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RESUMO 

 

Apresenta a experienciação estético-artística das alunas-atrizes do grupo teatral 

“Teatro Mambembe” na produção do experimento Eu sou... Medeia, focando 

principalmente na concepção da personagem-título enquanto criação individual 

e coletiva. Para isso, parte-se da formação do grupo teatral, expondo-se os 

caminhos metodológicos propostos e suas consequências. Inicialmente, 

apresenta-se, como argumento estético e teórico, a pós-modernidade e suas 

implicações cênicas, para após fazer cruzamentos entre a obra de Eurípedes e 

a nova proposição cênica, finalizando com a apresentação dos resultados 

internos e externos. A pesquisa foi feita com alunas do Instituto Federal de 

Alagoas – Campus Piranhas, de todos as séries do Ensino Médio, com idade 

variando entre 14 e 20 anos, participantes voluntárias do grupo teatral, em forma 

de observação direta participante no início, e depois com análise de vídeos e dos 

protocolos. Objetivou-se a construção de uma escrita dialética no sentido 

hegeliano, pois se acredita em estruturas que se negam e se confirmam a todo 

instante, assim demonstrando-se a instabilidade/estabilidade da proposta 

estética apresentada ao grupo, pincela-se também com traços da Escola de 

Frankfurt na pretensão de avaliar a estrutura pop do trabalho com esforço de 

negar/reforçar as críticas à Indústria Cultural e à cultura de massa. Esses 

caminhos tortuosos criam experimentos que são duais, ao mesmo tempo que 

íntimos, também são representações de coletividade. Enquanto experiência 

estética e artística enriquece a vivência das alunas-atrizes aguçando seus 

sentidos para o fazer teatral. 

 

Palavras-chave: Experimento. Pós-modernidade. Teatro. Medéia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Presents the students-actresses aesthetic-artistic experiencing of theater group 

"Teatro Mambembe " in production of experiment I am ... Medea, focusing mainly 

on conception of title-character as an individual and collective creation . For this, 

begins with group’s formation, exposing the proposed methodological 

approaches and its consequences. Initially, presents, as aesthetic and theoretical 

argument, the postmodernity and yours scenic implications, to do crosses 

between the Euripides play and the new scenic proposal, ending with the 

presentation of internal and external results. The survey conducted with students 

of Federal Institute of Alagoas - Campus Piranhas, of all high school grades, aged 

between 14 and 20 years, theater group voluntary participants, in direct 

observation participant at first, and then videos and protocols analysis. The 

objective was to build a dialectical written in the Hegelian sense, cause believed 

in structures that deny and confirm itselves all the time, thus demonstrating 

instability / stability of aesthetic proposal presenting to the group. It “swab” with 

traces of Frankfurt School in the claim to assess the pop’s work structure in effort 

to deny / strengthen the criticism to Cultural Industry and mass culture. These 

tortuous paths creates experiments that are dual, close and collective 

representations. While aesthetic and artistic experience enriches the experience 

of the students-actresses lives, sharpening your senses to make theater. 

 

Keywords:  Experiment. Postmodernity. Theater. Medea. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir dos estudos sobre pós-modernidade, percebi como as 

relações estéticas são, cada vez mais, minimizadas e fragmentadas num mundo 

onde a arte e a cultura tornam-se produto. A experiência artística aparece como 

uma das mais libertadoras, e sendo a escola, às vezes, o primeiro local de 

contato, é importante que seja significativa e reflexiva. Essa reflexão deve ser 

guiada pelo trabalho contínuo e ostensivo com os meios de produção em arte. 

Pensando nisso, proponho a produção do espetáculo Eu sou... Medeia com o 

objetivo de analisar e avaliar como a experiência, inicialmente disparada por meu 

processo criativo, com a personagem título forma esteticamente e reflexivamente 

as atrizes envolvidas no processo, para efeito da pesquisa utilizo, porém, a 

nomenclatura experimento, já que o produto não está finalizado, sendo 

analisadas as experimentações feitas em três oportunidades. 

Essa experiência está em processo no Instituto Federal de Alagoas – 

Campus Piranhas, contando com 16 alunas – do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, 

com idade entre 14 e 20 anos. Inicialmente esse trabalho em grupo tem 

implicações institucionais, para depois ganhar contornos de expressão individual 

dos que participam, alguns já fazem parte por quatro anos.  

Por motivações explicadas no decorrer da escrita e sendo a Medéia 

uma personagem que rompe com o metrón, principalmente no que concerne ao 

papel do feminino, tornando-a uma figura feminina representativa, houve uma 

identificação entre a proposta de trabalho e a personagem, além disso, como 

escolha estética, optei por um espetáculo entremeado por músicas de mulheres 

icônicas na formação do meu gosto musical, pensando-se na pós-modernidade 

e em sua explosão de barreiras culturais, a grande maioria de língua estrangeira. 

De fato, o próprio nome do espetáculo contém essa dicotomia cultural 

apresentada pela pós-modernidade, quando elege, além da personagem, o 

nome de um DVD da artista Beyoncé, e isso aproxima as atrizes da personagem, 

já que conhecem as músicas trabalhadas.  

Apesar de, no momento, o grupo não estar tendo encontros, enquanto 

ensaiávamos, o processo físico tomava a maior parte dos ensaios, relegando as 

leituras e formações, estas tendo sido feitas no início do trabalho. A entrega das 

participantes é gratificante, apesar de, como adolescentes, nem sempre estarem 
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focadas, o que leva grande parte do estímulo, porém todas têm um compromisso 

com a personagem. As diversas apresentações demonstram o amadurecimento 

das atrizes e do olhar do público da cidade, sendo que o segundo passa a, em 

determinado momento, não ser um objetivo a ser seguido. O “eu sou... Medeia” 

toma conta das cabeças e é lembrado a todo instante. Principalmente, houve a 

conquista da reflexividade nas atrizes, mesmo que de forma desnivelada, já que 

o processo perdura por dois anos, o que torna a experiência significativa também 

para o pesquisador, que é o diretor do espetáculo. Essa reflexão seria a almejada 

no trabalho, e está em vários setores da vida, a ação artístico-estética, 

inicialmente objetivada, estende-se para a reflexão social e simbólica, as 

questões de relações sociais, a problemática feminista. A miscelânea de 

sensações só pode ser aplacada – ou agravada – pela fragmentação constante 

e desorganizada da modorra cotidiana, neste caso, pelo fazer teatral 

(re)fragmentado, reconstruído a partir das experiências internas e externas às 

alunas-atrizes. 

É claro que, como em todo processo, existem as intempéries, falta de 

tempo, os problemas de utilização do espaço na instituição, o fato de os 

municípios serem tão carentes e pobres em transporte público, tudo isso 

atrapalha o andamento dos ensaios que, apesar disso, são feitos em mais de 

um dia por semana. Esses problemas, pouco expostos na escrita da pesquisa, 

tiveram menos força no desenvolvimento do trabalho, frente aos problemas de 

ordem interna ao grupo, já que os envolvidos se esforçavam para que fossem 

superados1. 

A importância do trabalho está argumentada justamente nessa 

transformação (re)contínua dos olhares sobre o fazer teatral e de como ele pode 

ressignificar várias vezes, num ciclo infindável, as relações com o mundo. A 

apresentação que eu faço disso vai se focar principalmente nessas relações e 

suas consequências. Na explanação dos passos seguidos na pesquisa, optei por 

dar um tratamento teórico mais arraigado nos dois primeiros capítulos, para 

depois seguir uma linha mais intimista.  

                                                 
1 Abrindo-se parênteses, a greve do funcionalismo público federal, em 2015, que paralisaria as 
atividades, por motivos práticos – pois no período os alunos ficam sem transporte escolar e sem 
auxílio permanência – trouxeram ânimo para os ensaios que passaram a ocorrer em horários e 
dias alternativos, e ainda funcionava como movimento de ocupação do Campus. 
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No capítulo intitulado Pós-modernidade, teatro e educação, é traçado 

um esboço teórico sobre as relações pós-modernas entre os indivíduos e o seu 

lugar na sociedade, fazendo cruzamentos com a produção de cultura e arte. Para 

depois perceber como essas mudanças são encaradas pelo teatro e na 

educação formal. 

Seguindo, no capítulo A Medéia clássica, a personagem é analisada 

sob o viés da pós-modernidade explicitando como foi feita a relação com a 

criação da personagem em Eu sou... Medeia, tanto os experimentos, como a 

proposta de espetáculo do grupo Teatro Mambembe, focando na escrita dos 

textos dramatúrgicos, apresentados como apêndices deste trabalho. 

Finalmente, no capítulo intitulado Eu sou... Medeia: notas sobre o 

processo de criação do grupo Teatro Mambembe, são visitados os processos de 

criação das atrizes, partindo-se dos estudos sobre a personagem até as 

apresentações, através de depoimentos, avaliações e escritos. Esse capítulo, 

não obstante, ser mais intimista, adota a forma de protocolo, foi o mais 

complicado de escrita, porém o mais prazeroso. 
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2 PÓS-MODERNIDADE, TEATRO E EDUCAÇÃO 

 

O trabalho do professor extrapola os limites da sala de aula, 

estendendo-se a outros locais de aprendizagens, afinal, como diria Rubem Alves 

(2008), onde existe a interação entre um adulto e uma criança e ali acontece 

uma situação de aprendizagem, há um educador. Quando se fala do ensino de 

Teatro, situa-se essa experiência, da educação, em multilugares espaciais, 

corporais e mentais que, por vezes, não podem ser mensurados de forma 

quantitativa, tentando-se dar contornos qualitativos para avaliar o real papel 

educativo – artístico, estético, social – do teatro na vida do indivíduo. 

Apesar de comprovada a necessidade do teatro na vida do ser 

humano, já que desde os primórdios o homem se traveste de outras personas 

para suprir seus vazios físicos e existenciais, a partir das mudanças nas relações 

que o ser humano tem com o espaço, com o outro e consigo mesmo, a habilidade 

se torna meio de mascarar-se socialmente e a fruição parece fisicamente mais 

distante, desaparecendo a apreciação artística e estética. O sujeito agora é 

convidado a experiências de mercado, baseando seus gostos pessoais em 

modismos e obras de aceitação massiva, com curta duração temporal, efêmero, 

não obstante, feitos de forma reciclável. 

A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural 
de hoje não tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos. 
Os próprios produtos, desde o mais típico, o filme sonoro, paralisam 
aquelas capacidades pela sua própria constituição objetiva. Eles são 
feitos de modo que a sua apreensão adequada exige, por um lado, 
rapidez de percepção, capacidade de observação e competência 
específica, e por outro é feita de modo a vetar, de fato, a atividade 
mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que 
rapidamente se desenrolam à sua frente. (ADORNO, 2002, p. 10) 
 

A voracidade do consumo de novos entretenimentos é conivente com 

a velocidade na produção desses expedientes. Há uma falsa vontade dos 

consumidores de novos processos, novos arranjos culturais, que não são feitos 

para a compreensão reflexiva das obras, o que se pretende é o consumo 

desmedido e passivo. Ainda segundo Adorno (2002), esses novos arranjos têm 

um modelo pré-fixado pela indústria cultural, reconhecido e aprovado pelos 

consumidores, que substitui o universal pelo particular na mesma medida que o 

contrário pode acontecer. 
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Por outro lado, o discurso erudito inicia o embate ideológico entre as 

produções caracterizadas como de bom gosto e as de gosto duvidoso. Bosi 

(1999) traça bem essa diferenciação no arcabouço cultural da (s) sociedade (s), 

evidenciando uma idiossincrasia de pensamentos. Destaca o fato de que essa 

“divisão” era dada pela tradicional Antropologia Cultural que a fazia por critério 

racial, o que exemplifica citando o livro Introdução à Antropologia Brasileira, de 

Arthur Ramos, escrito em 1943, onde este dividia a cultura em europeias e não-

europeias realizando um exame dos contatos raciais e culturais. O próprio 

conceito de cultura é caracterizado por Adorno (2002, p. 14) como instrumento 

de dominação.  

A barbárie estética realiza hoje a ameaça que pesa sobre as criações 
espirituais desde o dia em que foram colecionadas e neutralizadas 
como cultura. Falar de cultura foi sempre contra a cultura. O 
denominador "cultura" já contém, virtualmente, a tomada de posse, o 
enquadramento, a classificação que a cultura assume no reino da 

administração. 
 

 Esse denominador classificaria de forma maniqueísta a diversidade 

de manifestações, estabelecendo divisões deterministas acerca da produção 

para os estamentos sociais. Justifica-se a utilização da palavra estamento, pois 

a ideologia dominante ainda acredita numa estratificação fixa dos gostos, e se 

utiliza dessa crença para a produção estandardizada de seus objetos culturais, 

esses limites estariam profundamente demarcados. Essa divisão, feita pelos 

povos ocidentais de ideologia abissal, autoriza a dominação dos habitantes do 

outro lado da linha, regularizando a apropriação/violência que, apesar de terem 

significados muito próximos na erradicação da cultura do outro lado como própria 

de si, se utilizam de métodos diferenciados (SANTOS, 2007). Assim, um lado 

não poderia invadir o outro, sendo aquele superior a este.  

À margem dessa discussão, uma parcela considerável da população 

continua fruindo apenas aquilo que lhe é oferecido, de fácil acesso e deglutição. 

Sem perceber, alimentam o debate sobre o que é bom ou não na esfera artístico-

cultural. As manifestações não poderiam conviver, estando condenadas à sua 

própria existência, à estagnação. Isso estaria ligado à ideia de cultura como algo 

fixo, contrapondo-se ao fato de os costumes e tradições das comunidades 

estarem continuamente em mutação.  

Canclini (2011), em seu livro Culturas Híbridas, faz uma 

sistematização das novas formas de encarar o binômio cultura popular/ de elite, 
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em seis pontos que refutam a visão clássica, em se tratando de produção de 

bens culturais materiais: a) o desenvolvimento moderno não suprime as culturas 

populares tradicionais (impossibilidade de incorporar toda a população à 

produção industrial urbana, havendo, de fato, um aumento no número de 

artesãos; necessidade do mercado de incluir as estruturas e os bens simbólicos 

tradicionais nos circuitos massivos de comunicação, o que repercute o trabalho 

das culturas tradicionais; interesses dos sistemas políticos a fim de fortalecer sua 

hegemonia e legitimidade; continuidade na produção cultural dos setores 

populares); b) as culturas camponesas e tradicionais já não representam a parte 

majoritária da cultura popular, pois há uma hibridização do fazer tradicional com 

as novas tecnologias; c) o popular não se concentra nos objetos, sendo padrões 

de comportamento, “dramatizações dinâmicas da experiência coletiva” (p. 219); 

d) o popular não é monopólio dos setores populares, já que os indivíduos que 

participam desse fazer são multiculturalizados, além de haver uma 

corporativização dos processos folclóricos; e) o popular não é vivido pelos 

sujeitos populares como complacência melancólica para com as tradições, existe 

uma transgressão momentânea feita pelo tradicional, porém essa não deve ser 

vista como algo modificante; e f) a preservação pura das tradições não é sempre 

o melhor recurso popular para se reproduzir e reelaborar sua situação, o que se 

vê na hibridização é um “melhoramento” na produção. 

Percebe-se, em Canclini, motivações de agentes externos e internos 

para a constante revolução no fazer cultural, neste caso, nas culturas 

tradicionais. O “evoluir” constante dos padrões culturais se dariam de forma 

“natural” já que as sociedades não vivem de forma isolada no mundo, então, o 

contato com outras culturas, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro; 

as necessidades políticas e econômicas; as mudanças nos comportamentos 

geracionais; o desenvolvimento das tecnologias informacionais, diminuindo as 

fronteiras e distâncias; as modificações individuais em manifestações coletivas; 

tudo isso influenciaria na produção sem, contanto, desvirtuá-la, já que vista como 

não fixa. A visão clássica, como Canclini denomina, manteria esse discurso 

como forma de benevolência para com as culturas não eruditas – excetua-se, 

dessa discussão as culturas de massa. Justificado pela necessidade de 

manutenção de valores tradicionalistas, o que se esconde é a violência simbólica 
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que tende a dividir o mundo entre velho e novo, ultrapassado e moderno, 

científico e supersticioso, popular e erudito.  

O discurso separatista se torna obsoleto no momento em que as 

produções artísticas passam a se utilizar dos diversos elementos que compõe a 

teia cultural da sociedade. Essa linha abissal, imposta pela ideologia ocidental, 

não se sustenta mais, já que não se pode mais reconhecer as diferenças 

profundas num mundo cada vez mais globalizado. A produção cultural/artística 

está cada vez mais adequando seus gostos e interesses ao globalmente aceito, 

apesar de culturalmente inserido no microcosmo social, tende a cooptar 

tendências cosmopolitas. O moderno aparato tecnológico e ideológico da 

indústria cultural, as manifestações populares e a métrica clássica, agora fazem 

parte da gama de assuntos abordados, seja para refutá-los, seja para autenticá-

los. 

Apesar desse novo modo de pensar a criação artística, as relações 

do espectador com a obra são fragmentadas e passageiras, não são formadas 

ligações duradouras. Refletiria assim as relações sociais em tempos de pós-

modernidade, onde tudo é descartável, transitório. 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 
resolvidas. [...] as identidades que compunham as paisagens sociais 
“lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 
“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo 
de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático. 
[...] 
[...] à medida em que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 
(HALL, 2006, p. 12-13) 
 

Com a possibilidade de novas relações espaciais e culturais surge um 

homem com identidades múltiplas, que são moldadas a mercê de suas novas 

experiências, de seus novos contatos, apesar disso esse indivíduo ainda tem 

dentro de si as experiências físicas e de valores limitadas pelas suas vivências 

in loco, o que o coloca num grupo de consumo com ideais muito arraigados e 

conservadores.  
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Sabedora disso a ideologia dominante concebe uma produção para 

pouca durabilidade, instabilidade espacial e afetiva, mas com moldes muito 

específicos, já que, ao mesmo tempo em que o indivíduo está conectado ao 

mundo, enclausura-se em sua própria experiência local, não tendo experiências 

libertadoras. Como, então, fazer com que esse sujeito crie relações de reflexão 

e, portanto, estáveis, com a obra artística?  

Bem, no decurso da história a arte passou do funcional ao 

contemplativo, inserindo-se na vida das sociedades como algo de valor 

espiritual, a esse valor foram se agregando outros valores, inclusive antagônicos 

aos cultivados pelas culturas às quais os artistas faziam parte. Economicamente 

os artistas sempre preferiram imaginar que estavam na contramão da história, 

posto trabalharem com matéria inatingível pelos outros humanos, apesar disso 

sua sobrevivência sempre esteve atrelada aos ditames financeiros de sua época. 

Na modernidade, principalmente nos movimentos vanguardistas, segundo 

Bauman (1998), a verve por criar novos modelos, que acentuariam as diferenças 

entre popular e erudito, pois seriam ininteligíveis para os menos esclarecidos, 

terminam por adicionar valor de mercado às obras, já que, por ser estratificante, 

chama a atenção daqueles que querem separar-se de outras classes. 

[...] todo aquele que desejasse informar seus pares sobre seu 
progresso no mundo e tivesse meios adequados para sustentar o seu 
desejo, podia fazê-lo facilmente decorando sua residência com as 
últimas invenções das artes da linha de frente [...]. Em prova disso, 
podia-se simultaneamente exibir seu próprio bom gosto e sua distância 
do resto feito de incultos e sem gosto. (BAUMAN, 1998, p. 126) 
 

Em lugar de dividir a arte entre entendedores e ignorantes, a obra de 

arte vanguardista terminou por ser adotada como símbolo de posição social 

justamente pela parcela da sociedade que pretendia afastar. Além disso, com o 

crescente desenvolvimento da tecnologia no mundo do trabalho, os iletrados 

necessitam de formação, junto a isso passam a nutrir novos desejos culturais, 

um novo público, “[...] seres cujo gosto artístico ainda está por se formar, cuja 

capacidade de apreciar as qualidades artísticas precisa ser desenvolvida” 

(FISCHER, 1987, p. 234). Nesses termos, a obra artística passa a ser um bem 

de mercado, e diferente de outras épocas, onde se via afastado das questões 

financeiras, o artista passa a ser medido pelo valor monetário de suas obras. Ele 

próprio aceita essa máxima sem problemas, pois o homem pós-moderno, artista 
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ou não, não tem as mesmas angústias de seus antecessores2. A pós-

modernidade ou modernidade tardia apazigua os sentimentos fervorosos do 

homem moderno, que deixa de viver em contradição consigo mesmo, para 

aceitar esse novo código de conduta, os novos desejos.  

[...] nosso insaciável desejo de crescimento – não apenas o 
crescimento econômico mas o crescimento em experiência, em 
conhecimento, em prazer, em sensibilidade –, crescimento que destrói 
as paisagens físicas e sociais do nosso passado e nossos vínculos 
emocionais com esses mundos perdidos; nossa desesperada 
fidelidade a grupos étnicos, nacionais, classistas e sexuais que, 
esperamos, possa dar-nos uma firme “identidade” e, ao lado disso, a 
internacionalização da vida cotidiana – nossas roupas e objetos 
domésticos, nossos livros e nossa música, nossas ideias e fantasias –
, que espalha nossas identidades por sobre o mapa-múndi; nosso 
desejo de sólidos e claros valores em função dos quais viver e nosso 
desejo de abarcar todas as ilimitadas possibilidades de vida e 
experiência modernas, que oblitera todos os valores.  
 

Berman (1986, p. 38), de forma dialética, esclarece a passagem da 

condição humana moderna para a “nova” realidade pós-moderna, 

particularmente em nível interior. Sem o antigo apego material e afetivo, o 

homem pós-moderno é uma amálgama de sentimentos e necessidades 

transitórias, tendo seus desejos modificados constantemente. “Eu não sei, a 

cada dia, o que vou amar no dia seguinte”, já diria Saint-Preux em A Nova 

Heloísa de Rousseau (apud BERMAN, 1986, p. 18). Este é um movimento que 

explode o espaço, a concepção de relação e a própria concepção de indivíduo, 

há “[...] a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele” 

(BERMAN, 1986, p. 16). 

Numa nova realidade onde tudo é mercadoria e pensada para uma 

existência temporal determinada, a arte não se afasta da trama social, 

representa, como anteriormente, a ordem social vigente. Os desejos de uma 

sociedade consumidora devem ser levados ao máximo valor.  

A obra de arte deve ser criada para o imediato consumo na 

perspectiva de que sempre haverá coisas novas por vir. O consumo da arte leva 

em consideração a fácil assimilação e o imediato apaziguamento da verve 

hedonista, já que o prazer deve estar ao alcance de todos. “Todos os estilos, 

antigos e novos sem distinção, devem provar seu direito de sobreviver aplicando 

                                                 
2 Falando da diferença entre o homem moderno e o pós-moderno, Berman (1986, p. 39) diz: “Nós 
perdemos o controle sobre as contradições que eles tiveram de agarrar com toda a força, a todo 
momento, em suas vidas cotidianas, para poderem sobreviver, afinal”. 
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a mesma estratégia, uma vez que todos se submetem às mesmas leis que 

dirigem toda criação cultural, calculada [...] para o máximo impacto e 

obsolescência imediata” (BAUMAN, 1998, p. 127-128). 

Assim como na produção, caracteriza-se essa nova onda como uma 

necessidade de ser padrão. Levando-se em conta essa característica, pode-se 

imaginar que a partir de determinado momento houve uma hibridização de 

culturas, massificada pelos meios de comunicação, que levaria ao nascimento 

do homem unidimensional3, particularmente na visão de Marcuse, abordada por 

Berman (1986, p. 30): 

 [...] não só lutas de classes e lutas sociais, mas também conflitos e 
contradições psicológicos foram abolidos pelo Estado de 
“administração total”. As massas não têm, ego, nem id, suas almas são 
carentes de tensão interior e dinamismo; suas ideias, suas 
necessidades, até seus dramas “não são deles mesmos”; suas vidas 
interiores são “inteiramente administradas”, programadas para produzir 
exatamente aqueles desejos que o sistema social pode satisfazer, 
nada além disso. “O povo se autorrealiza no seu conforto; encontra sua 
alma em seus automóveis, seus conjuntos estereofônicos, suas casas, 
suas cozinhas equipadas”.  
 

O que nega, ao mesmo tempo em que corrobora as afirmações de 

Marx e Engels (2001, p. 17) quando alertavam sobre o poder da burguesia de 

transformar os trabalhadores em mercadoria, vendendo-se diariamente “[...] 

artigo de comércio como qualquer outro; em consequência, estão sujeitos a 

todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado”; o 

homem do “Manifesto Comunista”, porém, constrange-se com essa situação, 

enquanto que “o homem unidimensional” não se permite aos valores do primeiro. 

A padronização levaria a uma recepção dos produtos artísticos de 

forma instantânea e inconsciente. Ancorado pela análise da criação e divulgação 

da música popular, Adorno (1941) caracteriza esse processo de recepção como 

plugging, que se daria através da repetição ad nauseam fazendo com que, a 

partir da fruição constante, o ouvinte se acostumasse com o produto, o que lhe 

daria a impressão de gosto adquirido.  

O termo plugging significaria, originalmente, a repetição contínua de 
um hit particular com a finalidade de torna-lo bem-sucedido. 
[...] 
O seguinte requisito é de primordial importância: para ser anunciado, 
um hit de sucesso deve ter pelo menos um traço que permita distingui-

                                                 
3 McLuhan (apud POSTMAN, 2011, p. 84) denomina-o como Homem-Massa: “[...] sua natureza 
se transforma e sua identidade pessoal se funde com o todo coletivo. [...] O Homem-Massa é um 
fenômeno de velocidade elétrica, não de quantidade física”. 
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lo de qualquer outro e, ao mesmo tempo, todo o convencionalismo e a 
trivialidade de todos os outros. (ADORNO, 1941, tradução própria) 
 

Mesmo com um certo eruditismo no discurso de Adorno, já que separa 

“música séria” de “música popular”, é fato que a produção massificada, apesar 

de se propor genuína, a fim de inculcar uma pretensa novidade artística, traz em 

si a estandardização dos processos industriais. Conquanto sejam feitas de 

maneira artesanal, precisando de vários especialistas na sua concepção, 

possuem elementos que são imprescindíveis em sua formatação e finalização, 

e que, escamoteiam o controle do consumo. Esse escamoteamento dá a tônica 

na produção da Indústria Cultural, já que seria elemento principal na ilusão de 

escolha na qual está envolvido o consumidor. Nesse processo, cada parte teria 

um papel na engrenagem que não alteraria o todo, posto que este não é o mais 

importante, pois a familiaridade se daria, justamente, com a parte. Acontece que 

as particularidades encontradas nessa parte, escutada diversas vezes e 

facilmente reconhecida, fariam o ouvinte estar familiarizado com o produto. 

Atrelado ao que Bauman diz, passado o seu tempo – ou desviando 

dos caminhos da produção e não agradando o público –, o produto some das 

prateleiras para dar lugar a outros hits. O que se vê são sucessos que despontam 

e depois caem no mais fundo ostracismo. A história da arte, neste sentido, dá 

pistas sobre como o movimento temporal e histórico afeta os processos de 

criação artística. Os movimentos artísticos, que duravam séculos, no pós-guerra 

passaram a contar com décadas ou anos, hoje um hit maker pode ser substituído 

em semanas. O artista que consegue se manter é o que proporciona 

entretenimento para uma parcela considerável de indivíduos. O puro 

entretenimento dá a tônica da produção artística. 

Relacionando-se a produção de entretenimento com a criação do 

espetáculo que dá início à pesquisa ora apresentada, cita-se a cantora Beyoncé 

Knowles. Para finalizar o show de sua turnê I am... diz a um público de milhares 

de pessoas, “Londres... Eu sou... Eu sou... Eu sou sua! [...] Vou continuar a dar 

para vocês tudo que eu tenho, cada pedaço do meu ser, para ter certeza de 

entretê-los”4, configurando um modelo máximo da Indústria Cultural. 

Necessitando de sedativos para uma vida cada vez mais caótica, o homem tem 

                                                 
4 “London, I am… I am... I am yours! [...] I’ll continue to give everything that I have, every ounce 
of my being to make sure I entertain you!” 
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seus sentidos completamente tomados pelo espetáculo de imagens, 

sonoridades e luzes que passam à sua frente, todo sua sensorialidade afetada 

pela cantora campeã de vendas. 

O exemplo dado pode, num primeiro momento, parecer 

contraproducente ou negativo, porém o que se constata é o poder de agregação 

da cultura para as massas, diferente da cultura de elite, que procura – no decurso 

da história – segregar os “não iluminados”, os iletrados, as massas. A Indústria 

Cultural cria uma cultura para as massas – não de massa, pois quem pensa não 

é a massa – que procura ser a síntese de tudo, de todas as linguagens e códigos 

possíveis, utilizando-se de elementos culturais diversos, aproxima-se 

afetivamente de qualquer pessoa, independentemente de onde ela esteja 

localizada geograficamente. Nesse sentido, faz-se uma contracrítica aos 

discursos seletivos quanto as possibilidades estéticas, artísticas e sociais da arte 

produzida pela Indústria Cultural ou para o entretenimento, principalmente em 

Adorno e Fischer. Em seus discursos, encerram a possibilidade de apreciação 

artística do produto da cultura vigente, este menos que aquele. 

O homem, na sociedade industrial, acha-se exposto a numerosos e 
diversos estímulos e sensações. Seu senso estético não é tabula rasa: 
foi afetado por toda a massa das mercadorias que, uma vez 
produzidas, inundaram a sua vida desde a mais tenra infância. Seus 
critérios de apreciação artística são comumente preconceituosos. 
(FISCHER, 1987, p. 237) 
 

Pensar qualquer homem como tábula rasa é, em primeiro lugar, 

desmerecer as heranças culturais particulares – intrapessoais – e coletivas – 

interpessoais. É deixar de lado que existe muito mais que a arte “séria” dos 

países ocidentais dominantes, a cultura séria socialista. Não se deve, num 

mundo cada vez mais midiático, classificar as representações artísticas como 

boas ou más, a partir de conceitos cada vez mais distantes do homem pós-

moderno. A Indústria Cultural, na medida em que controla, o faz, pois 

compreende que o homem de seu tempo necessita de outros estímulos, e faz 

isso de forma crível, pois se vê livre de categorizações de gosto. Além do mais, 

conceitos e pré-conceitos são carregados por toda a sorte de pessoas, quaisquer 

que sejam suas escolhas estéticas. 

O que se precisa é de uma arte que esteja além dos rótulos. 

Historicamente o homem moderno, com todas as suas indagações, queria se ver 

livre das amarras que lhe prendiam ao passado, o artista moderno, portanto, 
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estava na vanguarda, anunciava um mundo novo, posicionando-se contra a 

sociedade, sua decadência anterior e os avanços tecnológicos que trariam mais 

decadência, a sociedade pelos olhos do indivíduo questionador. 

A pós-modernidade traz outras perspectivas sobre a produção, de 

forma dialética, questiona os efeitos, não a utilização dos mecanismos. Sendo 

uma representação globalizada, o questionamento não é mais sobre o coletivo, 

é sim sobre o indivíduo. A obra não é feita para um entendimento global, cada 

um deve fazer a sua leitura. 

A arte é adepta das tecnologias, da mídia – um exemplo seriam as 

incursões da pop art, que levava a exposição da vida e a propaganda para suas 

obras –, da vida caótica das grandes cidades.  

O mundo da arte contemporânea já extrapolou há muito tempo o 
universo da pintura e da escultura, muito embora elas ainda 
permaneçam como parte dele, ressurgem com uma outra 
apresentação mais sintonizada com as expressões do repertório de 
comunicação da época em que vivemos. Em suma, as artes plásticas 
contemporâneas para poderem se realizar plenamente necessitam do 
apoio de recursos substanciais, que possibilitem não apenas sua 
recepção e circulação, mas também sua produção. (RAMOS; BUENO, 
2001, p.16) 
 

   A arte contemporânea, não satisfeita em se localizar 

cronologicamente na contemporaneidade, utiliza-se de todo arcabouço de 

assuntos que esta põe em voga, de todo suporte – não só os tradicionais –, de 

todo o espaço. Não só as obras se adequam aos espaços, os espaços se 

adequam às obras, obra e espaço são mutáveis, assim como o homem na pós-

modernidade. 

A experiência pós-moderna engloba a todos, nenhuma obra é 

misteriosa para qualquer pessoa. Antes, em vez de apenas fruir, como 

anteriormente, o espectador é convidado a modificar a obra com o seu olhar, 

com o seu toque, com suas experiências. Agora, mais do que nunca, a obra só 

se completa com a participação do espectador, tal como na produção da cultura 

de massa, aqui, porém, existe a reflexão sobre a obra. O espectador pós-

moderno insere seu olhar externo apropriando-se da obra, existe um jogo de 

conquista do público, como na Indústria Cultural, e o conteúdo também é 

mediado. Parte de um “[...] triplo jogo que marca o modus operandi da arte 

contemporânea: a transgressão das fronteiras da arte pelos artistas; as reações 

negativas do público; e a integração da produção a partir da intermediação de 
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instituições e especialistas” (RAMOS; BUENO, 2001, p. 15), que redefine os 

conceitos artísticos ciclicamente. 

No fazer teatral também há o convite à reconstrução do espetáculo a 

partir do olhar do espectador, a proposta seria que a partir da fragmentação e 

superposição de elementos ele dê importância para aqueles que lhe sejam 

esclarecedores – ou não. O espectador faz parte da construção do espetáculo, 

este, antes de transformar aquele em massa homogênea, parte de suas 

diferenças para se formatar. 

Segundo a perspectiva da recepção, trata-se da liberdade de uma 
reação arbitrária, ou melhor, idiossincrática. O que surge é uma 
“comunidade” não dos semelhantes, ou seja, dos espectadores 
assemelhados por motivações partilhadas (o humano em geral), mas 
dos diferentes, que não fundem suas perspectivas específicas num 
todo, conquanto compartilhem certas afinidades em grupos ou 
grupelhos. Nesse sentido, a perturbadora estratégia da eliminação da 
síntese significa a proposição de uma comunidade das fantasias 
diversificadas, singulares. (LEHMANN, 2011, p. 140) 
 

Os vários signos teatrais não estão dispostos formando um todo 

autoexplicativo, não estão em seus significados pré-definidos. O espetáculo 

torna-se fluído, passível de uma percepção aberta e fragmentada, composta 

pelas particularidades dos olhares, das experiências externas. 

O teatro se lança numa jornada que, apesar de utilizar os mesmos 

signos e algumas convenções clássicas, não está apegado às leis que ditavam 

o andamento da obra teatral. Sem necessidade da síntese, os signos 

apresentam-se em desordem, não recorrendo ao princípio de contiguidade onde 

cada elemento interliga-se a outro para formar um sentido único, os elementos 

são díspares, assim como o homem pós-moderno são fragmentados, podendo 

ser sequenciados na ordem mais relevante ao espectador. Um teatro que dá 

liberdade para quem produz e para quem, não mais passivamente, assiste. Para 

Lehmann (2011, p. 139), “[...] o novo teatro quer ir além de posições 

descomprometidas e permanentemente particulares, precisa procurar outros 

caminhos para pontos de encontro supraindividuais. E os encontra na realização 

teatral da liberdade: liberdade de submissão a hierarquias, liberdade de 

obrigação de perfeição, liberdade de exigência de coerência”, busca a 

identificação livre do espectador. 

A configuração da obra teatral permite a multiplicidade de olhares 

sobre seus múltiplos componentes. O olhar do espectador, acostumado ao 
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contato diário com as novas tecnologias, sente-se familiarizado com a não-

presença proposta pela inserção dessas tecnologias, a não-presença da 

corporalidade do ator, da cena – como a experiência no mundo virtual a 

proximidade e a distância fazem parte do cotidiano – e a coletivização de 

particularidades perpassa pelos paradigmas da pós-modernidade, a 

familiarização com elementos fragmentários, assim como a relação com o 

próprio mundo, com os objetos e as pessoas. Portanto, o artista se utiliza das 

inovações tecnológicas e que fazem parte da mecanização da sociedade – sobre 

isso, o teatro sempre se utilizou das diversas tecnologias como parte do rol de 

materiais, um exemplo a ser citado é a novela radiofônica de Brecht, que contava 

o teatro para um público que não o via, mas que, como fruía intensamente o 

aparelho, era atingido por suas estórias, já que não havia a necessidade de 

atenção extrema para absorção. As rápidas imagens, em movimento, que são 

apresentadas ao público, têm absorção instantânea, pois os olhos estão 

acostumados aos acelerados cliques na internet, ao zap na televisão, às 

mudanças constantes ou às abruptas interrupções das estórias, aos hiperlinks, 

ao viver globalizado e caótico. No teatro essa materialidade é compartilhada, as 

imagens são multiplicadas, os atores podem estar em multilugares, 

multisituações, em desconexão com a realidade espacial.   

O teatro contemporâneo representa seu tempo, seu público, 

descontruído, fragmentado, estilos, cenas, nada precisa estar relacionado. 

A ênfase na diferença e no incomensurável, que tantalizam a 
experiência contemporânea, aparece, na problematização da história, 
na teoria, na cultura e na arte, através de expressões que são 
verdadeiras personagens conceituais: indeterminado, 
heterogeneidade, hibridismo, deslegitimação, desenraizamento, etc. 
Todas indiciam, pretendem significar, o processo de fuga do 
consensual, a dificuldade de unificar e totalizar, valorizando 
descontinuidades, desterritorialização, descentramento: mul-
tiplicidade. (FAVARETTO, 1995 apud DESGRANGES, 2003, p. 155-
156) 
 

Isso se dá, também, pela hibridização dos diversos códigos artísticos 

– apesar de fazerem parte da gama de signos teatrais desde seu primórdio – 

que aparecem como protagonistas na construção do espetáculo, pressupondo 

uma intimidade com as particularidades do público. O teatro não é apenas uma 

história linear sendo contada pelos códigos, ele é, antes, uma obra construída a 

partir dos códigos. Dança, música, artes visuais e circo, cada um conta sua 

própria história no acontecimento teatral. 
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Um teatro interligado, interconectado, supraindividual, porém não-

coletivo, que trabalha com imagens superpostas não privilegiando, por vezes, 

um pensar reflexivo, mas vários “pensares”. Trabalhar a recepção e a reflexão 

de utilização desses elementos é primordial na formação de novos 

espectadores, já que, cada vez mais, o indivíduo se abandona ao mero prazer 

do entretenimento. A familiaridade com temas e efeitos o torna mero consumidor, 

mesmo que seja convidado a transformar a obra pela sua participação ativa. A 

utilização de elementos tão próximos pode trazer a confusão e suscitar a 

passividade perigosa à qual tão ferozmente criticam os autores que contrapõem 

a Indústria Cultural. O indivíduo pós-moderno, acostumado a experiências de 

fruição superficial e de mecanização do intelecto – fala-se da busca 

indiscriminada de conteúdo na web, sem uma pesquisa aprofundada e 

embasada –, não consegue se envolver na aventura proposta pelos novos 

artistas. 

Como educador em arte, encontro-me inserido no cotidiano desses 

indivíduos que, mesmo provenientes de localidades tão distantes dos grandes 

centros tecnológicos, usufruem dos aparatos informacionais e comunicacionais 

de massa para interligarem-se com outras realidades culturais, pertencendo 

assim a uma geração de pessoas globalizadas e culturalmente hibridizadas. 

Como características principais, a multiplicidade de gostos e o desapego às 

tradições, como consequência a produção de novas tradições voláteis, 

flutuantes, porém, não necessariamente ruins, apenas mutáveis, inconstantes. 

Aos olhos deste educador sempre foi importante pensar o lugar do 

teatro na pós-modernidade. Os estudos sobre pós-modernidade e jogo na 

educação de crianças me levam a perceber a educação em teatro como 

poderoso meio de percepção sensível do mundo – estética, artística, ideológica, 

política. A apreciação do mundo mediado pela arte torna-se imprescindível no 

entendimento e na consequente reflexão do aparente caos cultural, a perda de 

uma identidade fixa na formação do sujeito. O trabalho com os processos 

estéticos do teatro permite vislumbrar possibilidades de leituras que vão além 

dos pré-conceitos formados em sua visão microcósmica ou por sua educação 

para o não-questionamento de paradigmas. 

O que percebo, nestes termos, é que a utilização de material 

reconhecível pelo indivíduo, mesmo o produzido pela Indústria Cultural, pode 
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enriquecer sua experiência de fruição na perspectiva de torná-la apreciativa, nos 

termos de Japiassu (2001, p. 16) que diz: “A fruição deve ser entendida como a 

atividade prazerosa de interação do sujeito com os produtos artísticos-culturais, 

a qual se apoia na percepção atualizada. Já a apreciação deve referir a 

apercepção, ou seja, a atividade metacognitiva (reflexiva) do sujeito sobre suas 

percepções (atuais, recordadas ou imaginadas)”. A apreciação teria como fim 

básico o entendimento dos estágios de criação artística, o que moveria o 

apreciador de uma zona imposta a ele – por qualquer dos modos de pensar 

cultura – a uma zona de liberdade de pensamento, isenta de certo ou errado, de 

bom gosto ou não, arte “séria” e arte popular. 

Conquanto a perspectiva já tradicional apresente uma visão que se 

propõe pluriculturalizada, geralmente ela mesma preconceituosa, tem uma visão 

microcósmica, privilegiando a cultura tradicional ou a erudita. A reflexão passa a 

ser imposta, ainda, pela ideologia dominante, representada pelo professor, 

instrumento ideológico, que sem perceber – ou não – dissemina seus próprios 

conceitos de bom ou ruim aos alunos, de forma autoritária, destituindo de suas 

experiências passadas, agindo sobre ele como se fosse uma tábula rasa. Vale 

lembrar que, independente de como o gosto do aluno foi formado, faz parte de 

sua personalidade e de sua época, o educador deve proporcionar a reflexão de 

toda produção cultural que lhe puder ser apresentada. 

A educação na pós-modernidade não deve estar preocupada com a 

qualidade da produção cultural fruída pelo aluno, já que os atores sociais que 

operam nos ambientes educacionais não detêm os meios de produção. O 

sentido de educar será trabalhar o senso crítico do aluno para que possa 

compreender a real metodologia aplicada nas produções artísticos-culturais de 

seu tempo, fazer leituras reais de obras idealizadas para o deleite momentâneo 

e perceber o que, naquela obra, foi pensado de forma determinista, localizar as 

escolhas estéticas e ideológicas de cada artista – sendo de seu tempo ou não – 

e formar seu próprio discurso sobre a (s) obra (s). 

Partindo de um conceito dos que maldizem a produção cultural para 

a massa, é necessária sim uma educação para o esclarecimento, “[...] quer dizer, 

buscar o desenvolvimento da consciência emancipadora do sujeito e da sua 

capacidade de vencer os obstáculos impostos pela lógica mercantilista que 

atravessa a produção artístico-cultural na contemporaneidade [...]” (JAPIASSU, 
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2001, p. 14), pensando nisto não como forma da arte deixar de ser mercadoria 

– de fato, quase sempre ela foi –, mas para o homem deixar de reificar a sua 

própria existência e sua experiência. O indivíduo, a partir disto, vai compreender 

que seu gosto pode ser individualizado, apesar de coletivo. Além disto, 

trabalhará sua percepção estética aceitando a variedade de opções que a 

diversidade cultural pode trazer. 

Esse trabalho para a multiculturalidade, em vez de nivelar o discurso 

em bom ou ruim, aperfeiçoará o fazer artístico, dando uma gigantesca gama de 

opções estéticas para o trabalho, esclarecido que estará, de visão limpa, 

conseguirá determinar o que é viável ou não para a produção de cada obra que 

aprecie ou produza, localizando-a espacial, temporal e culturalmente, sem 

preconceitos. E numa sociedade espetacularizada, o espetáculo terá o frescor 

crítico da realidade. 

Pensando nisto, na escola, é importante inserir o aluno na discussão 

sobre o fazer artístico, tendo em vista seu caráter libertador, e sendo este, 

geralmente, seu primeiro contato com a reflexão crítica sobre ela, já que sempre 

a viu como um fazer de livre-expressão. Inconscientemente, essa livre-

expressão representa a necessidade de adultos proativos, numa leitura 

mercadológica, que produzam partindo de si próprios sem questionar as 

hierarquias impostas. O indivíduo é direcionado em seu modo de agir e pensar, 

mesmo que sutilmente, e a arte traria novas formas (e cores, e texturas, e 

movimentos, e melodias) de ver a realidade limitada espacialmente e 

intelectualmente. A inserção afirmativa das linguagens artísticas ajuda o 

indivíduo a ir além das limitações, criar novos mundos, recontar sua história, e, 

ainda, ser protagonista desta história, pois como diria Wittgenstein citado por 

Alves (apud DESGRANGES, 2006, p. 22): “[...] os limites da minha linguagem 

denotam os limites do meu mundo”. As linguagens artísticas funcionariam, então, 

como um reforço na tarefa de explorar novas formas de mostrar seu pensamento 

e suas ideias, sem limites. 

A arte é, por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para 
que este dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir. O 
intelectualismo de nossa civilização – reforçado no ambiente escolar – 
torna relevante apenas aquilo que é concebido racionalmente, 
logicamente. Deve-se aprender aqueles conceitos já “prontos”, 
“objetivos”, que a escola veicula a todos, indistintamente, sem levar em 
conta as características existenciais de cada um. Neste processo os 
educandos não têm oportunidade de elaborar sua “visão de mundo”, a 
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partir de suas próprias percepções e sentimentos. Através da arte pode 
se, então, despertar a atenção de cada um para sua maneira particular 
de sentir, sobre a qual se elaboram todos os outros processos 
racionais. (DUARTE JR., 2003, p. 66) 

Trabalhar o fazer artístico, partindo, também do universo do aluno, 

torna-se, portanto, um desafio para professores encerrados no antigo discurso 

de arte boa/arte ruim. Tudo é material sensível, dependendo da proposta estética 

a mistura de estilos e linguagens é o elemento subversor, libertador. Mesmo 

dentro de seus parâmetros pré-estabelecidos o aluno consegue perceber a 

diversidade de material a ser utilizado. 

Na proposta que será apresentada, a mistura do clássico com a 

cultura de massa se mostra um terreno fértil para o aperfeiçoamento do pensar 

e do fazer estético do aluno. O seu discurso sobre o trabalho vai evoluindo de 

acordo com seu envolvimento prático. As escolhas passam a fazer sentido, os 

discursos contrários passam a ser questionados a partir da reflexão de sua 

prática, seu senso artístico passa a agir antes, durante e depois da produção. 

Eu sou... Medeia tem a influência pós-moderna midiática discutida 

neste capítulo, conquanto mostre desde seu título sua posição perante a criação 

artística.  Remete, portanto, ao já citado show da cantora Beyoncé – I am... – e 

à clássica personagem grega que procura seu lugar entre os vetustos discursos 

sobre o que é aceito e o que não é aceito. Encontrando-se localizado 

temporalmente, poderá estar na contramão do discurso intelectualizado elitista, 

porém se mantendo firme em seus ideais pós-modernos – híbrido, fragmentado, 

veloz, para o entretenimento, utilizando-se das referências do passado para 

apregoar o novo. 

Inicialmente é importante entender a escolha da personagem 

clássica, Medéia, de Eurípedes, para a construção do espetáculo. Iniciou-se a 

escrita experimental, contemporânea, de uma nova Medéia, cosmopolita, de 

sentimentos e espaços, fragmentada, tanto em suas emoções, quanto em suas 

personalidades. Como marco, o fato de ser escrita e reescrita a cada 

apresentação, não importando o quão caótico possa parecer. A priori, a mulher 

é apenas como tantas outras, com uma paixão inexplicável por um estranho 

Jasão que engolido pelo turbilhão de questionamentos apenas desiste após o 

embate. De inteligível ao público, apenas o fato de que aquela mulher sofre, nas 

mãos do marido, abusos de toda sorte, o que a leva ao ato desesperado, a morte 
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do filho. Naquele primeiro momento, um grito ecoou, como se pedindo apoio às 

outras mulheres, a Medeia pós-moderna, já entendida assim pelo sentimento de 

fragmentação e desapego, brada “Eu sou Medeia”. 
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3 A MEDÉIA CLÁSSICA 

 

A partir deste ponto, explicitarei as relações feitas entre a personagem 

clássica e os conceitos abordados até aqui sobre pós-modernidade – 

mutabilidade de pensamentos, fragmentação, desterritorialização, desapego às 

tradições –, assim como serão apresentados os argumentos para a criação do 

espetáculo Eu sou... Medeia5, privilegiando os processos criativos do artista-

docente.  

Inicialmente, é importante destacar as características estilísticas do 

autor, para depois empreender no mito dos argonautas e, por fim, apresentar a 

descrição da personagem através de Eurípedes. O tragediógrafo se difere de 

seus dois famosos compatriotas porque constrói personagens completamente 

humanizados, mesmo com a interferência dos deuses, os fins trágicos são 

consequência de seus atos. Poderia dizer que, guardadas as devidas 

proporções, experimenta o antropocentrismo, utilizando o homem como medida 

de todas as coisas.  

A Medéia, de Eurípedes, foi apresentada na Dionisíaca de 431 a.C, é 

uma personagem mitológica grega do ciclo narrativo dos argonautas, e já era 

perseguida pelo autor quando, em 455 a.C, escreveu As Filhas de Pélias, que 

conta, justamente, como a feiticeira enreda as moças para que essas matem o 

próprio pai.  

No limiar entre a razão e a emoção, Medéia é uma das personagens 

mais complexas e provocadoras da dramaturgia universal. Primeiramente, a 

figura de uma mulher que não mede esforços para conquistar o que deseja, 

depois a colérica que, num acesso de raiva contra Jasão, decide matar os 

próprios filhos, e para além disso, esquarteja seu irmão e comete regicídio. A 

personagem desconfigura parcialmente a ideia de coletividade e comiseração 

catártica pregada na dramaturgia grega à época, não se enquadrando no modelo 

heroico representante da população e nem, como no caso de Édipo, 

transformando seu pecado em motivo de piedade. 

                                                 
5 Note-se que a diferenciação das peças é feita a partir da escrita do nome da heroína trágica, 
enquanto que a Medéia de Eurípedes leva o acento em seu ditongo aberto, a segunda perde o 
acento pelas novas regras ortográficas.  
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A compreensão da personagem é anterior ao espetáculo de 

Eurípedes e serve para alimentar os debates que dão início à criação do 

espetáculo do grupo Teatro Mambembe. O mito dos argonautas se inicia com 

Jasão sendo desafiado por Pélias6 a conseguir o velocino de ouro para que lhe 

seja devolvido o trono, numa expedição sob a proteção da deusa Hera. Ao 

chegar à Cólquida, o rei Eetes, pai de Medéia, temendo ter o velocino levado, o 

incumbe de uma tarefa sabidamente impossível – arar o campo com touros 

indomáveis, semear gigantes e depois matá-los. Para ajudá-lo Hera altera o 

destino de Medéia fazendo com que os dois se encontrem e depois se utiliza de 

Eros para ludibriar a mulher, enfeitiçando-a, criando ilusões. A deusa 

representaria, no seu caráter entorpecedor, a produção da cultura de massa, que 

enreda seu consumidor na tarefa de atingir seus objetivos. Mesmo sendo uma 

poderosa feiticeira, sacerdotisa de Hécate, Medéia é facilmente levada a crer 

que tinha, em Jasão, um ideal de vida, tal qual um produto apresentado num 

comercial. Assim como o consumidor do comercial, a feiticeira deixa de estar 

enraizada em sua cultura em prol do produto de outra cultura. 

Sobre a analogia entre Hera e a Indústria Cultural, embora não 

encontre parâmetros literários, percebo facilmente a aproximação, 

principalmente no mito abordado. Hera, como esposa de Zeus, faz parte de uma 

instituição maior, pronta para a criação de ilusões na tarefa de ajudar àqueles 

que lhe são próximos, principalmente no interesse de manter o seu sistema de 

valores, tal qual a Indústria Cultural. Ora, Medéia representaria exatamente o 

sistema antigo de valores e, conquanto fosse vista como potencial aliada no 

plano da deusa contra Pélias, deveria estar subjugada aos novos valores, assim 

como o indivíduo na cultura de massa, sendo alvo, solicita-se dele que esteja 

adquirindo novos valores apregoados pelo sistema dominante. 

Na proposta de Medeia do grupo, a personagem também se 

abandona em sua paixão por Jasão. Estilisticamente, essa escolha se deu pela 

proximidade com os folhetins de sucesso, nos quais a mocinha abandona tudo 

para viver o seu amor, a visão da Indústria Cultural em que o amor é o bálsamo 

e tudo se faz por ele, sendo a própria Medéia exemplo disto. Tal qual o folhetim 

                                                 
6 Brandão (2009, p. 176) afirma que outros podem ter sido os motivos pelos quais Jasão resolveu 
sair em busca do velocino. Podendo ter sido ideia do próprio Jasão sugestionado por Hera, que 
queria se vingar de Pélias, tendo como objetivo cooptar Medéia para matá-lo. 
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televisivo o que ocorre é a indução metafísica de desejo, tanto uma, quanto 

outra, não vivem o relacionamento perfeito, elas o idealizam, sendo expostas a 

situações que as levam ao fim trágico. 

No mito da feiticeira, após ajudar Jasão em sua empreitada na 

conquista do velocino de ouro, Medéia foge de sua terra, perseguida pelo pai, 

mata o irmão e o esquarteja, distribuindo os pedaços por vários lugares. Isso 

demonstra um interessante desapego por sua terra, um desenraizamento. 

Mesmo que o apego à terra seja importante à dramaturgia grega – basta lembrar 

da Antígona, de Sófocles, que morre pelo direito de enterrar o irmão em seu solo 

pátrio –, Medéia, inicialmente, se mostra totalmente liberta desse apreço. Esse 

é o primeiro mote para a escolha da personagem nos estudos da montagem de 

um espetáculo, conjuntamente com os estudos sobre a pós-modernidade, já 

que, assim como Medéia, numa visão geral, o homem pós-moderno é alguém 

desenraizado, levado a viver em diversos espaços, de acordo com suas 

necessidades, um ser que, pelos moldes da sociedade atual, é cosmopolita, 

apesar de haverem alguns que primam pela segurança da terra de origem. 

Seguindo seus supostos desejos, Medéia se encaminha para o 

casamento com Jasão, depois de tudo o que ela faz por ele ao menos uma 

recompensa deveria de haver.  Porém, na mesma verve de consumismo das 

sociedades contemporâneas, o novo e o mais virtuoso suplantam o antigo, Jasão 

a abandona. Segundo conta Schwab (2015, p. 179), viveram por dez anos em 

Corinto.  

Durante todo esse tempo, Medéia foi honrada e amada por seu marido, 
não só por sua beleza mas também por seu caráter nobre e demais 
virtudes. Mas quando, com o passar dos anos, seus encantos foram 
desaparecendo, Jasão ficou totalmente enlouquecido pela beleza de 
uma donzela chamada Glauce, filha de Creonte, rei de Corinto. 
 

Fica evidente a procura pela novidade, a troca da antiga relação pela 

nova, bem parecido com as relações instáveis na contemporaneidade, Medéia é 

objetificada e trocada pelo desejo de ascensão social do marido. Esse desejo de 

ascensão também é marcante, principalmente no que concerne à aquisição de 

novas mercadorias – o novo gadget, o novo tênis, o produto mais bonito – 

mesmo que se demonstrem mais do mesmo, fundados na aparência. 

Inspirado por isto, na versão do grupo, ainda há a vontade do novo. 

Machista, alcoólatra e cínico, Jasão deixa claro para Medeia que ela está sendo 
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substituída por um modelo mais novo, mais bonito, que melhora a imagem dele. 

Outrora acobertado pelo discurso da preocupação com os filhos – o que podia 

se esperar de um herói –, agora Jasão não tem pudores. Em Eurípedes (2004, 

p. 33), ele fala: 

Quanto ao que me censuraste sobre as núpcias reais, nisso te 
mostrarei primeiro que fui sensato depois que fui esperto, depois ainda 
que fui um grande amigo, para ti e para os meus filhos. Mas está quieta. 
Desde que da terra dos Iolcos para aqui passei, transportando muitas 
desgraças irreparáveis, que solução podia achar mais acertada do que 
esta, de desposar a filha do rei, sendo um exilado? Não da maneira 
pungente que supões, por abominar o teu leito, ou tomado pelo desejo 
de outra noiva, nem com a aspiração de rivalizar com os que têm muita 
descendência. Bastam os que nasceram, nada tenho a censurar. Mas 
– o que é mais importante, para que pudéssemos viver bem, e não 
sofrêssemos privações, sabendo que todos os amigos fogem de quem 
é pobre... e para criar os filhos como é devido à minha linhagem, 
dando-lhes irmão, às crianças de ti nascidas... para os colocar no 
mesmo grau e, aliando a raça, sermos felizes. (Medéia). 
 

Já na leitura apresentada pelo grupo: 

Já está aí? Sempre reclamando, resmungando pelos cantos, 
chorando... como se não merecesse o destino de ter casado comigo. 
Acha que é melhor do que alguém, Medeia? Acha que é melhor que 
eu? Mesmo que apanhasse nessa cara todos os dias, não seria mais 
importante que ninguém. Teve a sorte de ter encontrado alguém que 
lhe quisesse. Agora está sem sorte, não é mais aquela Medeia que 
conheci. Não tem mais a beleza, a juventude, o talento, não serve mais. 
Encontrei alguém mais jovem que você, mais bonita que você... uma 
mulher de verdade, não esse arremedo de mulher que você se tornou. 
(Avança em sua direção). Não se cuida mais! Nem se dá mais ao 
trabalho de cobrir as marcas... você está desleixada, Medeia. Não há 
mais prazer em sair com você à rua, fazer inveja aos outros homens. 
Ninguém vai me invejar se me vir com uma mulher como você. (Eu 
sou... Medeia!) 
 

Nos dois casos, os discursos, apoiados num sistema patriarcal, 

desmerecem o ser humano, esvaziando-o de todos os seus atributos, um 

indivíduo coisificado, sendo esse um dos elementos característicos da vida na 

contemporaneidade. O indivíduo só é importante enquanto produtivo, uma vez 

que ele não serve mais ao mercado, é abandonado, sendo substituído por outra 

mercadoria. Mesmo com os serviços prestados a Jasão, quando perde seus 

encantos, Medéia é categoricamente passada para trás. Sobre seus préstimos 

Jasão lhe diz: “Eu, por mim, já que tanto exaltas o teu favor, creio que, dentre os 

homens e deuses, foi Cípria a única salvadora da minha viagem. Tu tens o 

espírito sutil, mas te é desagradável explicar como Eros te forçou com armas 

iniludíveis a salvar a minha pessoa” (EURÍPEDES, 2004, p. 31). Ambas as 

personagens – a Medéia de Eurípedes, e a Medeia do grupo – clamam pelo bom 
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senso daquele que faz parte de uma classe beneficiada na cadeia produtiva7, 

que ciente do poder que detém não escuta as súplicas. Por não se enquadrarem 

no modelo são excluídas da cidade na qual moram, das suas casas. Numa última 

tentativa de ser aceita, Medeia, do grupo, se produz para o marido e é 

ridicularizada – velha, inchada, feia, incapaz, este são alguns adjetivos, por fim 

diz que está com ela apenas por conta dos filhos e que sua carreira acabou, pois 

não tinha talento.  

Um segundo ponto nessa discussão seria o άγών, agón, eterno, o 

embate, entre mulheres e homens, principalmente num grupo – o grupo Teatro 

Mambembe – no qual mais que o dobro das participantes são mulheres. Por ser 

um exemplo contumaz de determinação feminina, Medéia é uma personagem 

calcada para iniciar a discussão e o processo artístico. 

Ainda nesse viés, ressalta-se que, por mais que Eurípedes não 

estivesse exatamente preocupado com as discussões de cunho feminista, sua 

obra levanta vários questionamentos sobre a relação do homem e da mulher 

com a sociedade. Esse é um ponto importante nos estudos culturais da pós-

modernidade, Stuart Hall (2003, p. 208-210) vai dizer que a agenda feminista 

rompeu com conceitos até então adormecidos em suas discussões, promovendo 

uma notoriedade nas relações sexuadas de poder. No mito essas relações ficam 

claras. Abordado por Argos sobre a ajuda que Medéia poderia dar, Jasão 

responde: “Se quiser fazer isso, meu caro [...] não recusarei. Mas estamos numa 

péssima situação se a nossa volta ao lar depende dos favores de uma mulher” 

(SCHWAB, 2015, p. 153). Seria normal pensar nesse tipo de relação na Grécia 

Antiga, mas mais tarde Medéia, numa clara recusa à situação feminina, discursa 

contra os desígnios sociais. 

De quanto há aí dotado de alma e de razão, somos nós, mulheres, a 
mais mísera criatura. Nós, que primeiro temos de comprar, à força de 
riqueza, um marido e de tomar um déspota do nosso corpo - dói mais 
ainda um mal do que o outro. E nisso vai o maior risco, se o tomamos 
bom ou mau. Pois a separação para a mulher é inglória, e não pode 
repudiar o marido. 
Entrada numa raça e em lei novas, tem de ser adivinha, sem ter 
aprendido em casa, de como deve tratar o companheiro de leito. E 
quando o conseguimos com os nossos esforços, invejável é a vida com 
um esposo que não leva o jugo à força; de outro modo antes a morte. 
O homem, quando o enfadam os da casa, saindo, liberta o coração dos 

                                                 
7 Falando-se do mercado de trabalho, os homens ainda ganham mais. Uma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostrou que as mulheres ganham em torno de 76% 
dos homens. 
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desgostos. Para nós, força é que contemplemos uma só pessoa. 
Dizem: como nós vivemos em casa uma vida sem risco, e ele a 
combater com a lança. Insensatos! Como eu preferiria mil vezes estar 
na linha de batalha a ser uma só vez mãe! (EURÍPEDES, 2004, p. 24-
25) 
 

Os questionamentos e lamentações de Medéia ressoam até hoje. E, 

não bastasse sofrer todo tipo de violência simbólica de gênero, tal qual sua 

inspiração clássica, a Medeia do grupo, contemporânea, ainda é vítima de 

violência física, acirrando o debate sobre o lugar do gênero nas relações de 

poder. Discussão levantada pelo fato de Alagoas ser o segundo Estado8 que 

mais mata mulheres no Brasil, além dos relatos constantes de casos de 

machismo dentro dos muros da própria escola. Essa discussão permeia quase 

que a totalidade do espetáculo dirigido por mim; quando Medeia decide desistir 

de sua carreira profissional em prol da paixão anuncia à imprensa e a repórter 

pergunta: “Você não acha que isso é um mau exemplo para as meninas que 

sonham com uma carreira?”. Os sonhos femininos romantizados pela sociedade 

patriarcal e disseminados na cultura de massa não se adequam à personagem 

euripidiana, nem à outra. 

Esse caráter instável, de quem não está em total acordo com os 

ditames sociais, fazem da Medéia uma personagem em contradição ao herói 

trágico. Brandão (2007, p. 64), falando sobre a personagem, termina por citar um 

meio termo aristotélico no qual ela não se enquadraria na figura do herói trágico. 

Não podendo este ser alguém muito bom, que passe da felicidade à 
desdita, porque seria revoltante, nem tampouco um vilão, que passe 
da desdita à felicidade, porque seria edificante, mas não seria trágico, 
o herói terá que estar num meio-termo, inclinar-se mais para o lado 
bom que para o mau e encontrar sua ruína em alguma falta cometida, 
numa αμαρτία. Ora, Medéia, em hipótese alguma, preenche esse meio-
termo, não satisfazendo, por conseguinte, à doutrina aristotélica. 

 

Medéia, de Eurípedes, seria, diferentemente, alguém capaz de atos 

cruéis, porém pensados, os quais não refletem suas tendências entre bondade 

e maldade, de fato, parecendo mais com o ser humano. Localizada na pós-

modernidade, Medeia, do Teatro Mambembe, seria representante dessa 

condição, já que se pretende alheia a rótulos maniqueístas. É um personagem 

genuinamente humano que rompe as barreiras da perfeição heroica, mostrando 

                                                 
8 Índice de quando foram iniciados os trabalhos com o espetáculo. Em nova pesquisa feita na 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais o Estado é apontado como o 4º. Fonte: Valor 
Econômico. Disponível em http://www.valor.com.br/brasil/4307154/mesmo-com-lei-maria-da-
penha-violencia-contra-mulher-e-sistematica   

http://www.valor.com.br/brasil/4307154/mesmo-com-lei-maria-da-penha-violencia-contra-mulher-e-sistematica
http://www.valor.com.br/brasil/4307154/mesmo-com-lei-maria-da-penha-violencia-contra-mulher-e-sistematica
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em seus dramas internos uma personalidade imperfeita e passível de mudanças, 

mesmo que timidamente. No momento em que está prestes a matar seus filhos 

o pensamento vacilante humaniza de forma definitiva a mulher. 

[...] Separada de meus filhos, vou arrastar vida miserável e dolorosa, e 
vós, com vossos olhos queridos, não vereis mais vossa mãe, ireis 
passar a uma nova existência. Ai, ai de mim! Por que me olhais assim, 
meus filhos. Não, não poderei jamais. Adeus, funestos projetos meus! 
Levarei meus filhos para fora deste país. Então é preciso, para fazer 
seu pai sofrer com a desgraça deles, eu me tornar a mim mesma duas 
vezes mais desgraçada. Não, certamente eu não o farei. Adeus, meus 
projetos! Mas, o quê? Quererei eu tornar-me objeto de sarcasmo, 
deixando impune meus inimigos? Covarde que sou, de chegar ao 
ponto de usar esta linguagem pusilânime! Ide meus filhos, entrai. Que 
vire as costas quem quiser a este ímpio sacrifício! Eu, eu não deixarei 
minha mão enfraquecer. Pare, meu coração, pare! Não conclua. Deixe 
seus filhos, poupe-os, infeliz! Eles a seguirão em seu exílio, eles serão 
a alegria... Não! Pelos demônios vingadores, pelos deuses dos 
infernos, não será dito que terei deixados os meus filhos expostos aos 
ultrajes de meus inimigos. (É absolutamente preciso que eles morram 
e, pois que é preciso, sou eu que lhes darei a morte, como fui eu que 
lhes dei o dia). Acabou-se! O fim é inevitável. (EURÍPEDES, 2004, 
p.50) 

 

Totalmente desprezada pela sociedade, representada por Jasão e 

Creonte, com a ameaça de mais uma vez perder o solo, o sentimento de culpa 

a atordoa fazendo com que a dualidade humana apareça. Ao tempo que sente 

a dor da mãe que ceifará a vida que colocou no mundo, também percebe que 

uma vez longe do solo que a acolheu, não restará também laços familiares. Um 

ser humano solitário, posto não ter seu lugar no mundo, e fragmentado, pela 

multiplicidade de conveniências e gostos sociais aos quais deve se ajustar. 

Gazolla (2001, 114-115) diz que logo de início Eurípedes deixa claro as 

dificuldades de ser estrangeiro, um ser alienado da realidade local. Basta lembrar 

que os gregos caracterizavam os outros povos como bárbaros e desejavam 

impor seu modo de vida como superior. 

[...] uma situação efetivamente vivida na história grega, essa 
necessidade de regras para o convívio entre diferentes, enfatizada 
também pela reflexão da sofística. Os sofistas perguntam sobre as 
tensões entre as diferenças estabelecidas entre os homens e seu 
fundamento: se é a lei convencional (nómos) ou a natureza (phýsis) 

quem impõe o distanciamento entre o grego e o bárbaro, o senhor e o 
escravo, por exemplo. Tal indisposição com relação ao outro como 
diferente de mim mesmo, de minha raça, de meus valores, de onde 
retira ela sua legitimidade? Essa é, igualmente, a via euripidiana. 
(GAZOLLA, 2001, p. 119) 
 

Neste quesito, Eurípedes mostra-se na vanguarda, porque rompe, 

aos poucos, com a coletividade atribuída aos seres na dramaturgia grega. 
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Fischer (1987, p. 55) diz que aquele “[...] revolucionou o [...] drama coletivo que 

seus predecessores haviam criado, retratando seres individuais humanos em 

lugar de máscaras coletivas. O mito – reflexo de uma coletividade na qual o 

indivíduo não passava de partícula anônima – gradualmente tornou-se uma 

ficção formal da experiência individual”, ratificando que, apesar disto, ainda havia 

uma armação coletiva. Para além desta ausente coletividade, Medéia, de 

Eurípedes, traz comportamentos não esperados para uma mulher, sendo ela 

estrangeira, era de se estranhar que se comportasse como as mulheres gregas, 

já aí rompia o métron, a medida de cada um.  

No caso da Medeia, do grupo, sua fragmentação mostra-se para além 

de estar em seu solo, ela está geograficamente em seu espaço, mas como 

mulher precisa ser várias, tal qual fala a aluna-atriz Luciara, na epígrafe deste 

trabalho, e, ainda sim, estar em adequação para ser aquilo que esperam. A 

dançarina, a mulher que perde seu homem, a mãe que mata seus filhos. No 

limite de sua razão, já que a sociedade não consegue responder às suas 

inquietações, faz o que sua natureza ordena contra a natureza social, mata seus 

filhos a fim de punir seu marido, destrói a propriedade mais assertiva na 

masculinidade. 

Quando questionada, a religião é o principal argumento para que nada 

houvesse acontecido. A atmosfera que envolve Medeia, no espetáculo do grupo, 

é soturna, apesar de estar/ser ela, o público não consegue compreender 

completamente seu discurso. A cada nova fala a medida do mundo, da realidade 

do local, é desfeita, existe uma negação da realidade, existe a negação do 

discurso dominante. Pela primeira vez Nietzsche parece estar próximo dessa 

experiência estética. Quando Jasão conclama para a religiosidade de Medeia, 

algo quase pueril, e que faz parte do cotidiano da cidade onde o grupo se insere, 

ela responde: “E você... logo você vem falar de Deus. Tão violentamente 

inconstante, esquizofrênico, psicótico, marginal, bandido! As metáforas divinas 

já não existem mais. Deus está morto!”. Mais uma vez se ouve o discurso de 

Eurípedes quando destitui, quase que totalmente, os deuses de seus tronos 

como protagonistas. 

Esclarecida por toda a sua experiência, Medéia, de Eurípedes, foge 

em sua carruagem, para estar completamente fora de perigo, restando à Jasão 

a tristeza e a morte. Já Medeia, do grupo, em êxtase, sensual, provocativa, mata 
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Jasão para não virar outra estatística, na qual os companheiros são os que mais 

matam. Não aguentando o remorso por locupletar seus desejos, Medeia corre e 

se lança no espaço. 

Finalmente, pensando numa sociedade em que a espetacularização 

da vida é tão importante, e de forma folhetinesca, Medeia ressurge, reinventada, 

sem culpas e faz sua última performance. 

A partir daqui serão relatados metas e objetivos, caminhos e 

descaminhos, conquistados na produção de “Eu sou... Medeia”. O próximo 

capítulo apresenta fatos e reflexões na construção da personagem e, por ser o 

mais íntimo, peço licença para tratá-lo de forma pessoal, modificando a maneira 

de falar/escrever. Tal como num protocolo brechtiniano, metodologia 

parcialmente utilizada com as atrizes-alunas, também o pesquisador assume 

uma postura próxima e informal. 
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FIGURA 1: A Chegada de Medeia em Medeia: Um experimento. Primeira apresentação. 

Crédito: Adri Duarte 

4 “EU SOU... MEDEIA”: notas sobre o processo de criação do grupo Teatro 

Mambembe 

 

A tarde daquele dia 24 de outubro de 2013 mudaria, de várias formas, 

as percepções artísticas não só dos envolvidos, mas de todos os que 

presenciaram o acontecimento teatral. Já dentro da biblioteca a ansiedade e o 

medo tomavam conta de todos os que ali estavam, atrizes, atores, ajudantes, 

inclusive daquele que parecia mais calmo, este que vos fala. Enquanto as alunas 

eram maquiadas, passava pela minha cabeça que talvez a audiência não 

estivesse preparada para aquilo, que o tratamento dado à obra, apesar de muito 

afeito à realidade, não fosse de todo inteligível naquele microcosmo que nos 

rodeava. Apesar disto, não podia voltar atrás, a apresentação era aguardada, os 

atores, apesar de nervosos, estavam entregues, desejosos, seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Assim que a porta da biblioteca foi aberta, todas as atrizes assumiram 

a postura da personagem, no seu andar, sobre o salto, determinaram o início do 

evento. Nenhum de nós imaginava como seria a recepção daquilo, ficamos 

surpresos ao vermos que todos foram tomados pelo desejo de parar aquilo que 

estavam fazendo para seguir à personagem em seu caminho, em sua história. A 
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estética escolhida, apesar de chocante ao público, enfeitiçava (Figura 01). O 

burburinho era ensurdecedor, e só foi silenciado no primeiro acorde de Skyfall. 

Atentos estavam à chegada de Medeia, subindo as escadas de um local que, 

intimamente, já pertencia a ela.  

Enquanto idealizador, minha mente voltava um pouco mais no tempo, 

ao dia em que cheguei no Campus Piranhas do Instituto Federal de Alagoas, 

quando soube que havia um déficit na carga horária da disciplina, que eu 

precisaria pensar na melhor maneira de amenizar esse prejuízo. E algum tempo 

depois nascia o Grupo de Estudos Dirigidos e Produção em Artes, que tinha 

como objetivo suprir a deficiência de carga horária e fomentar a discussão sobre 

as linguagens artísticas e sua produção na contemporaneidade, além de propor 

o fazer artístico para os alunos. O grupo era dividido em três subgrupos: 

Expressões Corporais; Artes Audiovisuais; e Artes Visuais. Antes da primeira 

reunião do subgrupo Expressões Corporais, uma árvore de galhos secos 

chamou minha atenção, cores, sons, imagens, memórias, tudo isso rodava como 

um redemoinho em minha cabeça. Vi, nitidamente, e contra o sol, as sombras 

de mulheres nuas deitadas naqueles galhos como se fossem frutos, como se 

fossem poesia. Precisava trabalhar com o feminino. A procura me levou à 

Medéia, por ser mulher, por não ser totalmente compreendida até hoje, por não 

caber no métron, sua medida no humano, no feminino. 

Já no primeiro encontro do grupo foi feita a leitura coletiva do texto de 

Medéia, a modorra adolescente inicial foi, aos poucos, sendo invadida por uma 

sensação de estranheza, a densidade do texto foi sendo acompanhada pelos 

presentes. Ao fim da leitura o grande questionamento foi a frieza da mulher frente 

a seus filhos, frente ao maior atributo de sua feminilidade – a maternidade. 

Empreendemos, então, numa discussão sobre o papel da mulher na sociedade, 

ajudados pela assistente social do Campus, Taira Cris de Jesus Moreira, que 

estuda o feminismo numa perspectiva marxista, direcionando a discussão para 

como a questão cultural determina os papéis sociais, no caso como a mulher 

deve se comportar perante as situações sociais.  

Como essa discussão enriqueceu o conhecimento mútuo de mundo, 

como foram quebrados conceitos e pré-conceitos! Fomos do nascimento da 

propriedade privada no Período Neolítico – que determinou mudanças nas 

relações entre homens e mulheres, assim como na determinação de seus papéis 
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FIGURA 2: Grupo de Estudo e Produção em Artes (ARTES VISUAIS) 

Crédito: Pablo Fabricio 

e comportamentos sociais – passando pelo comportamento feminino esperado 

na Grécia Antiga e pelas implicações religiosas durante a Idade Média, até 

chegarmos à contemporaneidade, à luta das mulheres por direitos civis e pela 

quebra dos tabus impostos pela sociedade falocrática. 

Percebi que os padrões culturais são cristalizados, inclusive, nas 

mentes mais férteis ali presentes. O machismo é naturalizado, principalmente, 

no discurso de suas vítimas, as mulheres. Apesar de tantos conflitos intelectuais 

e culturais sobre o comportamento ideal da mulher na sociedade, a discussão 

foi ganhando contornos mais claros para aqueles jovens, conseguiam, 

superficialmente, perceber que o discurso naturalizado pode, e deve, ser 

contestado. A partir dessas inquietações poderíamos iniciar o trabalho. 

O trabalho com os subgrupos ia se desenvolvendo com muita 

naturalidade, os encontros semanais (Figura 02 e Figura 03) eram, em sua 

maioria divertidos e produtivos. É claro que nem sempre o afã adolescente pode 

ser controlado e algumas atividades passam a ser maçantes, principalmente 

aquelas que envolvem leituras e discussões de textos, porém quando se 

equilibram ações mais e menos intensas, são participativos e fiéis. Apesar de, 

nesse primeiro momento, existir a obrigação de se fazerem presentes, 

participavam de forma ativa e divertiam-se com a maioria das atividades 

propostas.  
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FIGURA 3: Grupo de Estudos e Produção em Artes (EXPRESSÃO 

CORPORAL) 

Crédito: Pablo Fabricio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos primeiros encontros à apresentação do experimento dois meses 

se passaram. As ideias foram se tornando mais palpáveis. Discussões, 

exercícios, jogos teatrais, jogos dramáticos, conversas informais, imagens 

esporádicas, tudo ajudava na concepção do experimento. Um olhar 

possivelmente sexista me levou ao primeiro elemento simbólico da personagem, 

o salto alto, pois em minha mente é um acessório que remete à feminilidade, 

além de ajustar a postura do corpo, o que – e naquele momento fazia sentido – 

homogeneizava as meninas numa só Medéia. 

Passos, ensaios, escadas, posturas, discussões, situações, Medéia 

tornava-se, pouco a pouco, um referencial de sensualidade e ímpeto, uma 

mulher diferente do que se espera. Aos poucos, outros referenciais foram 

surgindo, mães, tias, avós, irmãs... cada uma com sua própria história de como 

sobreviver às regras impostas socialmente. Medéia ia tomando corpo na vida 
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FIGURA 4: Treinamento na Escada (em destaque 

Leidyane Araújo dos Santos) 

Crédito: Acervo Pessoal 

das atrizes, positivamente ou negativamente estava afetando seus 

comportamentos e sua relação com o mundo. A soberba de algumas preocupava 

alguns setores da escola, elas eram a personagem. Outras, num ato de 

autolibertação já modificavam seu comportamento, antes tímido e contido, para 

algo mais opiniático e extrovertido.  

No começo foi muito complicado para mim, por ser tímida e pouco 
comunicativa isso complicou um pouco minha vida, mas com a ajuda 
do professor, fui me soltando (aos pouquinhos) não só no teatro, mas 
na minha vida. Depois da primeira apresentação, me senti muito 
realizada, uma sensação de dever cumprido, foi o que mais me motivou 
a querer cada vez mais fazer apresentações. E já são três anos9 de 
convivência [...], e claro de muito aprendizado. (Parte do Protocolo de 
B. F.) 
 

Os primeiros ensaios externos estavam por vir, o treinamento na 

escada (Figura 4) era o próximo passo. Entre corridas, desafios, alguns 

acidentes, risos e choros, o salto alto foi colocado e o novo desafio foi lançado. 

Sair da sala de ensaios, aos olhos dos outros alunos, foi a parte mais fácil. Subir 

e descer a escada no sol escaldante da tarde piranhense, lembrando de contar 

os seus passos e o da colega da frente, de salto, isso sim era desgastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A referência é o ano passado, hoje fazem quatro anos que a aluna já está no grupo. 
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4.1 Primeiro experimento 

 

No sobe e desce, partiu-se para o texto e suas nuances, todas 

pareciam se divertir e, ao mesmo tempo, empoderar-se com o discurso de 

Medéia. A personagem foi tomando vida a partir do entendimento de cada uma 

das atrizes que emprestava sua história para a sua concepção. As 

individualidades tornavam-se coletividades. Fragmentos colados para formar 

uma personalidade fragmentada. Fragmentação e (re)fragmentação. 

Passamos, então, a criar Medéia a partir daquele elemento simbólico. 

Uma feminilidade hostil – uma feminilidade fora dos parâmetros 

comportamentais, agressiva, não passiva – estava nascendo, e àquilo 

resolvemos agregar mais elementos.  Devo me ater à feminilidade hostil, 

conquanto possa passar a ideia errada de que apenas homens são hostis. 

Quando uso o termo é para espantar a ideia de passividade feminina da qual 

Freud (1986) fala, um passivo culturalmente disseminado. Segundo o 

psicanalista: 

Poder-se-ia considerar característica psicológica da feminilidade dar 
preferência a fins passivos. Isto, naturalmente, não é o mesmo que 
passividade; para chegar a um fim passivo, pode ser necessária uma 
grande quantidade de atividade. Talvez seja o caso de que numa 
mulher, com base na sua participação na função sexual, a preferência 
pelo comportamento passivo e por fins passivos se estenda à sua vida, 
em grau maior ou menor, proporcionalmente aos limites, restritos ou 
amplos, dentro dos quais sua vida sexual serve, assim, de modelo. 
Devemos, contudo, nos acautelar nesse ponto, para não subestimar a 
influência dos costumes sociais que, de forma semelhante, compelem 
as mulheres a uma situação passiva. Tudo isso ainda está longe de 
uma elucidação. Existe uma relação particularmente constante entre 
feminilidade e vida instintual, que não devemos desprezar. A 
supressão da agressividade das mulheres, que lhes é instituída 
constitucionalmente e lhes é imposta socialmente, favorece o 
desenvolvimento de poderosos impulsos masoquistas que 
conseguem, conforme sabemos, ligar eroticamente as tendências 
destrutivas que foram desviadas para dentro. (FREUD, 1986, p. 4) 
 

Sendo Medéia uma personagem que, apesar de inscrita na Grécia 

Antiga, não deixa de tomar seu próprio destino nas mãos, coloca-se frontalmente 

contra a “passividade” feminina. E enquanto experimento pretendíamos 

mulheres que não se intimidam com o clamor patriarcal, não-passivas, portanto 

na ideia oposta de feminilidade. Para além das discussões sobre o tema, 

discutíamos maquiagem, cabelo, figurino, gestos, olhares, tudo o que nos 

ajudasse a pensar naquela mulher que, apesar de ser Medéia, é tantas outras 
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mulheres que são mães, esposas, trabalhadoras, e mesmo assim são 

massacradas todos os dias pela mão pesada da sociedade machista. A nossa 

Medéia nascia em todos os sentidos, de dentro para fora e de fora para dentro. 

Enquanto era ajudado pelas atrizes na composição da personagem, 

solitariamente fui cuidando de, nesse momento, pensar num rascunho que seria 

o texto inicial de “Medéia: um experimento”. Daí, iniciamos os ensaios com 

textos, pensando numa organização espacial a ser utilizada num espaço 

expandido – como já falado uma escada dentro da escola, essa escada leva os 

alunos às salas de aula –, porém familiar aos participantes. A escolha da trilha 

também ficou ao meu encargo. 

Ia ficando óbvio que o experimento deveria ser menos verborrágico e 

mais visual. A marcha fúnebre10 de Medéia carregando seu filho morto, ao som 

de uma guitarra tocando Skyfall enfurecidamente, numa repetição ad nauseam, 

tal qual seria o processo de plugging na mente dos espectadores, foi pensada 

de forma a impactar visualmente. A música, apesar de se apresentar sem letra 

no experimento, foi discutida com as atrizes, e parece demonstrar como está o 

mundo da personagem naquele momento. 

Este é o fim, segure a respiração e conte até dez, sinta a Terra se 
mexer e então, ouça meu coração explodir novamente. Pois este é o 
fim, eu me afoguei e sonhei este momento, tão atrasado, eu devo a 
eles, emocionada, fui levada. 
Deixe o céu cair, quando desmoronar estaremos de pé, orgulhosos, e 
iremos encarar a tudo, juntos.11 (ADELE; EPWORTH, 2012) 
 

A atmosfera era a mais adequada. Os hematomas da personagem, o 

sangue de seu filho, seu comportamento altivo, o mundo desmoronando, mas 

ela se mantinha de pé, sobre o salto, orgulhosa. Já em suas primeiras palavras 

a certeza de que, ao fim, nada fez de errado. Assertivas, as diversas Medéias, 

autoproclamam-se mulheres, abandonadas, traídas, bruxas, loucas, seviciadas, 

humilhadas e mães, para chegar à frase mais emblemática, gritada por todas: 

                                                 
10 Epworth diz, em entrevista a hollywood.com: “It was interesting to want to do something that 
was simultaneously dark and final, like a funeral, and to try and turn it into something that was not 
final. A sense of death and rebirth” (2013) (Interessante que queríamos fazer algo que fosse, ao 
mesmo tempo, sombrio e final, como um funeral, e tentar transformar em algo que não fosse 
final. Uma sensação de morte e renascimento). 
11 This is the end, hold your breath and count to ten, feel the Earth move and then, hear my heart 

burst again. For this is the end, I've drowned and dreamt this moment, so overdue, I owe them, 
swept away, I'm stolen 
Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together. 

 



48 

 

FIGURA 5: Último discurso de Medéia (em destaque, da esquerda para a direita: Iolanda Soares 

da Silva, Josepha Gislaine dos Santos Vieira e Laís Quirino da Silva) 

Crédito: Acervo Pessoal 

“Eu sou... Medéia!”. Essa autoafirmação dá a tônica do experimento, o público, 

que em nenhum momento foi passivo, tornou-se um dos personagens, tornou-

se a própria Medéia. A reação, inesperada, do público, foi o ponto alto da 

primeira apresentação. Apesar de assustados, eles conseguiam ter empatia com 

a personagem, talvez isso se desse por ser a primeira vez que muitos tenham 

tido a experiência teatral, um teatro tão íntimo, a proximidade fazia com que 

todos fossem uma só célula. 

As palavras de Medéia mexiam com todos, principalmente com as 

mulheres. No texto de Eurípedes atacava a sociedade sexista, atual em cada 

palavra: “O homem, dono do lar, sai para distrair-se de seu tédio junto de algum 

amigo ou de pessoas de sua idade; mas nós, é preciso não termos olhos a não 

ser para ele. Dizem eles que levamos em nossas casas uma vida isenta de 

perigos, ao passo que eles combatem com a arma na mão...” (EURÍPEDES, 

2004, p. 25). No fim, fica o discurso (Figura 5), feminino e feminista, de quem 

sabe o quê e porquê fez, mas continua de pé, enquanto o céu cai: “Ficaremos 

aqui, com a alma morrendo aos poucos porque arrancamos de nossa própria 

pele, mas como mulheres sobreviveremos a isso, porque somos fortes, mais do 

que a sociedade nos ensina, mais do que nossos homens, mais do que nossos 

medos. Somos Medeia!” (Texto de Medéia: um experimento). 
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Os gritos de “Eu sou... Medéia” ressoaram por algumas semanas 

pelos corredores do Campus, a expressão cooptada inicialmente como 

explicitado no capítulo 2, tornou-se emblemática para a escola e para a própria 

produção, sendo transformada em título. O sentimento de pertencimento 

aparecia nas garotas, mas também nos garotos envolvidos, talvez não por 

entenderem a questão social do empoderamento feminino, e sim pelos 

sentimentos que a experiência artística e estética causam no ser humano. Nas 

atrizes a força que a personagem lhes trazia ia além do estético, o 

amadurecimento era evidente. 

Neste ponto, eram confundidas com a personagem pelos corredores 

da Instituição, porém, o grande problema era, elas mesmas, confundirem-se à 

personalidade agressiva de Medéia. Assumindo essa persona hostil, talvez pelo 

fato de sentirem necessidade de defesa, e sendo essa uma estratégia, houveram 

algumas reclamações relacionadas ao comportamento de algumas atrizes. Esse 

comportamento foi pauta dos encontros que se sucederam, todos os 

participantes puderam opinar sobre suas causas e os problemas que dele 

decorriam. Nestas conversas era interessante perceber a empatia com a 

personagem e a liberdade em falar de si própria. A construção coletiva da 

personagem surgia de maneira muito forte, cada vez mais eu sabia o que estava 

construindo. Sobre isso uma das alunas-atrizes confidencia: 

O foco é extremamente importante para a nossa encenação, e se torna 
ainda mais importante porque Medeia tem uma personalidade muito 
forte, que é totalmente diferente da minha. Cada ensaio traz um pouco 
de aprendizado para cada um, e com toda certeza nesse ensaio pude 
perceber a grande importância de saber separar o personagem de nós 
mesmos [...]. (Parte do Protocolo de C. R.) 
 

Outro problema, penso que menor, veio com o final do ano letivo. Com 

a carga horária da disciplina normalizada, a participação no grupo passava a não 

ser mais obrigatória, pensei que, no retorno das férias, tudo podia ser desfeito. 

Pois bem, foi uma grata surpresa receber um número volumoso de pessoas que 

ainda queriam participar, ainda não tinham esquecido o ecoar de vozes, ainda 

eram Medéia. Talvez Guénoun (2004) consiga explicar melhor esse 

encantamento que é o fazer teatral, o porquê de tantos jovens ainda quererem 

participar dos grupos e companhias teatrais. Com toda a dificuldade – já que há 

problema com transporte na cidade e muitos vêm de cidades e povoados 

circunvizinhos, a escola ainda não tem um refeitório para que os alunos 
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permaneçam o dia inteiro, as dificuldades financeiras e sociais –, com toda minha 

rigidez no grupo, ainda assim a participação continuou alta. 

Aproveitei o momento e transformei a ideia do grupo em um Projeto 

de Extensão, que tinha como objetivo fazer apresentações abertas à 

comunidade, o que se mostrou desnecessário e contraproducente12 para o 

trabalho com Medéia, já que dávamos um olhar mais focado, o que nos prendia 

bastante aos ensaios – para nós do grupo, ensaio era toda vivência, dentro e 

fora dos encontros do grupo, já que a personagem transcendia essa esfera, 

passamos a conversar sobre ela em outros ambientes, inclusive foi criado um 

grupo na rede social WhatsApp®, onde a estética do experimento era discutida. 

Por ocasião do início de ano letivo foram abertas novas vagas no 

grupo, o que acontece anualmente com os alunos do 1º ano. Não há seleção e 

nem número limitado de vagas, os alunos entram por total proximidade com a 

atividade. Novas mentalidades são inseridas no processo, o que dificulta um 

pouco o trabalho inicial, a quebra de paradigmas deve ser novamente pauta para 

o trabalho. Nem tudo é inteligível neste primeiro momento. As barreiras sociais 

devem ser novamente traspostas para o desenrolar do trabalho e o entendimento 

e aprendizado das atrizes e atores, já que novamente, alguns, são iniciados 

neste grupo, ou vêm com os ideais de grupos apenas práticos. O primeiro 

contato assusta, e é esse contato que vai determinar a permanência, ou não, no 

grupo. 

 

4.2 Segundo experimento 

 

A preparação da personagem era o foco, os exercícios eram 

intensificados, tanto as atrizes, quanto os atores, trabalhavam na perspectiva da 

gênese da personagem título. Elementos do teatro da crueldade, de Artaud, 

apareciam fortemente, principalmente no trabalho com a violência (Figura 6), 

uma busca à organicidade sugerida pelo autor na construção da 

“despersonalização do ator”. Era possível notar a experiência como significativa 

e libertadora para as garotas, num mundo de opressões sofridas, poder “punir” 

o opressor também é uma resposta possível, mesmo que não seja a melhor. 

                                                 
12 O grupo que ensaiava às tardes se concentrava mais nessas apresentações, trabalhávamos 
jogos e criações de cenas a partir deles. 
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FIGURA 6: Prisão de Jasão (exercício baseado no Teatro da Crueldade) 

Crédito: Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda sobre o trabalho com teatro da crueldade, Artaud acreditava na 

crueldade, mas não necessariamente uma crueldade física ou mesmo moral, 

antes de tudo, uma crueldade ontológica, ligada ao sofrimento de existir e à 

miséria do corpo humano. Dentro disso, trata-se, portanto, de fazer do teatro, no 

sentido próprio da palavra, uma função; algo tão localizado e preciso quanto a 

circulação do sangue nas artérias, ou o desenvolvimento, aparentemente 

caótico, das imagens do sonho no cérebro, e isso através de um encadeamento 

eficaz, uma verdadeira escravização da atenção. Para Artaud (2006, p. 144), 

deve-se renunciar “[...] ao homem psicológico, ao caráter e aos sentimentos bem 

nítidos, é ao homem total e não ao homem social, submetido às leis e deformado 

pelas religiões e pelos preconceitos, que esse teatro se dirigirá”. Os exercícios 

propostos, indo nessa direção, apontavam justamente para um experimento 

total, não social. A crueldade não no sentido físico, mas metafísico da palavra. 

Compreendi que não mais dirigia uma experiência estética para o microcosmo 

no qual estávamos inseridos, inclusive a plateia estava alijada do processo 

estético, uma vez que não era mais grupo de interesse no fazer artístico. Todo 
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esforço era direcionado para os participantes do grupo, o público era mero 

elemento de visualização da obra. 

Com a chegada do Dia Internacional da Mulher no ano de 2014, 

pudemos estabelecer uma ligação forte com a violência, estudamos e ouvimos 

sobre ela, descobrimos a nós mesmos enquanto reprodutores e sofredores, 

opressores e oprimidos. No dia 13 de março de 2014 contamos com a presença 

da professora Laís Gois, feminista de linha marxista, que conversou com o grupo 

sobre violência contra a mulher na história. Neste dia mais paradigmas foram 

debatidos... porém, descobrimos que um de nós foi vítima direta da violência, 

tendo sido ameaçado e agredido pelo namorado, o desfecho trágico da história 

apontou um caminho para o futuro do nosso experimento, e talvez nunca mais 

nos recuperemos da experiência de dor, mas seguimos sorrindo, como se nada 

houvera13. 

A experiência na Semana da Mulher, tornou as meninas mais atentas 

às questões de opressão sofridas de forma velada, todos os dias, por elas e por 

outras mulheres. Talvez a experiência cênica não dê essa medida, já que 

tratamos a violência de forma tão crua e brutal no nosso experimento. 

Durante esses dias, pudemos testar novamente a sensualidade, a 

frieza, a feminilidade hostil (Figura 7) de Medéia. Localizada em outro espaço, a 

caixa, o palco, no auditório do próprio Instituto. Sua multilocalização, 

consequência de seu multifacetamento pós-moderno, pôde ser exposta, já que 

se localiza em qualquer lugar, cosmopolita, o experimento pode romper a 

barreira do espaço, mesmo que esse espaço seja o palco.  

Ainda que no palco se utiliza, pela primeira vez, de recurso imagético, 

o que insere, mesmo que superficialmente, o experimento numa esfera pós-

dramática do teatro (Figura 8). Pela primeira vez Medeia aparecia sendo 

agredida por Jasão 

Além das imagens, o experimento, pensado de forma não-linear, 

confundiu bastante a mente das pessoas presentes na plateia. Pareciam não 

entender o que se deu em sua frente, as imagens recortadas, as palavras 

desconexas, a intensa carga de intimidade, de vivência, não representava o 

público. De sua parte, risinhos nervosos, caras de descontentamento, o impacto 

                                                 
13 O relato envolve uma das atrizes do grupo, o desfecho da história, por motivos legais, não será 
divulgado. 
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FIGURA 7: Marcha de Medéia (preparação do segundo experimento; em destaque Josepha 

Gislaine dos Santos Vieira, Evillyn Alves Santos e Leidyane Araújo dos Santos) 

Crédito: Acervo Pessoal 

 

FIGURA 8: Início do segundo experimento Eu sou... Medeia. Plateia assiste vídeo com cena de 

agressão de Jasão à Medéia. 

Crédito: Acervo Pessoal 

 

não ocorreu. Talvez, em parte pela localização, em parte pela nova 

experienciação do olhar, o novo, na sociedade, deve ser recebido com 

desconfiança, que gera desconforto e repúdio. A apresentação, nervosa, não foi 

das melhores. As atrizes, nervosas, titubearam, escorregaram no texto e no 

palco. Seus movimentos cerceados pelo espaço ficaram diminutos, não-

heroicos, não-hostis. 
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FIGURA 9: Meme feito a partir de seriado televisivo. 

Crédito: Maria Regina de Melo Lima 

4.3 Terceiro experimento 

 

A partir dali a complexão da personagem, e de seu ambiente, se daria 

de forma muito mais intensa e fértil. Sabíamos que a caixa não pertencia à 

Medéia, sabíamos que tínhamos de nos aproximar mais da personagem. 

Cabelos, sapatos, roupas e adereços, imagens, vídeos... Medéia tornou-se uma 

constante na vida do grupo (Figura 9). Excetuando-se o roteiro, as coisas eram 

resolvidas de forma democrática. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando fui aprovado no seletivo para o Mestrado Profissional em 

Artes, além da observação participante, a pesquisa ganhou mais uma forma de 

ser, o protocolo. Numa perspectiva brechtiana, além de fazer o relatório dos 

ensaios e práticas, o protocolo, por carecer de uma escrita pessoal, também é 

utilizado para demarcar as experiências significativas, as sensações e os 
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anseios dos atores, neste caso específico das alunas-atrizes. Enfim, ajudar-me-

ia a compreender mais profundamente os processos internos de cada uma das 

Medéias. Vídeos e conversas direcionadas também passaram a se fazer mais 

presentes. Agora as meninas seriam objetos de pesquisa, interessava saber 

como a experiência modificava cada uma delas. 

Essa nova Medéia foi criando corpo e alma, vários corpos, almas, 

vivências. O sentido estético havia sido despertado na mente de algumas, às 

outras restava o fazer sentido para si próprias, a experiência não é igual para 

todas, mas é coletiva e afetiva. E todas estavam se doando, pois agora 

testávamos outras linguagens dentro da linguagem experimental da 

performance. Os corpos, antes acostumados ao salto alto e à escada, agora 

precisariam estar mais dispostos, ativos, vívidos. A dança, a acrobacia, artes 

visuais e audiovisuais misturavam-se ao experimento inicial (Figura 10). Foram 

muitos os ensaios, os obstáculos, as dores e as pós-dores, todos os traumas e 

marcas que o teatro pode deixar.  

Por um momento achei que iria largar Medéia, tive um grande 
problema, a [sic] um tempo atrás [sic], adquiri uma paralisia no quadril 
que gerou a cartilagem do quadril direito rompida, e com os esforços 
dos ensaios a cartilagem se rompeu com uma facilidade enorme [...] fui 
proibida, pelo médico que me acompanha, de usar salto, de correr, 
fazer exercícios, [...] forçar o quadril [...]. Resumindo, eu teria que parar 
com os ensaios de Medéia para que meu tratamento fosse bem-
sucedido. [...] meu problema piorou, pois não desisti de Medéia. (Parte 
do Protocolo de M.R) 
 

O relato, da aluna-atriz, vem depois do período de ensaios e da 

apresentação, corroborando a dor e o prazer de ser Medéia. Friso que só fui 

informado de sua situação após a apresentação, quando ela foi submetida a 

aplicações de cartilagem. Durante os ensaios da primeira parte do terceiro 

experimento, ela e sua parceira de cena não foram poupadas, passando, pelo 

menos duas horas em cima do salto, repassando a coreografia, além dos 

exercícios de alongamento e resistência física, somando de três a quatro horas, 

duas vezes por semana. Esses problemas não a impediram de estar em cena, 

de ser Medéia. Esse relato se multiplica nos cadernos e nos vídeos gravados, 

todas, para além do esforço, para além de seus próprios tabus, colocam-se à 

frente para sentir Medéia, mesmo que as leve para um lugar onde não estiveram, 

onde suas religiões ou famílias ou corpos pudessem não permitir. 
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FIGURA 10: Exercício de resistência e 

acrobacia (em destaque Felipe Rodrigues) 

Crédito: Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto a rotina ia ficando cada vez mais pesada, já que os ensaios 

eram divididos em três partes, cada um com dias específicos, o terceiro 

experimento ia criando forma. Novamente, o roteiro ficaria ao meu encargo, já 

outros detalhes foram divididos com os alunos-atores, as meninas estavam 

atentas às influências visuais, estavam trabalhando suas percepções estéticas 

(Figura 11). A divisão dessa nova jornada de Medéia foi feita em quatro partes: 

a) Apresentação; b) Sedução de Jasão; c) Paixão de Medéia; d) Eu sou... 

Medeia. Voltamos ao nosso habitat, a escada, porém a exploração de 
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FIGURA 11: Algumas imagens encaminhadas pelas alunas-atrizes no processo de criação da 

personagem. 

Crédito: Imagens de Internet 

multilugares ajudou a contar de forma diferente, pós-moderna, apesar de 

fragmentada, orientando o olhar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a primeira parte, resolvi envolver outras personas na construção 

da personagem, as servidoras do Campus agora seriam Medéia. Houve 

resistência da maioria, mas aos poucos a ideia foi tomando corpo e coragem e, 

uma a uma, foram transformando-se em Medéia, de variadas formas, com 

variados esforços, sentimentos, diferentes necessidades e entendimentos 

estavam colocados num simples “Eu sou... Medeia”, o exercício de consciência 

feminista primária poderia ser o primeiro passo para algo maior. Estar naquela 

situação, enquanto jogo, foi uma fuga do ambiente, nem sempre leve, do trabalho 

cotidiano, às vezes massacrante, principalmente para as mulheres, pois estas, 

não raramente, assumem jornadas múltiplas de trabalho. Esse material foi 

gravado em vários locais do Campus, em horário de expediente, e teve a 

participação dos diversos setores, funcionárias efetivas, terceirizadas e 

prestadoras de serviços. 

Ainda pensando na Apresentação do experimento, convidei quatro 

servidoras – três professoras e uma técnica em nível superior – para informar de 

forma cruel dados sobre a violência contra a mulher. As servidoras, 

caracterizadas de Medéia, violentadas, ensanguentadas, tinham a função de, tal 
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FIGURA 12: Cartaz de Eu sou... Medeia! (em destaque de 

cima para baixo, da esquerda para a direita: Laís Gois, 

Simone Amaro, Taira Cris e Cristiane Santos)  

Crédito: Acervo Pessoal 
 

 

qual o coro grego, pré-anunciar os motivos pelos quais estávamos ali, apresentar 

as mazelas reais sofridas pelas Medéias verdadeiras. Dessa experiência nasceu 

a propaganda desta apresentação (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A catarse provocada pelo primeiro vinha de diversos fatores, cada 

pessoa ali presente poderia escolher um ou mais desses, o reconhecimento das 

diversas pessoas constantes no vídeo, inclusive o autorreconhecimento, o fato 

de termos servidoras assumindo um papel entre o real e o lúdico, a forma de 

apresentação dos fatos. O burburinho na plateia chegava a ser incômodo 

naquele espaço, o pátio do setor administrativo. 

Ao termino do vídeo, Medéia, representada por duas alunas-atrizes, 

entrava convidativa, sensual, em sua nova função, enfeitiçando seu público. Foi 

exatamente esta coreografia que levou M. R. ao agravamento de seu problema 
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FIGURA 13: Entrada de Medéia – último ato (em destaque Beatriz Ialy Leite Fernandes) 

Crédito: Acervo Pessoal 

ósseo. De outro modo, ensaios e intenções também trazem benefícios para 

quem está no palco. 

Quando estou dançando me sinto suave, leve ao me entregar à música 
e aos movimentos. Quando penso no momento em que estou no palco 
de salto, ao som daquela linda música, me sinto [sic] mais poderosa no 
olhar, na sensualidade e principalmente no desejo de conquistar todos 
que estão na plateia, ou seja, “Jasão”. (Parte do protocolo de L.B) 

 

A percepção da intenção, tão intensamente, proporcionou um 

desenrolar da ação cênica “Sedução de Jasão” de forma bela. A plateia foi 

levada pela música e pela coreografia de Medeia, localizando-se no papel de 

Jasão, seduzida. As duas Medéias completamente envolvidas, sem receios, sem 

bloqueios, foram substituídas, novamente, por imagens projetadas. 

Dessa vez, Medéia foi tragada pela paixão, Jasão a conduzia numa 

dança acrobática, teste de confiança para os dois atores, afinados, ocupando 

múltiplos espaços da escola. A surpresa tomava conta da plateia. Mas é 

importante voltar aos meses de ensaio, que permitiam a total entrega de corpos 

vistos no vídeo, posturas e ações pensadas em conjunto com os alunos, para 

lhes assegurar domínio e intimidade com seus personagens naquele momento... 

Numa reviravolta na coreografia Jasão já demonstra seus instintos de violência, 

o calvário de Medéia se inicia, de maneira poética, porém cruel. 
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Vilipendiada, num último ato, todas as Medéias encontram-se na 

posição de oprimido e opressor. Todas vestidas de preto (Figura 13), na marcha 

fúnebre de quem tomou uma terrível decisão e precisa enfrentar seu algoz e a 

sociedade que a oprime. Num final folhetinesco, ainda guiado pelo trágico, com 

o barulho da plateia atrapalhando a execução, Medéia decide matar Jasão para, 

logo depois, tirar sua própria vida. 

A morte emblemática da personagem faz alusão às mortes reais de 

mulheres vítimas da violência doméstica, no espetáculo ela se dá de maneira 

poética, ao som de Je Suis Malade, composição de Serge Lama, interpretado 

por Lara Fabian. A tradução “Estou doente” representa bem o espírito da 

personagem naquele momento, aos gritos de “Eu te amo, Jasão” a personagem, 

não disposta a enfrentar a sociedade, mata-se.  

Mas a experiência continua viva, novos caminhos ainda estão sendo 

traçados para essa nova Medéia que se renova a cada morte, a cada 

apresentação, se faz fênix e continua viva na mente das jovens participante do 

grupo teatral “Teatro Mambembe”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto termino de escrever estas mal tracejadas linhas me chega, 

pelas redes sociais, a notícia terrível de que uma adolescente foi estuprada por 

trinta homens. Trinta seres que representam, na prática, o que de pior existe na 

relação entre homens e mulheres na nossa sociedade. Mas o ato deles não me 

indigna mais que a reação daqueles que ainda conseguem insultar e culpabilizar 

a vítima, consentindo assim com a cultura da violência contra a mulher. Os que 

calam e os que falam contra a vítima fazem parte do mesmo grupo dos que 

estupram, humilham, batem e matam as mulheres do Brasil e do mundo. Quase 

dá vontade de desistir... afinal, todo trabalho feito durante três anos na tentativa 

de mostrar às meninas que elas são donas de si e que podem modificar seus 

destinos, pode ser considerado inútil nessa sociedade que festeja o agressor e 

desmoraliza a vítima. 

A indignação é maior por saber que me cerco ainda de homens que 

pensam ser superiores às mulheres, de mulheres que se sentem inferiores aos 

homens, cerco-me ainda de meus próprios conceitos deformados por anos de 

um aprendizado machista e inverídico de que esse sistema patriarcal, onde 

homens devem defender as mulheres e estas devem retribuir cuidando de suas 

casas e seus filhos, é sólido. Só a vivência com tantas mulheres independentes 

e fortes, casadas ou não, mas donas de seus destinos – principalmente minha 

mãe Raimunda Maria da Conceição, mas cito ainda, Maria Isabel Soares de 

Brito, Maria de Jesus, Fabiana de Jesus, Silvandira Soares, Marta Soares, Ana 

Soares, Vanessa Belfort, Taira Cris, Laís Góis, Roberta Bandeira – é capaz de 

permitir a autoanálise e a autocrítica. Essa autocrítica cala em mim todos esses 

conceitos errôneos que se apresentam e me faz ser um pouco mais consciente 

do meu papel no mundo e como educador de mentes jovens. 

Ao mesmo tempo ainda recebo respostas das atrizes de 

questionamentos sobre feminismo e a figura de Medéia. Essas respostas trazem 

a certeza de que o trabalho, apesar de aplicado num microcosmo, arranha a 

superfície indubitável da sociedade comandada pelo falo, coloca em risco o 

sistema complexo que aprisiona a mente das mulheres para que estas sempre 

se coloquem em “seu lugar”. Fazem ter a certeza de que estou no caminho certo 

no meu papel de educar, não para ser cidadão – já que como Rousseau, acredito 
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que o cidadão é alguém preso aos valores do sistema vigente –, mas para ser 

questionador e desafiar aquilo que, imposto pelo outro, torna a pessoa em 

espécie de segunda classe. 

Voltando à análise do trabalho proposto, é importante frisar que o 

processo de criação do espetáculo Eu sou...Medeia! permite transformações 

constantes no enredo, pois, pretendendo-se pós-moderno em sua configuração, 

não aceita a rigidez de um enredo acabado. Dentro desta perspectiva, além do 

olhar do encenador, os múltiplos saberes dos participantes são levados à cena, 

através, inicialmente, da percepção do encenador. Ficando-se claro que a 

proposição, inicialmente imposta pelos delírios artísticos, o processo de criação 

visual do encenador, ganhou, no caminho, a companhia de várias alunas-atrizes, 

e também dos alunos-atores. 

A ideia de analisar o processo nas alunas-atrizes, em nenhum 

momento excluiu o pensamento masculino, sendo o fio condutor, já que o próprio 

encenador é homem. O masculino, no espetáculo, é exatamente a ação que 

remete à reação do feminino, tal como no conceito de feminilidade hostil, 

possível por haverem tantos conceitos conflituosos sobre as características de 

gênero. A Medeia, apresentada pelo grupo, só é possível pela ação do homem, 

inicialmente, o encenador, depois Jasão. Por Jasão, Medeia se fragmenta e 

depois se (re)fragmenta.  

Esse Jasão se configura enquanto estereótipo daquela situação 

apresentada no início dessas considerações, opressor que se reconhece e se 

aceita, sabe que a sociedade prefere, antes, julgar o comportamento feminino, 

como se a mulher precisasse ser normatizada pelo pré-julgamento social, 

enquanto ao homem sobraria a pré-determinação dos atos – fato também 

atribuído à sociedade machista – explicados pelas ações de Medeia. Numa das 

discussões suscitadas, a questão da morte de Jasão se fez presente. 

Questionado do porquê matar Jasão, hoje consigo responder com outra 

pergunta: Por que não? Se somos todos produtos de uma sociedade que 

questiona a vítima antes do agressor, somos todos – homens e mulheres – 

Jasões, e esse ímpeto deve ser morto, a morte sendo uma metáfora para a 

(re)fragmentação, mas uma (re)fragmentação reflexiva, positiva e, 

permanentemente, melhorada. 



63 

 

Nessa seara entre masculino e feminino, os alunos-atores, estando, 

frequentemente, como espectadores – dois deles são atores e um ajuda na 

técnica do espetáculo – analisavam mais rapidamente as nuances artísticas, 

podendo participar ativamente do processo de criação. Músicas, entonações de 

fala, ações... as ideias fluíam nos ensaios, o que ajudava o encenador em suas 

decisões. Esse processo não está descrito, posto não ser o objeto da pesquisa. 

O fazer teatral na escola é, dentro da realidade onde se está inserido, 

o contato inicial com um estudo aprofundado da personagem e, às vezes, com 

o próprio teatro. Este contato torna-se importante na medida em que dá 

elementos para o aguçamento estético e crítico do aluno, fazendo com que as 

reflexões sejam cada vez mais apuradas, principalmente no que diz respeito à 

sua visão sobre a arte. Ademais, existe uma variedade de processos que podem 

ser revistos. Para Cabral (2007, p. 2) por conta da diversidade de cruzamentos 

que o teatro contemporâneo coloca em pauta, deve se ter vivências e 

metodologias diferenciadas, pois evita a “reprodução cultural e social de um 

modelo específico”, com riscos de um distanciamento do fazer teatral 

contemporâneo. 

Dando-se a oportunidade de os alunos também participarem na 

formulação e formatação criativa, não se adere a apenas um modelo de fazer e 

ainda se constrói uma rede de conhecimentos dirigidos ao processo de criação. 

É importante que haja uma troca de saberes, pois a diversidade vai garantir a 

multiculturalidade na ação. Segundo Ostrower (2013, p.55), “[...] entra nos 

processos criativos tudo o que o homem sabe, os conhecimentos, as 

conjecturas, as propostas, as dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina”, note-se 

que, em Eu sou... Medeia!, isso é expandido até os limites da plateia. 

Quanto à plateia, é levada a uma experiência de teatro que não se 

utiliza da ilusão total para que a catarse seja analisada de forma a criar novos 

padrões de valores. Concorda-se com Nietzsche (2004, p. 48) quando diz que 

escola “[...] o verdadeiro espectador, seja ele qual for, permanece através de 

tudo consciente de que tem diante de si uma obra de arte, um artifício, e não 

uma realidade empírica”. 

Essa nova visão sobre o mundo, e seus valores, característica 

fortemente niilista, pressupõe, ainda que dolorosamente, a formação de novos 

valores, que agregados coletivamente permitem a formatação do espetáculo. 
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Como encenador, deve-se estar preparado para os problemas que isso possa 

vir a causar, pois todo novo conhecimento pressupõe a perda de antigas 

aprendizagens, um ciclo nem sempre agradável. Em se tratando do espetáculo, 

esse desafio perpassa, principalmente, por dois elementos: o uso do corpo e a 

religiosidade.  

Numa cidade pequena ainda existem tabus que constrangem a 

mulher na utilização de seu corpo, de sua voz, de seus desejos, os exercícios e 

discussões acerca do assunto, demonstram que o certo e o errado rodeiam a 

mentalidade feminina, que quer libertar-se, mas tem medos que a sociedade lhe 

impõe. O trabalho corporal, expandido, globalizado, permite que façam sem 

medos absurdos, porém aceitando os limites de cada uma, e vem mostrando 

funcionalidade na determinação dos movimentos individuais das alunas-atrizes. 

Nota-se uma maior naturalidade em falar do próprio corpo e do corpo do outro, 

não “objetificando-o”. São construídas novas percepções acerca dos processos 

corporais, de como a mulher pode passar de prisioneira da sociedade para dona 

de si mesma. Artisticamente, essas novas percepções criam novas 

possiblidades, e como cada aluna-atriz reage internamente e de forma 

inconsciente, a personagem passa por mudanças individualizadas em sua 

caracterização. 

A questão metafísica niilista, o “Deus está morto”, mais que uma 

simples frase, coloca-se como uma barreira que deve ser vista, menos 

religiosamente que estética. Com uma verve religiosa acalorada, ainda não se 

consegue transpor inteiramente esse limite, pois as discussões são superficiais, 

portanto algumas alunas-atrizes se recusam a dar a fala, não havendo prejuízo 

ao espetáculo, apenas aos processos artísticos individuais.  

Como ilhas, cada Medeia toma seu tempo na formatação do 

caractere, ao tempo que uma autotransformação vai ocorrendo. É certo que 

existem dificuldades a serem sanadas, porém a visão de mundo de cada aluna-

atriz vai sendo modificada a partir dela mesma, não havendo imposições de 

comportamento, às vezes, porém, Medeia coloca-se como algo maior que a atriz 

e há uma unidade nas reações coletivas. Por vezes, as alunas-atrizes 

comportam-se, no cotidiano escolar, como a personagem, causando confusão 

em relação às outras pessoas. 



65 

 

As novas personalidades surgem, para o bem ou para o mal, de 

maneira caótica, descontruídas e reconstruídas, porém nunca acabadas, num 

processo de fragmentação e (re)fragmentação contínuo. Processo ao qual o 

próprio experimento está atrelado. Depois de meses sem nos vermos, ao nos 

encontrarmos parecia que não havíamos deixado de nos sentir, e nos perceber, 

enquanto seres em conexão, as ideias e ideais ainda estavam lá, porém 

reinventados, mais maduros, porém frescos como se fosse nossa primeira 

apresentação. O mês de setembro de 2016 marcou nosso reencontro, a próxima 

apresentação seria para uma outra plateia que não a de nosso microcosmo, 

estaríamos expostos para desconhecidos. O enredo, apesar de não muito 

modificado, trazia uma Medeia mais sensualizada e obscura. Como mudança, o 

filho é morto em frente à plateia, causando comoção. Medeia enfrenta a luta 

corporal com Jasão e com seu apoiador – a sociedade, terminando por matá-lo, 

por fim, matando-se com um tiro da mesma arma, que ela aponta para a plateia 

e para si própria, para seus vários fragmentos. 

Dali voltamos para nosso microcosmo e, após dois meses, 

reapresentamos esse experimento, e conseguimos, junto à plateia, a qual 

formamos durante os quatros anos de trabalho, um choque, uma comoção, e 

uma reação tão positiva, que temos – o grupo – a certeza de que esse último 

experimento é o que nos encaminhará para a formatação do espetáculo, agora 

intitulado I am... Já que somos todos... Medeias... Jasões... seres codificados 

pelas vivências sociais, e precisamos sempre estar atentos aos comportamentos 

padronizados, principalmente àqueles que classificam os seres humanos como 

superiores e inferiores. A pesquisa é, neste sentido, apenas uma gota num 

oceano de comportamentos sociais classificatórios, porém a experiência 

continua em prol da mudança de pensamentos e comportamentos do 

microcosmo Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas. 
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APÊNDICE A – TEXTO DE MEDEIA, UM EXPERIMENTO 

 

(Jasão com filho nos braços) 

Jasão – Medeia! 

(Medeia entra ao som da música) 

Jasão – Medeia, o que você fez? 

Medeia 1 – Fiz o que devia ser feito! 

Jasão 1 – Você matou nosso filho! 

Jasão 2 – O que é você? 

Medeia 2 – Eu sou mulher! 

Medeia 3 – Uma mulher abandonada! 

Medeia 4 – Uma mulher traída! 

Medeia 5 – Uma bruxa! 

Medeia 6 – Uma louca! 

Medeia 7 – Seviciada! 

Medeia 8 – Humilhada! 

Medeia 9 – Mãe! 

Medeias – Eu sou Medeia! 

Medeia 1 – Eu sou Medeia! Foi você, e não eu, quem matou nosso filho! 

Medeia 10 – Com seus maus-tratos, com seu abandono, com seu desprezo! 

Medeia 11 – Você deve sentir na alma a minha dor! 

Jasão 1 – Você é um monstro! 

Medeias – Sim! 

Medeia 1 – Pra vocês, homens, somos monstros que devem alimentá-los 

enquanto pequenos e procriar com vocês depois de velhos para que vocês vivam 

eternamente em seus filhos. 

Medeia 12 – A nós, não é facultada nem a eternidade do nome, apenas o do 

macho é importante! 

Jasão 2 – Como pode falar isso? Nós provemos suas casas, e para isso 

enfrentamos guerras diárias! Para que estejam protegidas! 

Medeia 1 – Claro! O homem, dono do lar, sai para distrair-se de seu tédio junto 

de algum amigo ou de pessoas de sua idade; mas nós, é preciso não termos 

olhos a não ser para ele. Dizem eles que levamos em nossas casas uma vida 

isenta de perigos, ao passo que eles combatem com a arma na mão... 
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Medeia 13 – Isto é falso! Eu preferiria as dores de três combates à dor de um 

parto! 

Jasão 1 – Está louca! 

(Jasão avança para Medeia 1, as outras se colocam em sua frente) 

Medeia 1 – É sempre assim que resolve seus problemas comigo, não é, Jasão? 

Jasão 2 – Você não vale mais a pena! 

(Jasão 1 e 2 saem) 

Medeias – Ficaremos aqui, com a alma morrendo aos poucos porque 

arrancamos de nossa própria pele, mas como mulheres sobreviveremos a isso, 

porque somos fortes, mais do que a sociedade nos ensina, mais do que nossos 

homens, mais do que nossos medos. Somos Medeia! 

(Música) 
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APÊNDICE B – Rascunho de roteiro para espetáculo Eu sou... Medeia! 

 

Medeias “vestem” o salto, inicia a abertura... 

Coreografia de Yoncé/Partition (Beyoncé) 

Encontro de Medeia com Jasão. Juras de amor, ele pede para ela abandonar a 

carreira. 

Gravação com a carreira artística de Medeia e uma entrevista sobre o abandono 

da carreira. Medeia faz um discurso sobre o amor e o papel da mulher na 

sociedade, como se concordasse com o discurso apregoado pelo patriarcado 

(casamento, gravidez, amor verdadeiro, homem para proteger). Última pergunta 

da repórter: 

- Você não acha que isso é um mau exemplo para as meninas que sonham com 

uma carreira? 

Medeia cala... 

Primeira discussão do casal, Jasão se mostra agressivo, ainda assim, Medeia 

jura amores, Jasão sai... primeira inserção do coro, sobre o amor da mulher, por 

si própria, pelo companheiro e pelos filhos. 

Jasão volta bêbado, primeira surra. Na volta ele faz ameaças e faz Medeia dizer 

que mereceu apanhar, ela o perdoa. 

Inserção do coro, Medeia é acusada de não ser dona de seu corpo, de deixar 

sua vida ser comandada por um homem. (Pesadelo de Medeia) 

Medeia se produz para o marido e é ridicularizada (velha, inchada, feia, incapaz, 

que está com ela apenas por conta dos filhos), ele diz que a carreira dela acabou, 

pois ela não tinha talento, ela responde... 

Coreografia de She Wolf (Sia) 

Jasão bate em Medeia. 

Quando volta diz que não aguenta mais ela, frisa a história dos filhos, diz que 

tem outra mulher e que vai casar com ela que é mais jovem que Medeia, que ela 

será a nova mãe de seus filhos. Ela deve sair de casa o quanto antes. 

 JASÃO – Já está aí? Sempre reclamando, resmungando pelos cantos, 

chorando... como se não merecesse o destino de ter casado comigo. Acha que 

é melhor do que alguém, Medeia? Acha que é melhor que eu? Mesmo que 

apanhasse nessa cara todos os dias, não seria mais importante que ninguém. 

Teve a sorte de ter encontrado alguém que lhe quisesse. Agora está sem sorte, 
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não é mais aquela Medeia que conheci. Não tem mais a beleza, a juventude, o 

talento, não serve mais. Encontrei alguém mais jovem que você, mais bonita que 

você... uma mulher de verdade, não esse arremedo de mulher que você se 

tornou. (Avança em sua direção). Não se cuida mais! Nem se dá mais ao trabalho 

de cobrir as marcas... você está desleixada, Medeia. Não há mais prazer em sair 

com você à rua, fazer inveja aos outros homens. Ninguém vai me invejar se me 

vir com uma mulher como você. 

Coreografia de Jealous (Beyoncé) 

Inserção do coro, ela pede conselhos o coro diz que ela deve fugir com os filhos, 

porém ela resolve que deve reconquistá-lo.  

Coreografia de Na Batida (Anitta) 

Ele a ridiculariza. Inserção do coro, ela decide matar os filhos, o coro é contra, 

apesar de culpada ela resolve, acusando os homens. 

- Sou velha, feia, sem alguém pra me sustentar, pra fingir que me ama, sou uma 

inválida, uma imprestável! 

- Quem disse isso? 

- Esse aí! Jasão! 

(para os homens da plateia) 

- Você disse isso. Quer dizer que pra você a mulher é apenas um pedaço de 

carne, um receptáculo imprestável de sua semente. Esquece que ela é alguém 

que lhe dá suporte, apesar de poder, assim como você, escolher fazer sozinha. 

Você disse isso? Você age assim? Quer dizer que é assim, homem, dono do lar, 

que sai para distrair-se de seu tédio junto de algum amigo ou de pessoas de sua 

idade; mas nós, é preciso não termos olhos a não ser para ele. Dizem vocês que 

levamos em nossas casas uma vida isenta de perigo, ao passo que vocês 

combatem com a arma na mão... e isto é falso. Eu preferiria as dores de três 

combates à dor de um parto. Se pensa assim, tenho pena das mulheres que lhe 

rodeiam, tenho pena de sua mãe, de suas irmãs, de suas filhas, tenho pena das 

mulheres que têm o desprazer de conviver com você, tenho mais pena das que 

pensam como você. 

- E por isso, para lhes punir, arrancarei de minhas próprias entranhas. 

Coro tenta impedir, Medeia mata os filhos, Jasão chega, fica desesperado, como 

um touro ferido (inserção de vídeo, touro morrendo em tourada), bate em 
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Medeia, sai de cena, continua a surra, Medeia fala pra ele largar a arma, ouvem-

se tiros, Medeia matou Jasão. 

Suicídio de Medeia (Skyfall – Adelle). 

- Ficaremos aqui, com a alma morrendo aos poucos porque arrancamos de 

nossa própria pele, mas como mulheres sobreviveremos a isso, porque somos 

fortes, mais do que a sociedade nos ensina, mais do que nossos homens, mais 

do que nossos medos. Somos Medeia! 
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APÊNDICE C – Declaração de autorização da Instituição 
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Estudo das Artes deste Campus, é Coordenador do Projeto “Teatro 

Mambembe”, no qual desenvolve a pesquisa “Eu sou... Medeia: reflexões 

sobre pós-modernidade e teatro no processo criativo das alunas-atrizes do grupo 

teatral “Teatro Mambembe”, no período de setembro de 2014 até o presente 

momento, com ciência e autorização desta Instituição. 
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APÊNDICE D – Autorização de uso de imagem 
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