o territrio 
da atual Porto Alegre, na paragem chamada morro da Senhora 
Santana com uma condi9ao: "nos rios navegdveis ficard meia 
l6gua de terra livre ..・ .para uso p丘blico (...) o lugar do povo, pelo 
direito, como pe6es do rei". 

VIZINHA 2 Trs l6guas ao sesmeiro, ao Dom Ger6nimo de Ornelas, e a 
gente s6 receber terra nas Miss6es. 

VIZINHA 1 Desaforo. 

VIZINHA 3 Tem gente que ficou ld com ele, trabalhando na terra dele, 
prefiro mil vezes ser peao do rei. 

VIZINHA 4 Ainda bem que somos artfices, sen豆o era ali,6 , comendo na 
m豆o de Dom Ger6nimo. 

MARIDO DA VIZINHA 3 (Os homens estavam numa roda mais atrs). 
Senhoras Cabe9as de vento. Entao nao se deram conta?E a que 
mora o nosso direito! 

MARIDO DA VIZINHA 2 A mesma carta que reconhece as tres l6guas do 
Jernimo, reconhece o nosso arraial. 

MARIDO DA VIZINHA 4 Ele vai ter de demarcar as terras. Reconhecer os 
limites do que 6 dele e do que 6 do rei, p丘blica, quer dizer, 
nossa, os pe6es do rei.. 

VIZINHA 2 Ai! Meu Sao Chiquinho...A Rua da Praia 6 nossa? 

TODOS 
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VIZINHA 3 Daqui nao saio, daqui ningu6m me tira (levanta e desmaia, 
como no jogo da "bolinha de gente''em que ndo se dobra o 
joelho confiando no parceiro que rebate). 

MANOEL E tem mais:6 i narrador, conta ai, aquele outro peda9o. 

NARRADOR .. .e sucedendo caso... que venha.. .a pessoa eclesidstica 

AFONSO 	Padre, Bispo 

NARRADOR Serao obrigados a pagar dzimos, 

VIZINHA 3 Imposto? Chi! Vao chiar 

NARRADOR E cumprir com ... mais encargos". Um deles era doar uma 
grande 豆  rea de terras ao Santo Padroeiro. 

Nao hd reconstru9ao. A fala 6 atual, dentro de um registro c6mico que 

entra novamente na produ9ao do ins6lito, em ruptura com o natural: os 

sentimentos de quem foi relegado pelo rei. E criticamente que os a9orianos 

discutem a aplica9ao da lei de sesmarias, elucidam a autonomia da condi9ao de 

quem habita no espa9o real e 6 artesao, o peao do rei, a rela9o entre a medi9o 

da terras e a defini9ao do espa9o p丘blico. A s6rie de informa96es 6 interrompida 

por uma pausa c6mica que ao mesmo tempo refora a importancia do espa9o 

publico 

Inicia-se uma nova s6rie com um detalhe narrativo: o narrador 6 chamado 

a interagir junto com os quase personagens para explicar o que poderia ser a 

continuidade do complexo capela/freguesia e que interesses ele poderia afetar. 

Portanto a cena 6 discursiva, narrativa, indicando o processo social em que se 

implicaram os a9orianos. E essa 6 a defini9ao do texto desde entao, demonstrar o 

processo social fazendo aparecer outros quase-personagens a medida em que se 

desdobra a narrativa: 

NARRADOR O rei nao estava nada satisfeito com os sesmeiros, os homens de 
trs l6guas. Com  tanta terra e tanto privil6gio nao seguraram os 
espanh6is. E os pe6es do rei, onde andavam? Enganados e 
maltratados os a9orianos haviam de enfrentar os invasores? Que 
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os ministros tratassem disso, ou de certo, perderiam seus 
lugares. 

MINISTRO 1 	Sao ordens do rei, ele sempre acha que tem mais poder 
do que na verdade tem. Mas escreva, escreva... 

MINISTRO 2 	Que se demarquem as terras dos poderosos, pois eles 
avan9am sobre o que n言o lhes pertence.. 

(MINISTRO 3) 	Prejudicam os pobres, sem terra com que produzir e o 
servi9o do rei que nao tem produ9ao... (O escrivdo - Joelson - e 
seu auxiliar 一 Elidiane~escrevem ルriosamente, um vai repondo 
o papel e o outro vai escrevendo por tudo, sem paraり  

MINISTRO 1 Isso, Isso. Vamos xingar os sesmeiros e dizer a verdade. Eles 
merecem. Querem sempre mais e mais. 

MINISTRO 2 Isso tamb6m agita o povo. Vai. Vai. 

MINISTRO 3 Deixar a terra improdutiva, nem gado nem lavoura como deviam 

MINISTRO 2 E aos a9orianos, pe6es do rei, que juntem-se em Taquari onde 
receberao as terras e g6neros prometidos pelo rei. 

MINISTRO 3 Isso, isso. Por terra e pela vila vao animar-se e meter-se no 
caminho dos castelhanos... 

MINISTRO 1 (Tem um ataque de loucura). Voces acham que o povo 6 burro? 
(Estapeia todos os ministros) Como 6 que v五o surrar os 
espanh6is e os sesmeiros ao mesmo tempo. (Chora) Eles 
tamb6m querem fazer festa, chutar o balde... 

MINISTRO 2 Leva, leva. 

MINISTRO 3 Leia escriv豆o 一（l' como papagaio.Quando chega na戸ase Isso, 
Isso, vamos chin gar os sesmeiros, o ministro demite o 
secretrio) Secret言rio demitido, que venha outro, (abate o 
secretrio com um tapa). 

(Na capelinha de&Francisco o "conceiho" dos aForianos es厄  
reunido). 

JOAO 
	

Dessa vez os espanh6is sao brasa pra nosso assado. 

MANOEL Assado de quem? Receber terra na mira deles? 

AFONSO 
	

Os primeiros a se encontrar no outro mundo seremos n6s. 

JOAO 
	

Este 6 o ponto. Nao se vai ao Taquari. 
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MANOEL E isto. Quem esth aqui no porto e na Rua da Praia, nao vai a 
nenhum lugar que nao seja... 

JOAO 	A Rua da Praia e o porto. 

AFONSO 	E hora de briga, dizem que o novo governador tem ordem de 
mandar gente dele com autoridade pra nos expulsar. 

MANOEL Auddcia e cabe9a! Quero ver se o rei vai querer confusao da 
grossa com os espanh6is nas barbas. 

O primeiro personagem a aparecer 6 a coroa, ou melhor uma interpreta9o 

da coroa, sua fraqueza ao esbo9ar uma limita9ao do poder sesmeiro, em 

benefcio do povoamento, no contexto da guerra contra os espanh6is. Os 

ministros narram itens do regimento de S五  e Faria, intercalando-os com 

observa96es sobre uma poltica popular improvisada, de um dia para o outro 

(...Vai. Vai) concluindo com a ordem de juntar-se todos os a9orianos no 

Taquari. 

Todos os personagens, em conjunto, dizem, analisam e interpretam os 

documentos. Os a9orianos tra9am sua estrat6gia. Nao hE reconstru9ao de 

espa9os. A capelinha 6 apenas sugerida como cenrio. Tamb6m nao hd perfil 

psicol6gico, apenas um apelo え  coragem e racionalidade associada a fragilidade 

do rei perante a condi9ao criada pela invasao espanhola. Os a9orianos s豆o 

plenamente aao social. 

No conjunto o efeito da a9ao narrada 6 fazer aparecer os demais quase 

personagens implicados, os sesmeiros. Eles alegam a ocupa9ao de terras pelos 

a9orianos, vale dizer, o argumento de que dispunham para irem contra a 

concessao de capela em diversos pontos, com as respectivas desapropria96es. 

NARRADOR Os sesmeiros, mal e mal levaram um arranhaozinho nos seus 
privil6gios, botavam a boca no mundo. 

(Aparecem os sesmeiros montados em cabo de vassoura). 
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SESMEIRO 1 As terras estao todas ocupadas... 

SESMEIRO 2 Recebemos centos de casais a9orianos... 

SESMEIRO 3 E toda essa gente quer (desmontam e atiram longe os cabos de 
vassoura). 

TODOS OS SESMEIROS Alargar-se... 

NARRADOR Mas dessa vez o rei virou o jogo. Ouviu o partido que 
aconselhava formar um grande ex6rcito e nomeou um 
governador decidido e "assim" com ele - Jos6 Marcelino de 
Figueredo. 

（ひna rua improvisada com cordas e casas desenhadas em 
papel pintado. Os aforianos esto em frente a uma deたs). 

MENSAGEIRO 	Sua Excia. Excelentssima o Sr. Governador faz a todos 
saberem que d'hora em diante a residencia do governador Jos6 
Marcelino serd nesta casa, assim como esta serE a residencia da 
Camara. 

VIZINHA 3 (Corre em direfdo d plat'ia) voces ouviram? Ele vai morar na 
Rua da Praia.(Faz jeito de quem vai desmaiaか  

VIZINHA 2 Jd passou a hora do desmaio. 

VIZINHA 4 Tem coisa mais importante 

AFONSO 	Todos na capela. 

MANOEL Hd mais, muito mais. 

JOAO 	(Entra esbaforido) Nosso porto jd 6 capela! 

JACINTA 	Papel passado!? 

JOAO Mais: o governador ordenou a desapropria9ao. Mais: teremos 
um mestre construtor naval (ouve-se o tambor. Todos correm a 
yeか  

O narrador reporta a mudan9a poltica para enfrentar a invasao espanhola, 

formar um grande ex6rcito e reforar o povoamento do Porto dos Casais, como 

uma posi9ao assumida diretamente pelo governador. O efeito c6mico, o anncio 

sucessivo das conquistas substitui uma reconstru9ao da rea9ao de personagens, 

consubstanciando diante do p丘blico um fato em seu desenvolvimento: a 
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importncia da resist6ncia social, um processo de transforma9ao que agora 

inclui a alian9a com o governador, para enfrentar os sesmeiros 

NARRADOR Da Camara, os sesmeiros trombeteavam contra os a9orianos, os 
ndios, o rei e at6 o bispo. 

SESMEIRO 1 .. .mas que mandem esses aorianos para o norte. 

SESMEIRO 2 E que lhes cobrem tamb6m seis, at6 8 cavalos para essas tropas 

TODOS 	(Furiosos) pagas!!! 

SESMEIRO 3 (Desdenhoso) de Sua Magestade. 

SESMEIRO 4 (Enfurecido) e os uimndios. 

SESMEIRO l(Enquanto o sesmeiro 3 morde o prprio chicote) Devoradores, 
in6teis, jd se viu? Te dou aldeia dos Anjos! 

Sob o efeito caricato, aparece a disposi9谷o dos sesmeiros que dizem outra 

peti9ao reforando o que se constr6i nas a6es narradas: a luta deles contra a 

alian9a dos aorianos com o governador. Trata-se de um processo que vai se 

mostrando em sua continuidade. 

NARRADOR Mas os sesmeiros nao se davam por vencidos. 

Trataram de agarrar-se com o vigdrio. Ele condenou os 
aorianos. Disse que eram rebeldes, pois subordinados a sua 
parquia, tentavam levantar outra. Pela c合mara os sesmeiros 
bombardearam Marcelino: Como V. S o Governador patrocina 
uma rebeldia destas? Na corte trataram de agarrar-se ao vice-rei 
com o mesmo argumento. 

JOAO 

AFONSO 

MANOEL 

AFONSO 

(Soa o sino da capela). 

O governador foi chamado pelo vice-rei. 

No 6 bom.豆  sinal que ligou para as queixas dos sesmeiros. 

O que mais nos resta fazer? 

Abaixo assinado para o vice-rei descascando os sesmeiros. 
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TODOS 	Isso! 

JOAO 	Foi assim que a gente fez a viagem. 

MANOEL Seguindo a id6ia do nosso pai. 

REPRESENTANTE 1 	Isso6 perigoso. A gente do vice-rei na corte pode 
fazer intriga, dizer que hd rebelio 

REPRESENTANTE 2 	Ao vice-rei nao, ao bispo! 

REPRESENTANTE 3 	E ser entregue pela mao da autoridade, pela mo 
do governador. 

REPRESENTANTE 4 
governador. 

Isso mata qualquer intriga de rebeliao e refora o 

REPRESENTANTE 1 	Que se o bispo decidir pela freguesia, 6 mais 
importante que o vice-rei ordenar a vila. 

NARRADOR Era aquela torcida. Voces lembram da lei? Se o bispo decidisse 
pela freguesia nao tinha choro. Os sesmeiros tinham que doar 
terras para ela. A quem o bispo escutaria? Aos pe6es aorianos 
e ao governador? Aos sesmeiros de Viamao, ao vig百rio e ao 
vice-rei? Era desaforo daqui e de l豆. O vice-rei dizia que Jos6 
Marcelino queria fazer cidades dando risco em papel, dava chd 
de banco nele, at cadeia por algumas horas. Jos6 Marcelino 
respondia que nao era seu criado, foi recebido pelo bispo e 
dizem alguns e outros contradizem, ter ido え  corte, entender-se 
com o rei. 

(Sinos e bateria. Todos se re"nem na cape切  

AFONSO 	(Entra correndo) Manos, somos freguesia em 26 de mar9o de 

1772. 

O narrador conta o processo social em sua complexidade fazendo aparecer 

novos quase-personagens, o clero e a alta administra9o colonial dividida em 

dois partidos, o do vice rei com os sesmeiros e a freguesia de Viamao contra a 

alian9a do governador com os a9orianos. Eles contam e interpretam essas 

rela6es discutindo a propriedade de um abaixo-assinado e para quem, pontuado 

por uma nota de rodap6 sobre a existencia duvidosa do documento base, O 

narrador resume a situa頭o adicionando a tenso das rela96es entre o governador 

e o vice-rei bastante conhecidas na historiografia brasileira. 
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No conjunto, essas sao as constru96es narrativas que caracterizam Assim 

nasceu a Rua da Praia, do ponto de vista dos efeitos especificos do 

distanciamento: pelas interven96es hist6ricas do narrador, quebra da 

temporalidade pela metdfora, quebra do espa9o c6nico, troca de experiencias 

com a platia, que fragilizam os personagens fazendo-os deslizar para quase- 

personagens. Do ponto de vista da concentra9ao do conhecimento hist6rico, os 

quase-personagens dizem, analisam, discutem, resumem e interpretam os 

documentos; o efeito c6mico substitui as rea6es naturais, reconstruindo-as (os 

desmaios da vizinha 3, por exemplo) num plano de distanciamento 

Interessa-nos retomar, ao final dessa anlise fragmentdria, uma avalia9ao 

do texto e dos limites do teatro pico enquanto uma linguagem historiografica 

Algumas considera6es gerais se imp6e: 

1. A narrativa hist6rica padrao tem como 丘  nico limite de exposi9ao da 

causalidade explicativa a quase-intriga, integrando-se novamente a ela 

quando apta a responder o porque, do ponto de vista da imputa9ao causal 

singular. 

2. teatro pico abre o espa9o para a causalidade explicativa. Embora bastante 

amplificado por Brecht sob a forma de pano de fundo (depoimentos, 

cita96es e at6 estatsticas projetadas) ele 6 restrito pela dinamica da cena, 

que comanda o retomo a narrativa. 

3. Tanto no teatro6 pico quanto numa narrativa hist6rica nao existe o reviver, 

ou reconstru9ao, isto 6 , uma caracteriza9ao psicol6gica ou trgica de 

individuos, nem uma a o contnua da outra. 
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4. Numa narrativa hist6rica padrao, o historiador estd em toda parte, opera a 

imputa9ao causal singular e decide o acontecimento, reunindo causalidade 

explicativa e narrativa. Nao h五  divis5o do sujeito que narra, como no teatro 

epico・  

5. As metdforas de uma narrativa padrao sao analticas e textualmente 

explicitadas. As do teatro pico podem ser sint6ticas recorrendo a recursos 

espetaculares. 

O elemento para-historiogrfico constituir-se-ia de dois componentes: em 

primeiro lugar, na narrativa da a9ao, existe uma criaao inicial de personagens 

que persistem, no obstante os efeitos de distanciamento e a dilui9ao em tipos 

sociais. Eles t6m a for9a do sujeito que fala, enuncia, implicando um individuo, 

prevalecente sobre o quase-personagem da historiografia em que ele esth no 

fundo. O quase-personagem historiogr豆fico nao dialoga, nao enuncia.E o 

historiador indiviso, presente em todo o texto que narra a aao sempre falando 

dos quase-personagens, dizendo que os a9orianos faziam abaixo assinados a s 

autoridades ou queixas ao Conselho Ultramarino e os sesmeiros faziam peti96es 

ao rei. 

Em segundo lugar existe a fantasia, os personagens e uma intriga 

inventadas. Nao obstante a tradi頭o "conceihista" portuguesa, nao h五  nada, 

nenhum elemento explicativo, com alguma veracidade, que sustente a verso 

positiva do patriarcado, apresentada na primeira cena do texto: um pai que 

escuta os filhos porque nao h五  mais nada em que se apegar e ele insiste em no 

perder a sensatez. Resta-lhe apenas a veracidade do um por causa do outro, da 

causalidade narrativa, interna a apresentaao dos fatos engendrados 
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O personagem existe numa situa9ao fantasiosa, tem a fora, a 

individua9ao mim6tica da fala e do corpo. Mas, nao obstante a fora do 

personagem e a fantasia, a narrativa para-historiografica desenvolve-se em 
dire 9 ao え  hist6ria; apresenta uma hip6tese - se n五o fosse a organiza9ao social 

dos a9orianos seu espao publico teria se restringido. Desdobra-se a luta pela 

capela e freguesia, fazendo aparecer toda a riqueza do processo social analisado 

explicativamente pelos regimentos, os abaixo-assinados, as peti96es dos 

sesmeiros e as a96es do governador. Os documentos constituem as falas dos 

personagens e o governador s6 existe em suas falas. 

Tais sao os limites de pertinencia de uma narrativa para-historiogrdfica, 

que podem ser outros, conforme os recursos ficcionais utilizados. O que 

importa 6 que nao se desprenda do conhecimento hist6rico, que os personagens 

persistam no plano social, tendo um sentido historiogrfico de quase- 

personagens. Isto 6 , mesmo renunciando a condi9五o de uma narrativa 
historiogrdfica, pelo espa9o concedido え  fic9ao e え  animaao dos personagens, 
persiste a tensao do trabalho com limites, das hip6teses, das fontes, dos 
procedimentos. 

Outra quest乞o 6 a propriedade do texto para-historiogrfico. Parece-nos 

que ele tem sentido como um instrumento de divulgaao do conhecimento 
histrico n言o s6 entre comunidades pouco letradas mas como um recurso 

didtico de modo geral, para trabalhar situa96es histricas complexas pouco 

conhecidas com o leitor adolescente.E possvel que ao deparar-se com os 

momentos de concentraao do conhecimento hist6rico o jovem torne-se leitor e 

pblico para a hist6ria. 



C ONSIDERACOES FINAIS 

Iniciamos este trabalho referindo a busca de universalizaao do discurso 

hist6rico, atrav6s da narrativa, manifesta por Mink, e a discussao realizada por 

autores como De Certau e Le Roi Ladurie sobre o aumento do publico para a 

hist6ria. Tanto um como outro relacionam este fato, em parte, a emiss6es de 

televisao criadas por historiadores nao academicos. A partir dessa constata o 

eles se interrogam como os historiadores academicos poderiam trabathar o 

ncleo ficcional e artstico presente na escrita da hist6ria, para manter o 

dinamismo dessa expansao de p丘blico. 

Assumimos esta discussao como exemplar para questionar o que poderia 

ser um fator dinamico capaz de aumentar o interesse pela hist6ria em nossa 

sociedade, mais precisamente entre uma popula9ao pouco letrada como a das 

vilas populares. Em fun9ao disso, dedicamo-nos a observar narrativas presentes 

na vila Pinto para identificar aquela com maiores possibilidades de ser explorada 

como escrita da histria. Desse primeiro movimento, o teatro surgiu como 

narrativa apontada para expor e analisar problemas (violencia e drogas) de 

interesse de um grupo, dando origem a narrativa inconclusa, a "Vida que a gente 

vive", e tamb6m para comemorar a inaugura9ao de um novo galpao de 

reciclagem. A partir dessas manifesta96es, levantamos a hip6tese de que o teatro 

poderia ser explorado como escrita da hist6ria, desde que trabalhado 

explicativamente, atrav6s do teatro 6 pico, de Brecht. 



247 

Mais precisamente, nossa hip6tese era de que o teatro 6 pico, com alguns 

recursos adicionais pudesse dar conta de causalidades narrativas e explicativas 

superando a barreira do reviver, tpica da arte dramhtica e da fic9豆o liter五ria. Isto 

6, supnhamos que seria possvel neutralizd-las de modo a no comprometer o 

carter de probabilidade e de fragmento do conhecimento hist6rico. 

Arena conta Zumbi (GUARNIERI, 1965), pe9a, c6lebre por can96es 

como "Upa Neguinho na estrada", pela primeira vez utilizou o sistema coringa 

de interpreta9 ao, isto 6 , um ator encarregando-se de vdrios personagens, abrindo 

o texto para a atividade explicativa. Tal como neste exemplo, usamos o coringa, 

menos para um personagem, o narrador, exatamente para neutralizar o 

"reviver"e encaminhar o texto historiograficamente, o que nao era preocupa o 

do Arena. 

Atrav6s do narrador fixo, buscou-se uma alteridade com os personagens 

que vivem a narra9ao. Ele nao 6 um personagem como os outros, encarrega-se 

da fidedignidade da hist6ria, seja enunciando os acontecimentos, seja 

testemunhando sobre documentos, seja fazendo vers6es. Por isto, Assim Nasceu 

a Rua da Praia, diferencia-se dos objetivos do Arena, sendo portador de um 

sentido estrito, narrar a hist6ria, fazer cultura hist6rica. Outro diferencial 

importante estd na constru9ao do trabalho, uma observa9五o participante com um 

grupo de adolescentes de um ambiente pouco letrado, numa atividade com um 

fim, a cria9ao de um objeto cultural, um livro. 

A hip6tese da observaao foi de que em meio ao conflito entre o n6s- 

sujeito, interpretado pelo pesquisador e o n6s-objeto interpretado pelos 

adolescentes, fosse criado um espa9o transcendental, o grupo de teatro que 

contaria uma histria do s6culo XVIII, sobre a defesa do espao p6blico, da Rua 

da Praia e da Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus. Tratava-se de criar 

uma Comunidade Cultural, isto 6 , partilhar paradigmas sobre uma hist6ria do 
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s6culo XVIII. Os momentos mais importantes de identifica95o com essa hist6ria 

foram tamb6m momentos de dissolu9ao da oposi9ao de identidades, tais como a 
constata 豆o do grupo de que eram pobres como os colonos a9orianos, de que 

diferentemente do patriarcado padrao, nem sabiam quem eram seus pais. O dia 

em que nao quiseram fazer mais nada sen乞o entender toda a hist6ria, entregues a 

esse prazer, junto com o autor organizador, foi outro momento fundamental. 

Isto nao significa que os aspectos conflitivos tenham se dissolvido. A 
contradi更o com a ordem intemalizou-se, contra o diretor de cena e autor 

organizador, a ponto de quase destruir o "grupo de teatro" que voltou a renascer 

no "onze em um", repondo-se a negociaao de nossa condi96es de trabalho, at6 

mesmo com a proposta do grupo sobre um adiantamento dos direitos autorais. 

Como em toda a observa9ao participante, especialmente aquela de 
dura9豆o prolongada em que o observador 6 tamb6m quem prop6e a atividade 

sobre a qual se instaura a observaao, os instrumentos capazes de mante-lo nessa 

condi9ao 6 a pr6pria rela o, o conflito com os observados, e o didrio de campo 

Mesmo que s vezes ele tenha se resumido a frases, como se fosse um 
prontu言rio m6dico, em outras, desenvolvendo-se descritivamente, este recurso 

metodol6gico foi fundamental a fun9ao de distanciamento sobre a qual se 
mant6m a observa9ao. 

Consideramos significativo sublinhar algumas quest6es levantadas pelo 

grupo. Por exemplo a de genero, que nao pretendamos trabalhar mas que foi 
sustentada pelas meninas. Al6m de sua inser 谷o na realidade dos adolescentes, 
praticamente todos criados pelas m乞es, ela apresenta uma inser o na hist6ria 

recente da vila, escrita pela luta das mulheres. Elas estao na origem da 

cooperativa de reciclagem e do Centro de Educa9ao Ambiental. Embora no 

seja conveniente comentar essa hist6ria, nem a reciclagem seja um valor 
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explcito para os adolescentes, existe um consenso de que as mulheres da Pinto 

sao guerreiras. 

Outra questao relevante foi a dvida do grupo sobre o sucesso dos 

a9orianos em obterem suas reivindica96es, pensando que teramos inventado o 

final feliz. Esta dvida, se associada え  descren9a de que o livro sasse, mostra 

certo ceticismo dos nossos parceiros a respeito da concretiza9ao de projetos 

Tamb 6m foi muito importante, num outro sentido, quando se discutiu a contra-

capa do livro, a posi9ao da menina (CA) de que o grupo deveria ser nomeado 

como pertencente a uma escola, como qualquer outro, isto 6 , por sua identidade 

de estudantes realizando um trabalho criador. 

Constatou-se tamb6m o ceticismo dos adolescentes em rela9豆o aos 

conceihos dos a9orianos e aos dispositivos sociais semelhantes, gerados 

recentemente. Vdrias raz6es poderiam explicd-lo tais como a defesa da 

identidade adolescente pela rejei9ao da ordem e dos instrumentos criados pelos 

adultos e o profundo individualismo veiculado pela midia, do qual a propaganda 

dos biscoitos Nabisco 6 apenas um dos exemplos. Mas pode-se considerar mais 

um fator, de dentro da hist6ria da vila. Referimo-nos a fatos tais como a 

instalaao da rede de E gua na Vila Pinto, destinada por direito h vila Fhtima. A 

explica9ao de um morador dizendo que o servi9o foi "roubado" da Ftima, pela 

Associa9ao mais aguerrida, da vila Pinto, caracteriza um tipo de comportamento 

agressivo, num passado recente, de cultura reivindicativa, face a recursos 

escassos, de chegar primeiro, passando por cima dos direitos de outros.E 

possvel que a precariedade persistente nas condi96es de vida na vila desacredite 

uma cultura instituida de administra9ao dos recursos 

Retornando a nossa hip6tese sobre a viabilidade do teatro 6 pico com 

escrita historiogrdfica, chegamos entretanto a seguinte conclusao: por mais 

racionalizada que seja a cena 6 pica, seu limite mais alto 6 o de um texto para- 
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historiogrfico. Isto 6 , nao obstante a barreira que a performance levantaa 

narraao do conhecimento hist6rico, materializando o que nao pode ser 

materializado, essa forma cenica, desde que carregue uma hip6tese, seus 

acontecimentos indicadores, analisando sua causalidade, pode fazer parte de 

uma cultura hist6rica. Ela pode ser atraente para um p丘blico que embora imerso 

num ambiente pouco letrado, pode tornar-se letrado e leitor de uma escrita da 

hist6ria propriamente dita. 

Tomar-se letrado e leitor 6 um mesmo fen6meno que esteve implcito 

como possibilidade na leitura em voz alta, com pausas e e nfases corretas que 

tantas vezes foram estruturantes para o nosso trabalho. Uma leitura com 

performance, portanto, a ser internalizada, na leitura silenciosa, cujo meio 

caminho pode ter sido, na Grcia antiga, o teatro. Trata-se de quando o ator se 

torna o instrumento vocdlico de um texto fixo, internalizado pelo espectador, 

que o ve e reve, a tal ponto de converter-se em mon6logo interior. Deste ponto 

de vista nosso trabalho foi precrio por limitar-se apenas a duas apresenta96es, 

sem possibilidades de desencadear um tal fen6meno de aprecia o 

O entusiasmo com a leitura oral demonstrado pelo grupo nos remete ainda 

a outras associa96es e considera96es de ordem historiogrdfica, levantados por 

historiadores academicos, tais como a contru9乞o de textos atraentes pelo prprio 

recorte de objetos sobre os quais se concentrem acontecimentos pesquisados, de 

modo a constituir uma intriga, por si mesmos. Assim, o ensaio lhes daria uma 

forma, capaz de reunir metdforas de encena9ao capazes de trabalhar o 

componente ficcional e artstico da escrita da hist6ria, guardando o carter de 

fragmento e probabilidade do conhecimento hist6rico, sem diluir-se na 

literatura. Talvez possam tamb6m ser atraentes para leituras em voz alta 
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