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Editorial 
Maria Rita Guimarães 

CIEN-Digital. Novo número. Ainda, o corpo e as discipli-
nas. As disciplinas do corpo. 

É fácil falar do corpo? Sim, respondemos imediatamente. 
Se sabemos o que é um corpo, se todos o temos, se sabemos 
dele nos servir, seja em que sociedade seja, por que realizar a 
2ª Manhã de Trabalhos do CIEN-Brasil �— dia 19 de novembro 
de 2010 em São Paulo �– com essa referência temática? 

O convite que lhe fazemos com a entrega desse novo e-
xemplar da publicação do CIEN é que o leia na perspectiva in-
versa à ideia de que nosso corpo, o corpo do homem, seja o 
que parece: muito físico, muito objetivo e que se pode estar de 
acordo com isso e... com ele. O que se esconde, muitas ve-
zes, é a dificuldade encontrada pelas disciplinas, pelas ciên-
cias em sua diversidade, para domesticá-lo. 

Poucas palavras para situar a questão: pensemos na an-
gústia, afeto de nossa experiência corporal. Sua presença não 
nos engana porque é nosso corpo que é afetado. 

Trata-se de avaliá-la? 
À quantificação universal, ela obstaculariza apontando pa-

ra um mais além que escapa às disciplinas interessadas na 
avaliação. Do mesmo modo a angústia faz cerca à medicação 
indiscriminada, respondendo por tão variados modos que faz 
lembrar �— a quem disto se esqueceu �— que existe a resposta 
singular do falante. 

Sobretudo, sob sua aparência objetalizada, o que pode-
mos encontrar no corpo é um mistério. �“O mistério do corpo 
falante�” disse Lacan no Seminário 20: mais, ainda. Mistério 
ateu, arrancado da sacralidade religiosa, cantado por Chico 
Buarque (1976): Que será, que será? 

O enigma nos põe a refletir. Os profissionais que aqui nos 
apresentam seus textos convocam-nos à leitura a partir desse 
duplo movimento: a singularidade da resposta do corpo do fa-
lante e, por sua vez, o corpo como incorporação dos valores 
culturais. 

Boa leitura! 

 
Hands On at the Arts Gallery, 272 High Holborn 
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Hífen

DA PELE SATURADA DE INCONSCIENTE AO MAL-ESTAR NA PELE 
Philippe Lacadée1 

O corpo humano leva nele uma marca própria e real que o 
particulariza, a de um lugar e de um traço que o singularizam 
no campo do Outro, e isso, a partir de um ponto, de onde ele é 
antes de tudo olhado. Victor Hugo dizia assim: �“quando a cri-
ança aparece, a família aplaude com entusiasmo�”, revelando 
como o corpo da criança, sem saber, condensa sobre seu ser 
de objeto, o gozo do círculo significante do Outro. O corpo tem 
uma forma bem real que o situa no espaço. Ele pode ser to-
cado, manipulado como qualquer objeto, e pode ser, por ve-
zes, despedaçado, maltratado. Se o corpo recebe um nome, 
aparecendo no espelho oferecido pelo círculo familiar, as dife-
rentes partes que o constituem �– enumeradas nas lições de 
anatomia �– têm também suas próprias características e no-
meações. 

O mal-estar na pele: o mal-entendido do corpo 
Assim, o corpo pode ser o eu, imaginário, constituído pela 

imagem especular via o espelho dos ideais do Outro. Mas o 

                                                      
1 Psicanalista, Bordeaux, (França). 

corpo do sujeito está, sobretudo, enlaçado à linguagem: de se 
incorporar ao grande Outro �– primeiro corpo, corpo simbólico 
prévio �– lugar da linguagem que não se distingue do lugar do 
inconsciente. É aí que o sujeito experimenta esse corpo como 
pura vida, é o que lhe permite inserir seu ser em lalangue, da 
qual se elucubra o saber da cadeia significante, fazendo La-
can dizer que o homem é um falasser: �“O ser que fala essa 
coisa fabulosa que só se deve à linguagem, a saber, o ser�”2. 
Falasser que Lacan utiliza também para designar o inconsci-
ente, precisando que o verbo não é só criador, ele é, sobretu-
do, mal-entendido, pois, para Lacan: �“O corpo só faz sua apa-
rição no real como mal-entendido�”. O Corpo é para ele o fruto 
de uma linhagem, e, uma boa parte de nossas infelicidades se 
deve ao fato de que ela nadava no mal-entendido. Dando-nos 
a vida, os dois falantes que nos colocaram no mundo, e que 
não falam a mesma língua �“se conjuram para a reprodução de 
um mal-entendido consumado, que vosso corpo veiculará com 

                                                      
2 LACAN J. Le phénomène Lacanien, Conférence du 30 Novembre 1974 à Nice. 
Inédit. 
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a dita reprodução.�” É o que toda criança herda e que explica 
�“o mal-estar na pele�”.3 

O corpo imaginário e o corpo simbólico não são necessari-
amente o corpo vivo. O que confere vida ao corpo é a pulsão 
�– eco no corpo do fato de que há um dizer do Outro. Ali onde 
Rimbaud escrevia: �“O púbere em quem circula o sangue do 
exílio e de um pai�”, Freud dá a esse sangue o nome de libido, 
que anima e agita o corpo, sobretudo na metamorfose da pu-
berdade. Assim, o corpo se torna na adolescência esse �“eu 
apressado para encontrar o lugar e a fórmula.�” 

 
Ronaldo Fraga 

Propomos abordar aqui as marcações do corpo como bus-
ca desse enlaçamento de uma fórmula sobre o lugar do corpo. 

O eu pele saturada de inconsciente de David Le Bre-
ton 

Assim, o corpo não é tanto esse �“eu pele�”, tão caro a Didi-
er Anzieu, e sobre o qual se apóiam os trabalhos de David Le 
Breton, mas a tela da pulsão escópica, sobre a qual os ado-
lescentes projetam as marcas de seus sofrimentos. Para Da-
vid Le Breton, �“a pele é saturada de inconsciente e de cultura, 

                                                      
3 Lacan J. Le malentendu, 10 Juin 1980, in Ornicar, 22/23, Lyre Paris, 1981, p. 
11-14. 

ela desvela o psiquismo do sujeito, mas também a parte que 
ele toma no interior do laço social, a história que o banha.�”4 A 
pele é, para ele, uma instância de manutenção psíquica, exer-
cendo uma função de contenção, e de amortização das ten-
sões. Ela diz das tensões para os outros, pois, para Le Breton, 
a pele fala. As marcas corporais são suportes identitários, 
maneiras de inscrever limites na pele, e não somente na me-
táfora5. Para salvar sua pele, ele faz pele nova. Para o jovem, 
a busca de si passa pela apropriação de seu corpo, percebido 
de início como outro, um outro si, no qual ele não se reconhe-
ce, mas ao qual ele está atado6. O corpo é a metáfora da rela-
ção com o outro, lugar da interface com o outro. No momento 
da puberdade, não se reconhecendo mais em seu corpo, �“ele 
tenta remendar com marcas sobre seu corpo, essa brecha de 
sentido repentinamente aberta entre si e os outros.�”7 A pele, 
que é disso a instância visível, se torna para Le Breton, o re-
curso mais imediato para mudar sua relação com o mundo: 
�“Ela se transforma então em instância de fabricação da pre-
sença no mundo, numa sociedade em que prima a aparência, 
a necessidade do look�”. 

Se a pele é uma superfície que chama o look, esse famoso 
look implica, antes, para nós, a colocação em jogo do objeto 
pulsional do olhar, ilustrando o quanto essa marca faz incidir o 
gozo do olhar diretamente sobre a pele. Para Le Breton, que 
segue Anzieu, a pele é uma profundidade figurada de si. �“O 
signo cutâneo, a marca corporal reformula a partir de então a 
                                                      
4 D Le Breton, En souffrance, Métaillé, 2007. 
5 Ibid, p. 100. 
6 Ibid, p. 101. 
7 Ibid, p. 101. 
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existência, modo de afirmar uma singularidade radical.�”8 Es-
ses recursos às marcas se tornaram maneiras �“de jogar com 
sua identidade para se aproximar de uma imagem julgada 
mais propícia�”. Essas marcas constituem uma tentativa de 
correção da imagem de si, �“a tatuagem tem o valor de um re-
posicionamento no mundo vindo cobrir �“corrigir�” uma falta-a-
ser.�”9 Para David Le Breton as tatuagens, os piercings são e-
lementos constitutivos de si, ilustrando como a pele do corpo 
pode ser uma �“panóplia redobrando o valor simbólico das ves-
timentas, que os demarcam de saída ao olhar.�” As marcas 
corporais �“dão uma identidade e uma radical distinção com re-
lação aos outros.�” Nesse mundo de imagens, é preciso se fa-
zer uma imagem. É um modo de se re-apropriar do corpo: �“E-
les só se sentem eles mesmos com o suplemento de uma 
marca, vivida como uma assinatura.�”10 Eles inventam uma ori-
gem assinando seu corpo como se nada devessem aos pais: 
�“A marca reveste o corpo de narcisismo e o adolescente re-
constrói assim uma imagem de si.�” Em oposição a certas pas-
sagens ao ato, David Le Breton vê aqui �“atos de passagem�” 
que contribuem para ritualizar um momento essencial, quando 
o mundo simbólico fracassa em dizer essa passagem. 

David Le Breton insiste sobre a importância do narcisismo 
ao longo da adolescência: o sujeito seria capturado pela ima-
gem do corpo, que exerce um grande poder de fascinação. 

Tratar-se-ia de seriar aqui questões que relevam de pro-
blemáticas diferentes. De toda forma, nesse momento da vida, 
trata-se para o sujeito de se apropriar de um corpo que lhe 
                                                      
8 Ibid, p. 102. 
9 Ibid, p. 104. 
10 Ibid, p. 107. 

escapa, por causa de sensações inéditas e imediatas que 
surgem nele. A relação ao corpo entra em jogo e em cena, no 
sentido de que o sujeito quer ser identificado como sendo Um. 
Nós preferimos abordar esse momento pela relação com o 
gozo do que pelo narcisismo: o adolescente quer ter um corpo 
para ele e disso dispor como quiser, justamente para não mais 
se haver com o mal-entendido que o constitui. É o uso de go-
zo de seu corpo que ele não consegue mais situar em seu 
próprio discurso e ainda menos no do Outro parental. 

 
Jun Nakao 

As transformações podem então ser vividas como relevan-
do de uma inquietante estranheza. Que se pense no cresci-
mento dos seios nas meninas. A clínica nos ensina que isso 
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pode despertar a angústia e por que: trata-se da aparição so-
bre a superfície do corpo de uma das formas do objeto a. 

 
 

Artifícios imaginários e imagem do corpo 
Os adolescentes testemunham de toda uma série de artifí-

cios imaginários para se apropriar dessa imagem do corpo, a 
mais eminente é a indumentária. A indumentária para os ado-
lescentes assegura um tipo de mimetismo. Assim, as grifes da 
moda ou tal tipo de vestimenta lhes servem para classifica-
ções que determinam o pertencimento a tal ou qual grupo. 
Cada grupo permite assimilar uma singularidade, posta na 
conta do �“todos�”. 

Outro tipo de artifício é assegurado pela tatuagem. Marca 
sobre a pele, a tatuagem tem uma função distinta para cada 
sujeito. Deixando de lado o fato de que é um fenômeno de 
moda, a marca sobre a pele tem uma função. Em certos ca-
sos, pode tratar-se da inscrição de um traço unário imaginário 
que vem paliar a falta de inscrição simbólica. Um exemplo clí-
nico apresentado por Estella Solano desdobra isso muito 
bem11. Trata-se da história de uma jovem que encontra um dia 
uma injunção pronunciada por seu namorado, a propósito de 
um incidente banal da vida cotidiana, nesses termos: �“Você 
não deveria ter respondido a seu pedido�”. Esta frase trás a 
seu espírito a lembrança de ter aceitado, quando pequena, ser 
o objeto de gozo de seu irmão. Ela cai então num estado de 
perplexidade profundo, fica prostrada na cama e corta todo la-
ço. Uma saída desse estado se apresenta pela idéia de fazer 
uma tatuagem representando �“A Santa Virgem Protetora das 
Crianças�”. Desde então ela trás gravada na pele a imagem da 
Mãe que vela por ela, como uma mostração que faz valer a 
função do olhar. Esse olhar endereçado a sua própria mãe 
                                                      
11 Caso relatado por E. Solano Suarez. 
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que não viu, nem soube protegê-la das investidas de seu ir-
mão. A inscrição da tatuagem se mostra aqui como uma in-
venção do sujeito, que lhe assegura uma imagem capaz de 
representá-lo no mundo. 

 
Forest Jesse 

As incisões corporais 
�“As agressões ao corpo tentam restaurar uma continência 

à pele pelo estabelecimento regular, não de um envelope de 
sofrimento como escreveu D. Anzieu, mas de um envelope de 

dor. O sofrimento é aquilo a que se opõe a agressão ao corpo. 
Trata-se de jogar a dor contra o sofrimento.�”12 

A dor da ferida e sua cicatrização, a tensão que fica na pe-
le, a visão da chaga ou de seus traços desativa o sofrimento. 
A presença da dor física afasta o caos e dá a sensação de 
controle. Donde o investimento do instrumento em muitos ado-
lescentes que entalham: o barbeador, a navalha, a faca, o ca-
co de vidro são objetos de salvaguarda que proporcionam um 
apaziguamento. 

Para Le Breton �“a propensão a agir que caracteriza essa 
idade está ligada à incompletude dos processos identitários, à 
dificuldade de mobilizar em si recursos de sentido que permi-
tam encarar os restos de outro modo. O agir é uma tentativa 
psiquicamente econômica de escapar da impotência, da difi-
culdade de se pensar, mesmo que isso tenha pesadas conse-
qüências. O corpo toma o lugar da fala não formulada.�”13 

O corpo toma o lugar da fala, uma voz sobre a pele e 
uma exposição ao olhar 

�“O jovem exterioriza qualquer coisa de seu caos interior 
para ver mais claro, ele transforma em ato uma impossibilida-
de de dizer as coisas ou de transformá-las. Ali onde as pala-
vras faltam, o corpo toma a palavra para restaurar uma frontei-
ra coerente com o mundo exterior. As palavras são por vezes 
impotentes diante da força de significações fixadas aos acon-
tecimentos e a passagem pelo corpo se torna então a única 
saída. Dizer de um incesto não é suficiente para desativar a 

                                                      
12 Le Breton op, cit, p. 119. 
13 ibid, p. 19. 
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intensidade do sofrimento. Esses comportamentos são tentati-
vas de controlar um universo interior que escapa ainda e de 
elaborar uma relação menos confusa entre si e o outro em 
si.�”14 

David Le Breton propõe situar a escoriação e a incisão no 
corpo do lado da voz silenciosa, o que nos parece interessan-
te de retomar: �“As escoriações não vêm se colar ao sintoma, 
mas são uma tentativa de redefinir sua existência depois que 
o sofrimento bateu. Elas �“podem reorganizar e estabilizar o 
traumatismo do mundo da vítima, lhe proporcionando uma 
�“voz sobre a pele�” ali onde a voz real está interditada�”. O so-
frimento sentido está por vezes para além das palavras e o di-
zer não basta, a voz é atingida pela impotência. A marca tra-
çada sobre a pele fala por procuração para dizer o abismo e 
não ser engolido. O trauma é um fracasso da linguagem, ao 
menos provisório�”.15 Mas Le Breton mostra também que o o-
lhar é convocado na exposição da ferida: �“As escoriações são 
tentativas de sair de um sofrimento que reduz à impotência, 
encontrando uma escapatória. A agressão ao corpo é uma e-
xibição à paralisia do pensamento incapaz de dizer ou de mu-
dar as coisas. Agredir seu corpo é uma maneira de marcar um 
sofrimento, de colocá-lo na superfície, ali onde ele se torna 
controlável, extirpando-o de uma interioridade inapreensível e 
minada. Cavar a superfície da pele autoriza a ir procurar uma 
chaga íntima para transformá-la em uma chaga física. Colocar 
o sofrimento sob os olhos pelo recurso da dor e do sangue é 
uma maneira de simbolizá-lo. Forma de linguagem, mas que 

                                                      
14 ibid, p. 123. 
15 ibid, p. 123. 

permanece um rito íntimo clandestino por não poder dizer o 
sofrimento de outro modo�”.16 

 
 

                                                      
16 ibid, p. 125. 
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A posição paradoxal de Le Breton: impossível de di-
zer ou linguagem cutânea 

Em sua vontade de tomar distância com relação à psicaná-
lise D. Le Breton choca-se com um paradoxo que ele resolve 
assim: ali onde a psicanálise oporia fala e passagem ao ato, 
ele propõe a conjunção do corpo e da palavra na unidade de 
um sofrimento. 

 
Miguel Branco 

�“As escoriações relevam de uma colocação em linguagem 
cutânea, não em oposição à fala, mas numa conjugação de 
uma fala que encarna e de uma carne que se torna lingua-
gem. Há na psicanálise uma espécie de dualismo que opõe 

sem problemas a �“boa�” fala e a passagem ao ato como au-
sência de mentalização implicando o recurso ao corpo, como 
se houvesse uma escolha pelo sofrimento de se fixar no corpo 
ou nas palavras. As escoriações não fazem opção pelo corpo 
por falta de palavras, elas conjugam uma e outra na unidade 
de um sofrimento.�”17 

Ele encontra a prova disso quando a adolescente se enta-
lha. Ela �“é capaz de manter um discurso sobre seu ato, ela o 
teoriza�”. Então ele deduz que �“quando ela se mortifica, ela não 
está na cegueira da fala, mas em sua substituição, pois a pa-
lavra não basta.�” Ele isola, entretanto, o fato de que: �“A ferida 
voluntária absorve justamente esse resto que as palavras não 
apreendem, esse além que as palavras não podem conter. Ela 
imprime o grito na carne, lhe conferindo assim um eco mais 
amplo, restabelecendo-o eventualmente no seio do laço soci-
al.�”18 E é aí onde podemos situar justamente a ferida como 
resposta ao que desse real não se pode dizer, ao que do cor-
po fracassa em se traduzir em �“imagens verbais�” (Freud) e 
que fica; seja o corpo como objeto a, ou ainda o que do corpo 
concerne ao encontro com o objeto pulsional, e que escapa às 
palavras. O sujeito pelo viés da marca de sua ferida tenta es-
crever no corpo a fórmula desse impossível de dizer. Ele �“im-
prime o grito na carne�” que lhe confere assim, como diz Le 
Breton, �“um eco mais amplo�”. Ver-se-á que se trata aí da en-
trada em jogo dos objetos voz e olhar, na pele, aí onde, para 
alguns, a confrontação com o real os desarrima do sentimento 
da vida. 

                                                      
17 ibid, p. 124. 
18 ibid, p. 124. 
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Uma jovem adolescente me ensinou a função que podia 
ter para ela abrir a pele até encontrar a carne viva, o sangue. 
Uma vez essa operação concluída, ela dizia que ficava apazi-
guada, pois ela encontrava assim a prova da vida e o senti-
mento da vida junto ao corpo. Essa prática se lhe impunha 
desde que experimentou as mudanças de seu corpo, caracte-
rizando a passagem do corpo da menina ao corpo da moça, 
onde a feminilidade desponta. Podia-se verificar que para es-
sa moça, o fato de não ser mais uma menina, deixava-a de-
sarrimada do sentimento da vida. 

Antes ato de passagem que passagem ao ato 
Para Le Breton, a escoriação, longe de ser uma passagem 

ao ato, tem valor de ato de passagem. Ela está ali para supe-
rar os transbordamentos de sofrimento: �“Ela acumula a viru-
lência e permite assim que se ganhe tempo. A passagem ao 
ato não é uma modalidade de resolução da tensão interna, ela 
a mantém no coração do sujeito como se ele se debatesse 
numa armadilha.�”19 Graças a esse ato de passagem o sujeito 
supera a tensão e se torna de novo ator de sua existência. 

Esse ato autoriza uma passagem, uma transição para a 
outra margem. Ele é uma tentativa de restauração do laço, 
quando para Le Breton a passagem ao ato é uma maneira de 
escapar à prova, pois ela elimina, em parte, o sujeito da cena. 
�“De modo mais imediato, o ato de passagem é um ato delibe-
rado para superar o aumento do afeto. Ação sobre si que fun-
ciona como um apoio para se arrancar dos antigos pesos, re-
médio para se extirpar de uma situação sem saída, o ato de 

                                                      
19 ibid, p. 124-125. 

passagem, mesmo se ele se repete, é um caminho traçado no 
corpo, pagando o preço disso, para se reencontrar e ganhar 
de novo o laço social.�”20 

Mas D. Le Breton precisa sua posição: para ele, na imensa 
maioria dos casos, essas condutas de jogo com a morte ou de 
alteração do corpo não são de modo algum índices de patolo-
gia mental ou o anúncio de um prognóstico desfavorável para 
o futuro. �“São, antes, tentativas de forçar a passagem para e-
xistir.�”21 Por isso ele considera que seria um erro grave avaliar 
as manifestações na adolescência como as da idade adulta, 
porque isso não levaria em conta as �“distorções do processo 
de desenvolvimento mental �– quer dizer, a experiência da an-
gústia resultante da confrontação com o corpo sexualmente 
funcional enquanto homem ou mulher �– nem as possibilidades 
de reverter o processo patológico que existe então�”. �“As a-
gressões ao corpo não são de forma alguma automutilações 
como se diz freqüentemente, não são em nenhum caso aten-
tados definitivos à funcionalidade do corpo (relevando da psi-
cose), mas alterações da superfície da pele, deixando no má-
ximo uma cicatriz. O termo �“automutilação�” é um abuso de lin-
guagem que dramatiza a situação, paralisando muitas vezes a 
ação dos cuidadores e dos trabalhadores do social, superando 
mal sua sideração.�”22 Para D. Le Breton, a ferida provocada é 
uma abertura, ela procura, sem o saber, um interlocutor, e o 
entalhe corporal perturba bem mais que as condutas de risco 
das jovens gerações que levantam a hipótese, a não se negli-
genciar, de morrer. 
                                                      
20 ibid, p. 128. 
21 ibid, p. 128. 
22 ibid, p. 129. 
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A falta de dívida simbólica e o enlace sobre o corpo 
do objeto voz e olhar 

No mundo contemporâneo, onde a dívida simbólica não 
está mais no mesmo lugar que antigamente, ela está para cer-
tos sujeitos de tal forma seqüestrada que eles inscrevem so-
bre a pele, com a moda da tatuagem para a pintura corporal, e 
a body art no campo das Belas Artes, a fórmula da marca 
simbólica que eles deveriam ao Outro. O rosto não é mais o 
único lugar para a pintura corporal. Dos rostos pintados como 
desvio da maquiagem, nós passamos aos troncos pintados, 
aos braços pintados, às nádegas pintadas etc., como indicam 
nossos colegas dos laboratórios do CIEN no Brasil. A tatua-
gem erige sobre a cena a mostração do lugar do corpo-tela 
para a pintura do olhar do Outro, buscando suscitar no Outro 
esse olhar que o distinguiria. Ali onde o símbolo do Outro não 
se encontra mais para ser incorporado, ali onde ele não diz 
mais nada do Outro, confrontando-o ao silêncio da voz do Ou-
tro, o sujeito corporifica, ele próprio sobre seu corpo, um traço, 
uma marca sempre silenciosa, através do que ele se entende 
respeitado pelo olhar do Outro, a fim de fazer ouvir sua dife-
rença. 

Nós fazemos aqui a hipótese de que essas marcas e inci-
sões corporais enlaçam, sobre a pele do corpo, o objeto olhar 
ao objeto voz, como se o silêncio do objeto voz procurasse se 
inscrever sobre a pele para sonorizar, no corpo vivo, o olhar 
do Outro. O corpo é também o eco da pulsão invocativa que 
faz dele um corpo sensível à sonoridade da língua, comprimi-
do entre a ressonância do significante e o que, do mesmo sig-
nificante, se articula à razão do Outro. 

 
Poetas de vidro 

A música do Outro, que chamamos voz, entra no corpo e o 
faz dançar: desde um simples tamborinado dos dedos até o 
teatro-dança de Pina Bausch, ou a maneira atual de cantar de 
Camille, que com suas mãos faz ressoar seu corpo. 

Mas o corpo tem também para ele o movimento �– movi-
mento do caminhar ou da viagem, como dizia Arthur Rimbaud 
�– e esse movimento é a pantomima �“para distrair os encanta-
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mentos reunidos�” que o poeta recebeu de seu cérebro, e que 
pôs em ação seu corpo, levando-o assim a viajar, a vagar ou a 
fugir. 

O que dá existência ao corpo humano 
O Outro da linguagem tem um corpo, mas não existe. O 

que dá existência ao corpo humano é o enlaçamento do corpo 
vivo à língua que Lacan nomeia como falasser e que faz do 
corpo o lugar da lalangue e do gozo. Se o ser humano pode 
ser dito �“corpo falante�”, não esqueçamos que Lacan insiste 
em dizer que o homem tem um corpo que se goza e que, por-
tanto, não fala. Só a partir de lalangue, a linguagem existe 
como elucubração de saber sobre esse corpo. Lalangue faz 
do corpo o que do lugar do inconsciente se goza. E é através 
do sintoma que lalangue, �– o que da língua materna se depo-
sita no corpo como pérolas de gozo para um ser humano �– faz 
do corpo um corpo falante. No Seminário XX �– Mais ainda �– 
Lacan joga com as palavras da língua francesa para evocar a 
diversidade das explicações sobre o corpo e ironiza a neurop-
siquiatria: �“Quando ele [o corpo] é suposto pensar secreto, ele 
produz secreções, quando ele é suposto pensar concreto, ele 
produz concreções.�”23 

Assim, o corpo do ser falante é o corpo do falasser, que é 
prisioneiro e determinado pelos significantes de lalangue que 
são depositados para tal sujeito, produzindo secreções, con-
creções, em resumo, sinthomas. É o corpo falante, o corpo de 
lalangue onde os corpos humanos são, em parte, fabricados. 
Então, o corpo humano é depositário de lalangue que se cor-

                                                      
23 LACAN, J. Le Séminaire livre XX, Encore, Seuil, Paris, 1975, p. 100. 

porifica num sinthoma como um acontecimento do corpo. O 
sinthoma é a marca deixada pelas confusões de letras, de la-
langue no corpo. �“Aprende-se a falar e isso deixa traços e 
conseqüências que não são senão o sinthoma [...] A análise 
consiste em se dar conta de porque se tem esses sintho-
mas�”24. 

O sinthoma enquanto letra é o traço de lalangue no corpo, 
traço que, como um umbigo, une o corpo falante ao Outro da 
linguagem. Esse umbigo, nome do real do inconsciente em 
Freud, é esse mistério do corpo falante que produz o mal en-
tendido do corpo. Uma análise permite ao sujeito saber-fazer 
com o mal-estar na pele, que produz a letra em sofrimento de 
ser lida. Esse texto entende situar em seu justo lugar o traba-
lho de Le Breton, que, utilizando a pele como metáfora da re-
lação ao outro (mudar de pele, a pele dura, etc.) faz da pele 
uma instância psíquica �“saturada de inconsciente e de cultu-
ra.�” 

Tradução: Maria Bernadete de Carvalho 
Revisão: Yolanda Vilela 

NOTA: 
 Texto preparatório para a sessão com D. Le Breton. Colóquio do 

CIEN em Nancy. 

                                                      
24 LACAN, J. Le Séminaire livre XXV, Le moment de conclure, séance du 
10/01/1978, inédit. 
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Entre-Vista
O presidente do Brasil acaba de enviar ao Congresso Na-

cional o projeto que altera a lei que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e que �“estabelece o direito 
da criança e do adolescente de serem educados e cuidados 
sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou 
degradante�”. 

Atualmente, o que consta no referido Estatuto é o termo 
�“maus-tratos�”, sem especificar os tipos de castigo. 

Esse novo texto considera castigo corporal qualquer �“ação 
de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física 
que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente�”, inclu-
sive palmadas e beliscões. Vemos, portanto, que se estabele-
ce uma definição para �“castigo corporal�” como �“ação de natu-
reza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que re-
sulte em dor ou lesão à criança ou adolescente�”. 

 
CIEN-Digital - Sabemos que muitos países adotaram se-

melhante posição restritiva junto às famílias e ao 
Outro social. Como acontece na Argentina? 

Marita Manzotti - Na Argentina não existe proibição explícita 
de castigo corporal mas toda a legislação promove a 
proteção e o direito das crianças e adolescentes à dig-
nidade e integridade pessoal, física e moral, sendo o 
governo o responsável pela proteção e auxílio às cri-
anças em qualquer circunstância. 

O Código Civil (1998) estabelece que as crianças estão 
sob a autoridade de seus pais (artigo 265) e que elas 
lhes devem respeito e obediência (artigo 266). O artigo 
278 estipula: Os pais têm o direito de corrigir ou exigir 
a correção da conduta de seus filhos menores. O poder 
de correção deve ser exercido moderadamente, de-
vendo ficar excluídos os maus tratos, castigos ou atos 
que causem lesões ou prejudiquem física ou psiquica-
mente os menores. Os juízes deverão resguardar os 
menores das correções excessivas dos pais, dispondo 
sua cessação e as sanções pertinentes que corres-
ponderem. 
Também pelo artigo 5º da Lei para a Proteção Integral 
das Crianças e Adolescentes (2005), o governo é res-
ponsável pela proteção e auxílio das crianças em qual-
quer circunstância. O artigo 9º reconhece o direito da 
criança e do adolescente à dignidade e integridade 
pessoal, física e moral e à proteção contra a tortura, 
abuso, tratamento humilhante e intimidante, assim co-
mo tratamento degradante; no entanto, não há proibi-
ção do castigo corporal. 
No âmbito educativo tampouco há proibição explícita 
do castigo corporal. O artigo 5º da Lei Federal de Edu-
cação (2000) reconhece o direito da criança à dignida-
de e ao bem-estar e estipula que isto deve ser respei-



Entre-Vista 

14 

tado quando são estabelecidas as diretrizes para a po-
lítica educacional. 
A Lei sobre o Sistema Escolar de Convivência (1999) 
protege o direito da criança à integridade física (artigo 
6º) e não inclui o castigo corporal entre as sanções 
permitidas nas escolas, mas, segundo a opinião legal, 
isso não equivale a uma proibição do castigo corporal. 
A Lei pela Proteção Integral das Crianças e Adolescen-
tes (ver acima) também se aplica. 

CIEN-Digital - A disciplina é uma anatomia política do de-
talhe...�” disse-nos Michel Foucault. A política da 
medicação �– tipo Ritalina �– para os corpos classifi-
cados como �“hiperativos�” �– ilustra a frase? 

Marita Manzotti - Situar-se na época é fundamental. As modi-
ficações em torno da autoridade impõem uma recom-
posição do ordenamento e cuidado dos corpos. Ter em 
conta os paradoxos que atualmente se desdobram em 
relação aos adultos como responsáveis, e às crianças 
como destinatários do cuidado e educação, podem nos 
orientar. 
Gostaria de pontuar ao menos algumas situações pa-
radoxais que permitam acompanhar nossas reflexões: 
É evidente o apagamento de parâmetros históricos in-
dicativos de qual é a responsabilidade que cabe aos 
adultos de uma família na educação das crianças. 
A provisão dos bens materiais foi ampliada ao extremo 
e se acompanha da retirada da função, o trabalho de 
ser adulto �– responsável �–, a tal ponto que a criança fi-
cou colocada na posição de reguladora de seu próprio 
consumo: o que come, o que veste, o que olha, o que 
compra... 

A retirada dos pais da transmissão de seus valores, na 
hora de inscrever a história familiar, instaura o anoni-
mato que possibilita a pregnância da mídia como confi-
guradora da identidade imaginária. Parece ter mais pe-
so a história dos personagens de ficção televisiva que 
a historia vivida por aqueles que convivem com a cri-
ança. 
Ficar quieto, olhar a tela e não usar muito o corpo, con-
tradiz-se com o imperativo de sucesso e felicidade que 
se impõe aos adultos ante os olhos das crianças, em 
corpos belos, esbeltos, jovens e atléticos. 
A retirada do acompanhamento da regulação externa 
do corpo �— o que chamamos cuidado, por parte do 
adulto, na transmissão dos usos e dos costumes que 
são transmitidos no encontro corpo a corpo, na libidini-
zação do corpo da criança, nos gestos, nos olhares a-
tentos do adulto, na regulação das distancias e dos 
tempos com a criança, nas carícias e mimos �— vai 
dando lugar a um exercício da disciplina �“como una 
anatomia política do detalhe�” que, mais que proceder à 
distribuição dos indivíduos no espaço, como descrevia 
M. Foucault , acaba promovendo a extrema docilidade 
na anulação dos corpos frente à tela. É suficiente mo-
vimentar um mouse, tocar a tela, manejar o controle 
remoto, enfim, disciplinar o corpo-tela, corpo-celular. O 
que começa a ficar como um resto incômodo é próprio 
corpo�… o corpo pulsional, o corpo que se inquieta�… e 
é esse corpo, o cuerpo ruído, o que incomoda, o que 
se desloca no espaço, o que é mais que um olho e um 
dedo�… o que começa a ser psiquiatrizado�… e nomea-
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do como estrangeiro ao consumo; e é, por isso, medi-
cado para que não incomode. 
Claro que antes dessa chegada à porta do inferno que 
supõe a medicalização psiquiátrica na infância, a crian-
ça teve que se haver com as contradições que lhe im-
põe sua experiência de habitar seu próprio corpo como 
estrangeiro e aí, a psicanálise orienta para um saber 
fazer com isso, o que não é o mesmo que impor o si-
lêncio da química. 

 

 
Ricardo Ferrari 

CIEN Digital - Pode-se deduzir que ao menos dois pensa-
mentos próximos à psicologia orientam o interesse 
da referida lei: 

 a) O castigo traumatiza; 
 b) Falar faz bem. 
 Esses pensamentos são suficiente como orienta-

ção às famílias, em sua função de educar os filhos? 
Beatriz Udenio - Interessa-me entrar na entrevista, a partir 

destas questões, começando pelo seguinte: por que os 
Estados se vêem forçados a modificar as legislações 
com a finalidade de continuar oferecendo uma devida 
�“proteção�” às crianças? 
Posso arriscar uma resposta: porque os Estados con-
temporâneos percebem que enfrentam uma queda, um 
fracasso a respeito do limite que representava a inter-
venção sobre o corpo do outro em décadas atrás. 
Podemos conceber que cada mudança de modalidade 
das sanções e castigos acontece quando se revela es-
se gozo a mais que faz com que a legalidade do siste-
ma caia, sendo substituído por outro. 
Reli faz pouco Vigiar e punir, o excelente texto de Mi-
chel Foucault, onde ele apresenta uma leitura esclare-
cedora sobre o valor de cuidado de uma legalidade que 
implicavam os suplícios. Exercido sobre os corpos, es-
tava fortemente incrustado na prática jurídica (devido a 
que era) revelador da verdade e realizador do poder.25 
Sem embargo, essa prática encontra seu limite no 

                                                      
25 FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 
2020. p. 60. 
______. Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
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momento em que se revela que há, do lado do sobera-
no, de quem exerce o poder, um gozo a mais que se 
exerce diretamente sobre os corpos. 
Podemos propor que é isso o que acontece atualmen-
te: o que sustentava durante anos que a �“educação�” 
das crianças iria pela mão de uma adequada �“discipli-
na�” que, às vezes, se refletia sobre os corpos, agora, 
sem a legalidade que isso representava, torna-se abu-
so, excesso, traumatismo. E os Estados se vêem com-
pelidos a renovar suas leis para responder a este efei-
to. 
Por isso, talvez seja mais adequada a orientação psi-
canalítica que escapa dos universais, dizer que nem 
sempre o castigo traumatiza e nem sempre falar faz 
bem. E que as fronteiras são, segundo nossa orienta-
ção, uma borda que se escreve para cada um de um 
modo diferente. 

Beatriz Udenio, psicanalista, Buenos Aires (Argentina) 
Marita Manzotti, psicanalista (Argentina) 

Tradução: Maria Rita Guimarães 
Revisão: Cristiana Pittella 

 
Raul Soldi 
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LABOR(a)tórios 

O CORPO E O TEATRO NAS ESCOLAS 
Laboratório - Conexões: Psicanálise e Educação 

Libéria Neves26 

O Corpo no Teatro 
É o corpo matéria, organismo, cultura, discurso, desejo e 

significante que é posto em cena durante o fazer e fruir arte. 
Sobretudo no que se refere ao teatro, arte que convoca todos 
os recursos pertinentes ao corpo: som, movimento, sensação, 
emoção, imaginação, linguagem e o encontro com outros cor-
pos �– em cena e fora de cena. 

A vivência do teatro �– sob forma de preparação, a partir de 
jogos teatrais, da construção de personagem ou da encena-
ção propriamente dita �– oportuniza a mobilização de elemen-
tos cognitivos e subjetivos27, os quais são traduzidos no corpo 
e pelo corpo com angústia ou satisfação. Àqueles cuja oferta 
de vivenciar uma experiência concreta de teatro significa uma 
estreia no ofício, é feito um convite para uma pesquisa interior 
                                                      
26 Psicóloga, artista de teatro, Belo Horizonte 
27 NEVES, L. R.; SANTIAGO, A. L. O uso dos jogos teatrais na educação: pos-
sibilidades diante do fracasso escolar. Campinas, São Paulo: Papirus, 2009. 

na qual se poderá deparar com prazeres, perigos e obstáculos 
fruto do encontro com os �“eus�” (eu e Eu) e com os �“outros�” 
(outro e Outro). 

Cabe ainda ressaltar que os atores são espectadores de si 
mesmos. Se ver e se sentir em posições desconfortáveis ou 
desconcertantes (quer por meio da fala ou do movimento), em 
alguns casos, permite desencadear uma angústia surpreen-
dente ou mesmo cotidiana (talvez até evidenciando um sinto-
ma!). Por outro lado, se ver em posições gozosas, em alguns 
casos, permite causar uma satisfação reveladora. 

 
Benson Garden 
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A propósito, cabe registrar que dificilmente nos cursos de 
teatro ou nos espaços de ensaio e de construção teatral, os 
atores trabalham com auxílio de espelhos. Estes podem ser 
verdadeiros inimigos do processo de criação, uma vez que o 
corpo imaginado para o personagem pode ser visto sobrepos-
to ao corpo imaginário do ator. Para alguns (ou muitos!), tal-
vez seja insuportável se ver feio, torto, velho, nu ou morto... 
Diferentemente da dança clássica, que busca no auxílio espe-
cular a orientação para se chegar a um corpo único �– devido, 
objetivado, apresentado como referência e modelo para o cor-
po do dançarino. 

Stanislávski28, mestre russo que dedicou sua vida ao estu-
do do processo criador do ator, aponta que é necessário a es-
te mergulhar na alma do personagem para que possa exterio-
rizar seus atos. Entretanto, seja qual for o personagem, esse 
mergulho não é feito em alguma instância de si? Outros mes-
tres como Peter Brook, Grotowski e Artaud29 se aproximam da 
ideia de um esvaziamento intelectual do corpo para que possa 
emergir algo mais puro e próprio do personagem. O que mui-
tas vezes pode ser algo mais puro e próprio de si mesmo �– 
sabido ou não! 

Esses detalhes favorecem pensar elementos do fazer tea-
tral como semblante �– uma vez que pode vir a tocar o Real; 
constituindo, portanto, numa oferta de um cenário para que 
algo da subjetividade possa se introduzir. 

                                                      
28 AZEVEDO, Sônia M. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspec-
tiva, 2004. 
29 Ibidem. 

Assim, num trabalho coletivizado, realizado a partir de jo-
gos teatrais, em que se vivencia a interpretação, a apresenta-
ção e a apreciação, oportunizamo-nos ser mobilizados por 
e/ou para algo novo, inédito: uma vez que se trata de um es-
paço privilegiado onde podemos nos ver e nos sentir nos mais 
variados papéis e nas mais variadas cenas. 

Além disso, no teatro reside o fato de coexistir a interpre-
tação e a apresentação da interpretação para uma plateia �– 
quer seja num exercício teatral de aprendizagem e criação; 
quer seja na encenação de um espetáculo. Nesse momento 
de encontro de corpos, presentificam-se �“os outros�” (outro e 
Outro), de modo a engajarem seus corpos em duas ficções �– 
a de quem interpreta e apresenta, e a de quem assiste. 

Portanto, o corpo, no teatro, não significa apenas um ins-
trumento de veiculação de um dado convencional que é a fic-
cionalidade; desse modo, o ator não é somente veículo do 
personagem. Em alguma medida ele é o personagem por al-
guns instantes; ou mesmo por mais instantes do que gostaria 
ou deveria. 

O teatro se afirma como ficção30, mas também como não-
ficção �– corpos que são signos de si mesmos. É dessa afir-
mação paradoxal, da coexistência de apresentação e interpre-
tação �– e não de um �“fingir não ser o que é�” que se alimenta o 
teatro. Trata-se, portanto, de um �“fingimento�” que cria realida-
des �– objetos possíveis. 

Desse modo, parafraseando Fernando Pessoa: O ATOR é 
um fingidor. Finge tão completamente, que chega a fingir que 

                                                      
30 SANTOS, Luis Alberto B. Corpo e teatro. Aletria - Revista de Estudos de Lite-
ratura, v. 7, p. 279-285, 2001. 
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é dor a dor que deveras sente. E os que ASSISTEM ao que 
ENCENA, na dor ASSISTIDA sentem bem. Não as duas que 
ele teve, mas só a que eles não têm. 

Diante disso, talvez se possa afirmar que nenhum corpo 
sai ileso de uma experiência teatral. 

Uma experiência junto ao Laboratório �“Conexões: 
Psicanálise e Educação�” 

No Laboratório �“Conexões: Psicanálise e Educação�” são 
realizadas pesquisas �– intervenção direcionadas aos transtor-
nos de aprendizagem e de comportamento manifestos por cri-
anças e jovens na escola. Uma das pesquisas se refere à in-
tervenção por meio do uso dos jogos teatrais como oferta de 
palavra a esses sujeitos. 

Esse trabalho nos ensina na medida em que evidencia O 
CORPO como: 
 Hábitat da linguagem e do gozo, por um lado 
 E, por outro, uma imagem que não existe independente 

do Outro que o vê e diz do que se trata: se é agradável ou 
não, se pode ser aceito ou não, se é desejável ou não, 
sempre com as lentes do social. 

A partir das nossas experiências nesse trabalho podemos 
perceber: 
1.  O corpo que faz sintoma na escola, quando aprisionado 

em uma imagem indesejada ou quando não pode falar. 
2. O corpo que recusa o que vem do Outro e se cala. 
3. O corpo que pode articular linguagem e gozo, incentivado 

pelo uso dos jogos teatrais. 
O perfil dos alunos geralmente se refere a jovens em con-

clusão do ensino fundamental, sem domínio das operações 
matemáticas básicas, nem tampouco da leitura e da escrita. 

Jovens denominados como fracassados do ponto de vista da 
aprendizagem e indisciplinados (ou mesmo violentos) do pon-
to de vista do comportamento dentro da escola. 

 
Bonecos Giramundo 
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Em uma das escolas, localizada na vila Novo São Lucas, 
no Aglomerado da Serra, foi-nos indicada uma turma compos-
ta por 10 jovens entre 12 e 16 anos, apresentada como a tur-
ma mais difícil da escola. Os alunos foram nomeados como 
fracassados, violentos, agressivos, bichos. Relataram-nos que 
estes se agrediam o tempo todo �– física e verbalmente �–, não 
conseguiam ficar quietos, não respeitavam os professores, 
não conseguiam ficar dentro da sala de aula, não conseguiam 
aprender, usavam palavrões constantemente e usavam as 
mais diversas estratégias para se atacarem e se defenderem 
uns dos outros, numa guerra constante. Nem a punição, nem 
atitudes de compreensão puderam intervir nos sintomas dessa 
classe, os quais impediam a conexão desses sujeitos com o 
Outro social. 

Ainda segundo o discurso da escola, tratava-se de jovens 
frutos da favela. Ou seja: �“expostos a violências, abusos e 
promiscuidade; aparência de malandros no modo de vestir, de 
se movimentar e agir; indisciplinados, perigosos; com manifes-
tação precoce da sexualidade e incapacidade para a aprendi-
zagem�”. 

Observando os alunos, percebemos a manifestação de 
excessos de toda ordem, apresentando o que poderíamos 
chamar de precariedade simbólica; verificada, em certa medi-
da, numa exposição de Real, e na dificuldade no uso da pala-
vra. Inviabilizando a construção de laço social �— com a esco-
la, com os colegas, com os professores. 

Quanto à aparência, os jovens pareciam se cuidar e se 
adornar de maneira impecável. Os meninos vestiam blusas de 
frio com capuz (embora fizesse o calor de dezembro!), bonés, 
calças largas caídas na cintura, sobrancelhas desenhadas 
com auxílio de lâminas de barbear, piercings, unhas muito 

compridas e mochilas sempre nas costas. As únicas três me-
ninas também vestiam blusas de frio abertas com capuz, cal-
ças bem justas, cabelos bem colados à cabeça com auxílio de 
gel e creme, blusas de uniforme bem curtas, aparecendo parte 
da barriga, unhas bem compridas e mochilas sempre nas cos-
tas. 

Tratava-se de corpos agitados, que verbalizavam obsceni-
dades uns contra os outros e que (não raro!) se agrediam fisi-
camente com socos e pontapés por motivos que não conse-
guiam localizar. Duas das três meninas se assentavam juntas 
num canto da sala e não se aproximavam talvez em sinal de 
defesa em relação aos meninos; a terceira os enfrentava com 
as mesmas armas �– hostilidades e socos. E os meninos for-
mavam subgrupos que se agrediam e se defendiam uns dos 
outros; e juntos, agrediam as meninas. 

No contato com os mesmos, relataram não gostar da esco-
la. Afirmaram gostar apenas das aulas de Educação Física �— 
os meninos, porque podiam ficar jogando bola e as meninas 
porque ficavam livres das agressões dos meninos (que as 
chamavam por nomes como: feia, gorda, fedorenta, galinha, 
piranha e gostosa). E afirmavam gostar também das aulas de 
inglês, uma vez que, segundo eles, a professora lhes ensina-
va muito bem a língua para que pudessem usá-la numa opor-
tunidade de viagem que certamente poderiam fazer para outro 
país. Afirmaram ainda que os demais professores lhes trata-
vam como favelados e não como alunos. 

Esse foi o quadro com que nos deparamos e para o qual 
propusemos a vivência de jogos teatrais por meio de uma ofi-
cina com duração de seis encontros semanais de duas horas, 
calcados em jogos de expressão corporal e vocal, construção 
de personagens e improvisação �— concluída ou não �— a par-
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tir da construção de um produto (cena ou cenas) passível de 
ser apresentado à plateia escolar. 

A partir das características citadas anteriormente, referen-
tes ao fazer teatral no trabalho realizado pelo Laboratório junto 
aos jovens por meio da oficina, aposta-se na possibilidade do 
sem-sentido da língua se inserir de outras maneiras. Assim, a 
partir de jogos teatrais que provocam a construção de cenas, 
de movimentos, de falas e de personagens, torna-se possível 
tocar algo da subjetividade de modo a supitar algo novo �— 
perspectivas inéditas. Ou seja, um efeito mobilizador sobre 
possíveis identificações alienantes e sintomáticas. 

No decurso da oficina, sobretudo os jogos de improvisa-
ção, foram apropriados pelos alunos de modo muito interes-
sante. Durante a participação, construíram personagens a par-
tir das profissões que gostariam de exercer (DJ, modelo, piloto 
de Fórmula 1, motorista de taxi, cantora, professora, trafican-
te, hacker, cafetão e advogado). Criaram cenas referentes à 
situação de silêncio imposto pelos donos das �“bocas de fumo�” 
próximas à escola. Experimentaram corpos distintos do corpo 
marcado pelos significantes da escola: agressivos, violentos, 
fracassados, malandros, bichos. Assim como distintos dos 
corpos do imaginário social favelizado: sexualizado, agitado, 
obsceno, perigoso. 

No início de cada encontro, conversávamos sobre a se-
mana e, em seguida, apresentávamos a proposta para aquele 
dia. Ao final, conversávamos sobre os jogos teatrais vivencia-
dos naquele encontro, bem como os sentimentos e pensa-
mentos originados a partir da experiência. As falas dessas úl-
timas conversas costumavam ser mais organizadas que as i-
niciais. Cabe ainda ressaltar que apesar de constante agita-

ção e desentendimentos, os alunos sempre retornavam ao 
encontro marcado para a oficina. 

Ao longo dessas seis semanas de trabalho, aos poucos, 
�“as meninas do canto�” foram se juntando ao restante da turma 
e alguns meninos passaram a trocar as palavras obscenas e 
agressivas direcionadas a elas por palavras relacionadas aos 
seus próprios cotidianos na favela (algumas vezes tensos, al-
gumas vezes divertidos). Além disso, todos foram, aos pou-
cos, retirando as inseparáveis mochilas das costas e deixan-
do-as sobre as mesas da sala. Apesar de aparente mudança 
em seus discursos estes jovens não deixaram de permanecer 
no espaço escolar manifestando seus corpos agitados, dota-
dos de marcas, adornos e movimentos que lhes permitiam 
pertencer a um universo cultural bem demarcado e de alguma 
forma orientado �– a favela. 
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Talvez possamos pensar o choque entre o corpo idealiza-
do pela escola e o corpo real circulante na favela como um 
desencadeador de cristalizações (ideias cristalizadas) por par-
te dos professores em relação aos jovens, capazes de provo-
car uma alienação destes últimos em posições desconectadas 
do simbólico da cultura escolar. 

Apesar da participação maciça dos alunos em todos os jo-
gos propostos, ao longo dos seis encontros, não foi possível 
construir um trabalho contínuo que culminasse na construção 
e lapidação de cena ou cenas que pudessem ser considera-
das como um produto artístico da oficina. Diante disso, no pe-
núltimo encontro, sugerimos-lhes escolherem uma atividade 
para realizarmos no nosso próximo e último encontro, a título 
de encerramento. Para nossa total surpresa, eles escolheram: 
vamos fazer um amigo oculto de chocolate! Talvez os corpos 
provocados pela vivência teatral possam ter encontrado novos 
personagens e novas posições diante uns dos outros. 

Mas afinal, o que é o corpo? Diante do exposto, nenhuma 
resposta se fecha: várias questões se abrem. No entanto, na-
da mais adequado que convocar a arte �– aquela que não ces-
sa de não responder 

O Corpo (Arnaldo Antunes) 
O corpo existe e pode ser pego. 
É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. 
Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo. 
O corpo existe porque foi feito. 
Por isso tem um buraco no meio. 
O corpo existe, dado que exala cheiro. 
E em cada extremidade existe um dedo. 
O corpo se cortado espirra um líquido vermelho. 
O corpo tem alguém como recheio. 

O CORPO, O DIREITO PENAL E O 
REMÉDIO DO SUPLÍCIO 
Laboratório - Medidas de Liberdade e 
Responsabilidade 

José Honório de Rezende31 

A solução para conflitos humanos que envolvem violên-
cias, ameaças, danos e outros males, ao longo da história do 
direito penal, sempre envolveu algum tipo de solução com re-
flexos diretos ou indiretos no corpo. 

Dos tempos dos castigos físicos, com penas corporais, os 
trabalhos forçados, a própria pena de morte, às soluções atu-
ais que envolvem as limitações de direitos ou da liberdade, há 
uma distância que somente se identifica com nitidez a partir 
da era contemporânea, especialmente com o surgimento de 
doutrinas que passaram a defender abolição das penas de 
castigos corporais aflitivas, a partir do século XVIII. O tempo 
que então se inicia prega a humanização das penas como a-
tributo da razão humana. O homem da razão não poderia usar 
a própria razão, aqui revelada pelo direito, para imolar fisica-
mente o seu semelhante. 

Das mortes de cristãos nas antigas arenas romanas, da 
execução das penas de suplício, das amputações de mem-
bros dos criminosos, dos enforcamentos, o flagelo do corpo já 
foi visto como um espetáculo público. Mas mesmo que ainda 

                                                      
31 Juiz de Direito, Belo Horizonte. 
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se conviva com algum tipo de castigo corporal, muito já se al-
cançou em esforço para a valoração da dignidade humana. 

 
Cláudio Alvarez 

O interessante que essa mudança apresenta é que o des-
pertar para a pouca ou duvidosa utilidade das penas corporais 
para o melhor funcionamento do tecido social, veio pela pró-
pria evolução da sociedade, ou seja, não representou uma 
ruptura imposta pela força física, mas pela força da razão. 
Nunca se conseguiu demonstrar que a equação punição vio-
lenta fosse igual a menos violência social. As civilizações, po-
rém, nunca conseguiram encontrar uma fórmula plena para 
apaziguar os conflitos sem a intermediação do corpo. 

As penas corporais guardavam a finalidade de impor o 
castigo e exemplar o castigado. Atendia a um desejo de vin-
gança e a um fim pedagógico. O exemplado era um mero ob-
jeto, sem direitos. Para usar a expressão que o filósofo italiano 

Giorgio Agamben retomou do direito romano antigo, o Homo 
Sacer. 

Em nome do direito, portanto, impunha-se o castigo a al-
guém que veio a infligir, de alguma forma, as normas de con-
vivência social. O Homo Sacer representou na história aquele 
que podia ser castigado e quem o castigava não fazia nenhum 
mal à ordem jurídica. Era livre de responsabilidades. Não será 
preciso esforço para identificar essa figura em nossos tempos, 
com novas roupagens, mas sem perder a dimensão da viola-
ção de direitos. Um retrato duro da fraqueza do estado mo-
derno na garantia de direitos básicos. 

O grande passo dado pelo direito na modernidade, e, so-
bretudo, pelo direito penal, foi de introduzir na finalidade da 
pena a idéia da atenção especial ao apenado, na perspectivas 
de trazê-lo para um novo convívio social. Como se fosse pos-
sível, a partir da pena, criar um novo homem, reformado. 

O avanço da sociedade, principalmente, como o surgimen-
to da categoria dos direitos humanos, especialmente a partir 
da Revolução Francesa, em face dos ventos trazidos pelo I-
luminismo, não podia conviver racionalmente com a possibili-
dade de penas corporais aflitivas ou capitais. Entendeu-se que 
essas intervenções não faziam avançar o nível de convivência 
social, ou seja, a sociedade não se tornava mais humana pe-
los exemplos da vingança pública. 

As penas corporais diretas perderam espaço, mas não de-
sapareceram. No Brasil, pelo que dispõe a CRF/88, ainda é 
possível lançar-se mão da pena capital, isto é, da pena de 
morte, em casos específicos, limitados aos conflitos de guerra. 
E, sabe-se, que diversos estados americanos ainda mantém 
essa solução diante de determinadas condutas humanas. Al-
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guns países africanos também utilizam pernas corporais, as 
chibatadas em praça pública, com aflição aos condenados. 

A própria pena de restrição à liberdade é um exemplo atual 
de pena corporal, a demonstrar que está longe da humanida-
de encontrar fórmula diferente para pacificar os seus conflitos. 
Há correntes do direito penal que defendem a abolição de 
qualquer tipo de penalização corporal pelo argumento de sua 
completa inutilidade social. Penas mais duras não significam 
mais paz social. Aqueles que defendem esta tese consideram 
que, após um estágio de desordem, quase de forma espontâ-
nea, esse caos desaparecia e seria então atingida uma nova 
fase de convivência social. Para uns, uma tese exótica, tanto 
que nenhum país do mundo chegou a tanto. A adoção dessa 
proposta como política criminal conduziria as pessoas a bus-
carem soluções para os seus próprios conflitos, criando uma 
espiral de violência sem fim. Para outros, algo plenamente 
possível, principalmente pelas diversas formas que o direito 
moderno tem apresentado para solucionar conflitos, que antes 
exigiam a intervenção pela pena corporal, mas hoje com solu-
ções que limitam direitos. Como diriam os romanos: a virtude 
está no meio. É a importante idéia da proporcionalidade da in-
tervenção junto aos considerados delinqüentes de menor po-
tencial ofensivo. 

O estágio atual do direito penal, com penas de restrição à 
liberdade, corporais portanto, e com penas alternativas, restri-
tivas de direitos, é revelador de um importante equilíbrio na 
idéia principal que mais prepondera como justificativa para o 
próprio direito penal: a necessidade permanente de humanizar 
as suas intervenções, sem deixar de impor conseqüências pa-
ra as ações antissociais. 

Não é possível, porém, imaginar que os povos se tranqüili-
zariam com quaisquer respostas para aqueles que agridem 
direitos. A tensão será permanente, pois em qualquer violação 
de direitos haverá sempre uma afetação nos sentimentos dos 
violados. Há um aspecto da subjetividade humana que está 
sempre a reclamar conseqüências e responsabilizações. Não 
são todos que estão dispostos a fazer como fez Cristo quando 
apresentou a outra face. Isso significa que, dificilmente, em 
qualquer estágio da evolução humana, o corpo, a morada da 
alma, não será visto como lugar para o suplício, em modos di-
versos, como antídoto para as próprias fraquezas humanas, 
na esperança de apaziguar os corações e as mentes daqueles 
que esperam pela justiça. 
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LABORATÓRIO - ENTRE AS FRONTEIRAS 
DA PRÁTICA SÓCIOEDUCATIVA 
Se o campo é indisciplinado, o jogo tem lá suas re-
gras 

Joanna Angelo Ladeira32 

Pensando sobre a disciplina, logo chegamos à arte. Por 
quê? Ao longo dos encontros descobrimos: a arte é o que a-
parece do inesperado, o que escapa à regra, à lei. Na cidade, 
os contornos dados pela regra aparecem destacados na área 
reservada a pichadores. Bom é quando sai fora do quadro, 
quando escorrega �– alguém disse. O riso geral evidencia o 
que todos sabiam, estávamos diante de um exemplo vivo. 

Em momentos históricos de repressão política, ou median-
te impasses numa universidade ou mesmo numa prisão, cor-
pos são, em algum momento, contidos pela ordem disciplinar, 
e a arte mostrou-se, a seu modo, um dispositivo para escapar 
(à regra). A arte não se deixa conter. Pela brecha escapam os 
folhetins entregues na calada da noite em plena revolução. As 
letras de MPB no período da ditadura diziam algo enquadrado, 
velado, que atravessava a censura. A tropicália com sua irre-
verência, o jornal �“A tampa�”, composto por um coletivo anôni-
mo numa universidade e as cartas escritas na prisão também 
não eram o que se esperava... 

Mas nem tudo que escapa à regra é arte... 

                                                      
32 Psicóloga, Belo Horizonte. 

 
Frans Krajcberg 

Pusemo-nos a localizar as diferenças entre lidar com um 
�“limite dado�” pela ordem disciplinar e lidar com um contorno 
construído a cada vez, �“o limite de cada um�”. Quando se trata 
de fazer o máximo, como num torneio de jiu jitsu, ou subir num 
palco para cantar, dá frio e logo em seguida calor, é estra-
nho... Tem que entrar no momento certo da letra, aí o prazer 
dá segurança. Aí, é a adrenalina gostosa, diferente da perigo-
sa, respostas de corpo que segue outra disciplina: �“uso do 
corpo para obter satisfação�” �– também no caso da pichação 
quando um quer subir mais alto que o outro. Mesmo o fora da 
lei tem uma causa �– anuncia um dos participantes sem deixar 
de lembrar que ninguém abraça a causa dele. Por fim, uma 
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pergunta inquietante e emblemática: o que a lei entende de 
arte? 

No funk, as meninas se expõem pelas ruas de uma favela. 
Não preciso dançar do jeito que tá todo mundo dançando �– Aí, 
é uma mãe de quatro filhas que oferece orientação, afinal é 
preciso saber o que fazer com o próprio corpo. Com suas fi-
lhas, brinca em seu barraco: temos o mundo todo no nosso 
quintal, e a borda reaparece... 

Em uma medida socioeducativa que leva em conta a ativi-
dade, um jovem diz que se sente �“parado�” quando está lavan-
do o pátio, ao passo que numa oficina de futebol se sente em 
movimento. Poderia, contudo, estar em movimento até mesmo 
numa biblioteca. Qual é a medida que toca o corpo, afinal? 
�“Para o corpo movimentar, é preciso existir�”. 

Deparamo-nos, então, com as perspectivas do corpo pa-
rado e em movimento... A disciplina que paralisa e a que colo-
ca o sujeito em movimento. 

Assinar em nome próprio com �“vulgo�” ou pseudô-
nimo, faz diferença? 

No livro Mural dos nomes impróprios encontram-se inscri-
ções feitas nos banheiros públicos. Nos alojamentos femininos 
chama a atenção o que está em questão: �“não é chegar ao 
mais alto, ou fazer a marca maior, mas deixar uma marca�”. 
Uma marca e não A marca? Seria isso? As inscrições na ci-
dade levam o nome, levam ao nome e enganam, às vezes. 
MDP �– Morro do Papagaio ou Morro das Pedras? 

O grafite, quando transportado para uma tela, pode até 
não ter assinatura, mas nem por isso perde o estilo. Aí alguém 
diz: Ah, mas se não puser o nome fica solto demais! Vimos 
que algumas vezes se encarna o vulgo e várias falas surgiram 

neste sentido: o corpo veste o apelido e se deixa levar; a pes-
soa cria um estilo de vida de acordo com o apelido �– Aí, é o 
nome talhando até o corpo. 

Um participante nos conta sobre como ele fez por onde ser 
chamado �“Todo Feio�”. Andava assim meio torto e diz sobre 
como era diferente nessa época. Com este nome na rua, na 
comunidade �– espaço aparentemente aberto �– isso era algo 
aprisionador. Não é fácil agora ser reconhecido como o �“Poe-
ta�” que se fez na prisão: deram-lhe este vulgo. Lá, ele escre-
via em nome de alguns colegas que não sabiam escrever a-
lém de enviar várias cartas para os amigos que ficaram fora. 
Afinal, Poeta é um nome mais cabeça, ele nos conta: Postura, 
aprendi com meu pai, digo assim, no caso da vida. 

Ele mesmo conheceu na prisão um tal Satanás. Todos que 
o conheciam sabiam que ele havia incorporado o apelido e o 
quanto isso lhe �“custava�” e lhe �“dava poder�”. Highlander (guer-
reiro imortal) era o apelido de um menino que tinha uma an-
gústia muito grande em ter que se sustentar no nome, tinha 
que sustentar o poder, impor respeito. Acautelado, chegava a 
dizer às pessoas: �“mas tudo na unidade sou eu�”. 

A diretora de um centro de internação havia estado em 
uma unidade no interior, tempos atrás, e se lembra: Ele queria 
que a gente falasse de outro assunto e a gente reforçava. Vá-
rias falas surgem a partir daí: Dependendo do apelido faz até 
mal, cria-se um personagem e ele passa a acreditar naquilo, e 
às vezes o apelido é dado pelos outros. Ao invés de ser um 
nome que ajuda se deixa levar... 
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Nicolo Ponti 

Corpos indisciplinados 
Em 1974, os jornais noticiaram a �“arte criminosa�” de Phi-

lippe Petit, um jovem acrobata que atravessou �– com um pla-
no cheio de arquiteturas �– o espaço entre as Torres Gêmeas 
(NY) em sua corda bamba. Após atravessar de um lado a ou-
tro durante cerca de 40 minutos, deitar-se e balançar-se na 

corda, foi preso. O documentário Man on Wire nos deixa vê-lo 
algemado, cercado de jornalistas que perguntavam a ele �“Por 
que você fez isso?�” Ele explica: �“Não tem por que. Quando ve-
jo um lugar bonito, não me seguro�”. 

Fica uma pergunta sobre a pichação do Cristo no Rio de 
Janeiro: quando picham o Cristo, estão pichando o que? De-
pois vimos o autor dizer, ao se entregar à polícia: �“Fui só fazer 
um protesto�”. Diferenças entre protesto e insulto. Um insulto 
seria algo mais rápido e o protesto, algo premeditado, calcula-
do, endereçado? 

Volta a pergunta sobre a adrenalina perigosa e a adrenali-
na gostosa: a que disciplina o corpo obedece? 

Alguns jovens percursionistas nos contaram sobre a reper-
cussão de uma apresentação que fizeram. Lá, saíram do en-
saiado. É a energia do público que chama a nossa energia. 
Contaram-nos que entre um encontro e outro do laboratório 
um dos jovens havia inventado uma �“quebrada�”. Tocavam um 
ritmo que é uma marcha, mas não adiantava Inácio �– o ofici-
neiro/arte-educador de referência destes jovens33 �– dizer sen-
tido! �– isso ele nos conta que aprendeu com os meninos. Ra-
pidinho eles deram o jeito de introduzir uma quebrada. Um jo-
vem havia nos alertado que �“tem coisa que o adulto tenta fa-
zer, mas não consegue�”. 

                                                      
33 Inácio é responsável pelo Grupo Tamborilata que apresentou nesta Noite do 
CIEN e os jovens participaram da conversação seguida à apresentação do rela-
tório das conversações e do comentário de Célio Garcia participante do Labora-
tório Entre as fronteiras das práticas sócio-educativas. 
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Coletivo Corpos Visíveis 

Por meio do ritmo quebraram até o preconceito �– sempre 
tão disciplinado... Quando a gente toca, eles �‘vê�’ que a gente 
não é aquilo que eles imaginavam. Assim, novos espaços de 
mistura fizeram abrir a fronteira, eis que da indisciplina surge 
um efeito vivo, fazer-se ver. Alguém pode dizer: eles não sa-
em do ritmo, também não é isso. E outras pessoas remenda-
ram a conversa: a indisciplina vem num ritmo disciplinado; tem 
o que é de cada um e tem o que é do grupo; tem também a 
criatividade ao lado da disciplina, como em algumas descober-
tas da ciência. O inventor da lâmpada �– alguém nos lembrou �– 
disse ter encontrado mil quatrocentas e tantas formas de não 
inventar a lâmpada. Foi preciso insistir para conseguir algo 
novo. 

Os jovens, a disciplina, os corpos e nossa época 
Na conversa, apareceu como a juventude hoje é bombar-

deada, pressionada, seduzida pelo sistema, que dita como 
tem que se comportar, o que vestir e o que ter. �“Todo adoles-
cente pensa em ser adulto logo�” �– um dos jovens diz �– ser um 
robozinho, casar, ter filhos, saber o que vai ter ou não, o que 
pode e não pode; tirar onda com o que tem... 

Aí mesmo surge outra via, que se há um caminho só, aca-
ba virando prisão... Contam que têm coisas que na língua dos 
adultos pensam ser xingamento, mas não são. Dessa forma, 
aparece um modo de ser: temos nossa língua, nossa ginga...; 
a gente fica querendo passar pro outro o que você tem, sua 
harmonia, sua diversão... Isso aparece quando �“fogem um ti-
quinho do ensaiado�”, do esperado, do que cabe; os jovens 
nos contam: podem até tentar copiar um ao outro, mas não 
tem jeito; cada um tem seu jeito; e parece até que o instru-
mento escolhe a gente. 

Aí, as diferenças se apagam... e acendem... evanescen-
tes... 

Disciplina aí é liberdade �– lembrou uma colega. Esta músi-
ca retorna assim, de modo curioso. Outro ponto da letra desta 
música já chamava a atenção: �“Há tempos são os jovens que 
adoecem (...) e só o acaso estende os braços a quem procura 
abrigo e proteção�”. É a parte exata que antecede a frase aci-
ma. E como de costume, o de trás pra frente surpreende por 
seu efeito. 

Conduzidos por um arauto, os jovens podem �“se deixar ir�”, 
sem que seja preciso dizer sentido!, porque o sentido que ca-
da um vai dando acaba cabendo. 
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Emma Hack 

E a pichação foi e voltou... Já nesta parte da conversa, al-
guns jovens colocam-na como esporte. Pichação é competi-
ção; o muro te chama porque está branco. Ali, aquele território 
é seu cantinho e aparece quem faz a �‘marca maior�’. Roupa 
também compete. Rasgado ou de terno e gravata. Mas, espe-
re aí, só há dois modos de ser? Foi preciso lembrar nossa lín-

gua, nossa ginga, quebram até preconceito e celebram a mis-
tura, eles sem dúvida asseguram um caminho que tem mais a 
ver com o ser que com o ter. 

Teríamos colhido ao longo destes encontros algo em torno 
das diferenças entre a disciplina e a orientação que leva em 
conta o desejo, o modo de satisfação de cada um? Jussara 
orientou suas filhas temos o mundo inteiro no nosso quintal... 
Inácio era eixo e norte para que os meninos se sentissem li-
vres. Júlio escreve letras como a de seu CD que assina �“Poe-
ta�”, endereçadas aos jovens, aos �“menor�”. 

Falando naquilo que se transmite aos menores, também ti-
vemos notícia sobre o futebol de ladeira, na Rua das Flores 
(Morro das Pedras). De geração em geração as pessoas jo-
gam bola na ladeira onde vivem. Colocam regras e ultimamen-
te fazem torneios e até chamam um juiz de vez em quando. 
Ali, diante da falta de uma linha dada para se saber se a ultra-
passou, verifica-se que é preciso estabelecer acordos, con-
sensos. Intrigou-nos, entretanto, o convite a um juiz e os cam-
peonatos que tomam conta da rua �– �“na geração dos pais de-
les não tinha isso�”. 

Enfim, a ladeira em si não parece um lugar propício para o 
futebol. Mas parecer não tem servido ao que tudo indica. Até 
campo de futebol pode estar inclinado e o jogo rola solto e re-
clama até juiz... por que não? �“Se o campo é indisciplinado, o 
jogo tem lá suas regras�”. 

Um dos participantes diz sobre sua preocupação �– como 
arte-educador �– no que se refere a algumas brincadeiras (cor-
porais) entre os jovens. Às vezes, começa como brincadeira e 
logo, logo, pode ficar sério. Já ouvira histórias de brincadeiras 
que acabaram em guerra. Ah!, você nunca deu um �‘pedala�’ na 
orelha do seu amigo quando era pequeno? �– alguém diz. Riso 
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geral. Lembro que vez ou outra, ao subir e descer o Morro on-
de trabalhava, encontrava cenas que faziam lembrar as do ví-
deo do Cao Guimarães, �“Da janela do meu quarto�”. Rafael, 
que trabalhava comigo na época é que dizia: Isso é coisa de 
menino �– como quem diagnostica após um tempo. Como sa-
ber? Mas aquele, que se mostrava tão preocupado, não se 
dera conta de que o que ele mesmo encontrara, funcionava 
como solução. Além de conversar, em alguns momentos colo-
cava-se a brincar com os meninos, no momento em que per-
cebia que as coisas estavam se agravando. Não é uma arte, 
este modo de educação? 

Quando foi que perdemos isso que a juventude tem? �– a 
pergunta aparece. Com a roda da vida... �– alguém se arrisca. 

 
Monica Sartori 

Impressiona a alguns como a educação resiste em se a-
dequar ao modo como os jovens vivem e aprendem... Não 
tem um jovem para quem você pergunta �– E aí, como vai a 
escola? �– e ele diz com entusiasmo: super legal! Todos olham 
com aquela carinha... Uma escola pode mesmo surpreender, 
um pouco de arte, de liberdade... é disciplina. Foi o que fez a 
Escola Municipal Caio Líbano, no Morro do Papagaio. Diretor, 
professores e alguns alunos se puseram a caminhar, a conhe-
cer o aglomerado... Primeiro uma pergunta do diretor sobre o 
Fica Vivo! �– Vocês querem tirar os jovens da rua? Não senhor, 
queremos descobrir que mal há em se estar na rua... e sobre 
o bem. Ele mesmo havia concluído, após circular pelo cotidia-
no dos jovens, que encontrava todos os dias no enquadre da 
sala de aula e que não adiantava ficar gritando �“senta lá�”, �“fi-
que quieto�”... Isso nunca teve efeito... o corpo não obedecia 
este tipo de disciplina. Agora sabia por que. 

É que na rua se dá a vida na favela, é na rua que os meni-
nos aprendem... Até mesmo a Escola Integrada hoje coloca a 
instituição diante do imprevisto da rua... Sobre as políticas pú-
blicas e o que elas suportam do irregular da vida e da realida-
de de cada território... �“há coisas que vem de cima e aí não dá 
certo�”. 

Aprendemos então que envelhecer tem a ver com anteci-
par respostas, ao passo que se manter jovem vai além de um 
modo de ser, a abertura que se tem para o novo. E a pergunta 
retorna �– quando perdemos esta capacidade? Quando entra-
mos na roda viva, que de viva não tem nada... é até bem mor-
tífera. 

Alguém contou, ainda, sobre um grupo de aposentados 
que levam marmita todos os dias no parque. Passam o dia aí, 
como num expediente, �“como quem trabalha�”. 
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Mas, quando foi que acreditamos nisso? 

A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que 
cresceu? 
A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, 
mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para 
lá...  

(Música Roda Viva, Chico Buarque) 

AS DISCIPLINAS DOS CORPOS E SUAS 
RESPOSTAS 
Laboratório - Entre as fronteiras da prática 
sócioeducativa 

Célio Garcia34 

Desdobramos em quatro parágrafos o tema da reunião do 
CIEN: As disciplinas dos corpos e suas respostas 

Primeira Parte. 
1. Houve nitidamente uma era da disciplina. 

Durante esta etapa, a disciplina atingia o corpo; o castigo 
era corporal. 

O monumento memorial dessa época se chama Pelouri-
nho. 

Os religiosos penitentes usavam silícios, cabendo aos e-
remitas o deserto. 

                                                      
34 Psicanalista, Belo Horizonte. 

Na Saúde �– encontramos um médico, normalmente um 
clínico geral. 

Ele receita purgantes e vermífugos. Combate impurezas 
do sangue, a lepra, a sífilis... 
2. Na atualidade, conhecemos o controle. 
 Dispositivos de controle: 
 Tornozeleira, Câmaras de filmar nas ruas, nos locais de 

Segurança 
 Com o advento da era do controle foi possível a invenção 

das penas alternativas, das medidas socioeducativas (a 
Semi liberdade, Prestação de Serviço a Comunidade, 
etc.) 

 Assumir a culpa/ a vergonha, 
 Delação voluntária. 
 Respostas �– endereçamento ao grande Outro tipo: Com-

putador, GPS, Central de filmagem. 
 Saúde: campanhas de vacinas. 
 Políticas Públicas confundem Prevenção com precaução. 

3. Uma terceira etapa se anuncia com a presença do jovem 
em conflito com a lei, cada vez mais significativa. Nesta 
etapa, era da biopolítica, durante a qual não só o corpo é 
objeto de disciplina, ou o espírito objeto de manipulação 
por parte de políticas públicas, 

4. O jovem em conflito com lei surge como protagonista de 
novos usos em se tratando de objetos dos quais ele se a-
propria, à custa de desobediência civil (ele não será mais 
infrator, como queria ou pretendia a política pública), se for 
o caso. Ele não estará sob a jurisdição da Defesa Social, 
mas uma possível instância voltada para a criatividade e 
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invenção de novas formas de viver juntos. �“Na favela, há 
um clima de festa a cada fim de semana�”. 

A DISCIPLINA DOS CORPOS E AS 
MANIFESTAÇÕES DO HIGIENISMO NA 
ATUALIDADE 
Laboratório em formação 

Cláudia Margarido Pacheco, Leny Magalhães Merch, Maria 
Noemi Araújo, Siglia Cruz de Sá Leão, Valéria Ferranti, Heloi-

sa Prado R. da Silva Telles35 

A proposta deste trabalho orientado pelo CIEN é reunir e-
lementos para uma reflexão acerca dos vários procedimentos 
que na atualidade, apoiados nos discursos da eficácia e cienti-
ficidade, promovem um controle sobre a existência, a saúde, a 
educação, a família, os corpos. 

Os estudos de Foucault, em especial os dedicados ao te-
ma da biopolítica, nos orientam, de início, em relação a uma 
análise do que poderíamos identificar como sendo da ordem 
de mecanismos de controle, os mais diversos, a serviço da 
sociedade disciplinar. Consideramos que para compreender 
�“as estratégias de controle da biopolítica moderna�” há que se 
abrir um campo de investigação que leve em conta a articula-
ção destas estratégias com o próprio funcionamento do Esta-

                                                      
35 Escrito pelos participantes do Laboratório em formação. 

do capitalista contemporâneo e as mais variadas produções 
de saber. Em outros termos, como os mecanismos de controle 
e poder encontram apoio, ou mesmo se traduzem, na produ-
ção advinda dos saberes especializados e amplamente difun-
didos. 

A propósito da infância, inúmeros são os exemplos desta 
conjunção entre a produção de saber e sua aplicabilidade a 
serviço dos interesses da hegemonia social e política vigente 
em um determinado momento histórico. Elegemos, como via 
privilegiada para esta pesquisa, as proposições e práticas hi-
gienistas que, segundo nossa hipótese, subsistem desde sua 
emergência e recrudescem na atualidade. As próprias discus-
sões de vinhetas práticas dos Laboratórios do CIEN dos quais 
participamos �– que se dedicam a questões relacionadas ao 
campo da educação, judiciário e saúde �– nos direcionou para 
esta proposta, como também os inúmeros debates no Campo 
Freudiano, em torno das políticas de avaliação e regulamen-
tação. 

Ao longo da história, a atuação dos higienistas esteve vin-
culada sobretudo a contextos educativos e pautada na impor-
tância do controle, na instauração de uma disciplina dos cor-
pos, na propagação de um �“bem-estar�” da população como 
uma meta a ser alcançada. Esta atuação pode ser entendida 
como tentativa de implantação de um saber �– tomado como 
absoluto e vinculado às propostas de educação sanitária e 
educação moral �– por meio de práticas e intervenções do Es-
tado na educação sobretudo durante os primeiros anos da in-
fância. 

Há um fio que tece novos laços entre higienismo, socieda-
de, cultura, educação e a disciplina dos corpos. 
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Valeska Siares 

Por exemplo, a proposta de educação sanitária e educa-
ção moral nas escolas, vigente no passado, permanece e se 
intensifica, não mais atuando de forma esporádica, mas contí-
nua: um processo que vai desde os cuidados higiênicos bási-
cos até a inclusão nas escolas das grandes campanhas de 
saúde pública. 

O higienismo, fortemente apoiado no discurso científico, 
encontra, assim, novas fontes e espaços para se pautar e 
propaga-se pelas mídias eletrônicas e televisivas, pelos jor-
nais e revistas. Nesta perspectiva, tratar-se-ia de uma nova 
modalidade comandada pela ordem do excesso, a propósito 
do qual Miller fala de um totalitarismo sanitário, uma ditadura 
da saúde, ou uma tirania do bem. 

Notadamente, o saber psiquiátrico estabelece transtornos 
cada vez mais especificados e torna-se responsável por sub-
sidiar uma política de medicalização da infância sem prece-
dentes na história. 

Ao lado estes desses elementos decorrentes do funciona-
mento do capitalismo, temos a expansão generalizada das 
técnicas de controle e avaliação, que pode ser considerada 
como uma refinada �“estratégia da tecnocracia neohigienista 
para tornar o indivíduo uma unidade-contábil e unidade-
comparável�”, tal como proposto por Miller. 

Outra referência de pesquisa é o trabalho de Donzelot 
(1986), A polícia das famílias, em que este autor analisa a for-
te aliança que se estabeleceu entre a família burguesa e o 
discurso médico desde as últimas décadas do século XVIII, 
como também ações dirigidas à situação das crianças nasci-
das em famílias populares, expostas ao excesso de liberdade, 
ao abandono nas ruas e ao perigo. 
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Dongwook LEE 

A preocupação com o educacional, que incide sobre a fa-
mília moderna, não se estabelece de igual maneira nas famí-
lias das distintas classes sociais: em torno da criança, a famí-
lia burguesa traça um �“cordão sanitário�”, no qual o desenvol-
vimento do corpo e do espírito será encorajado por todas as 
contribuições da psicopedagogia. Para a criança da família 
popular, o modelo pedagógico assemelha-se mais a uma �“li-
berdade vigiada�”, na qual o excesso de liberdade e o abando-
no nas ruas devem ser combatidos por um controle nos espa-
ços de maior vigilância: a escola ou a habitação familiar. No 
final do século XIX e início do século XX, leis são promulga-
das a fim de organizar progressivamente a soberania daque-

las famílias consideradas �“moralmente insuficientes�” de acor-
do com a visão de instituições filantrópicas, magistrados e 
médicos especializados na infância. 

O domínio de intervenção é comum: no interior das cama-
das menos favorecidas da população, o alvo é a �“patologia da 
infância�”, nas suas duas principais manifestações �– a infância 
em perigo, excluída dos benefícios da criação e da educação, 
e a infância perigosa, a da delinqüência. 

A delinqüência, isolada como uma �“patologia�” da infância 
torna-se não somente um dos principais alvos de intervenção 
dos higienistas nas primeiras décadas do século XX, como fi-
gurará nas primeiras recomendações preconizadas, na déca-
da de 1950, pela recém criada Organização Mundial da Saú-
de, tendo como referência o trabalho de Bowlby a propósito 
dos efeitos da privação dos cuidados maternos. 

A atualidade do tema evidencia-se de forma contundente 
quando nos deparamos com o artigo de Juan Pundik, de Ma-
drid, �“A infância sob controle. Crianças delinqüentes?�”, no qual 
faz uma importantíssima análise crítica de um relatório do Ins-
tituto Nacional da Saúde e da Investigação Médica (INSERM) 
da França, datado de 2005, e das repercussões ocasionadas 
à época. 

Este relatório afirma ser possível concluir que �“uma criança 
travessa ou desobediente poderia converter-se em um delin-
qüente na idade adulta�”. Assim, os especialistas responsáveis 
recomendam a prática de se detectar qualquer possível alte-
ração no comportamento das crianças desde sua mais tenra 
institucionalização, ou seja, nas creches, para �“evitar que se 
convertam em futuros criminosos�”. Sim, uma recomendação 
de 2005! E mais, o documento avança no sentido de instru-
mentalizar esta detecção precoce indicando os traços infantis 
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que �“poderiam predizer uma criminalidade�”, quais sejam: a a-
gressividade, o cinismo, a escassa docilidade ou o baixo índi-
ce de moralidade. 

Um episódio que ilustra de maneira exemplar a confluência 
entre �“os apetites profiláticos e as exigências disciplinares dos 
aparelhos sociais�”, tal como analisado por Donzelot a propósi-
to da aliança entre os higienistas e a psiquiatria infantil nas-
cente nas primeiras décadas do século XX. 

ENCONTROS COM ADOLESCENTES �– 
RELATO E COMENTÁRIOS 
Laboratório - Quanto tempo o tempo tem? 

Valéria Ferranti Baptista36 

No segundo semestre de 2009, realizou-se, em uma esco-
la do município de Cubatão, uma oficina de Conversação com 
um grupo de adolescentes entre 12 e 16 anos, alunos do 6º 
ao 9º ano. O projeto foi encaminhado para esta escola por ori-
entação do setor pedagógico da Secretaria de Educação mu-
nicipal, preocupado em oferecer a esta comunidade escolar 
atividades para atingir um melhor desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) �– um sistema 
de avaliação criado pelo Ministério da Educação que traça 
metas de desempenho bianuais até o ano de 2022. A escola 

                                                      
36 Psicanalista, São Paulo. 

em questão obteve um índice de 3,6 em 2007, quando o atin-
gido pela média nacional foi de 4,2. 

Apresentar a proposta para a direção escolar foi marcado 
pela dificuldade de expor o que é a experiência da Conversa-
ção. Explicar que seria um momento que privilegiaria a fala 
dos adolescentes, sem uma pauta pré-definida, sem um plano 
pedagógico, pareceu contradizer o esperado por uma institui-
ção que se orienta por índices organizados num âmbito maior 
que o da própria escola. 

Talvez a melhor caracterização para descrever a situação 
seria a de nos vermos como estrangeiros numa terra estrutu-
rada em normas, didáticas e planejamentos. 

 
 

Se considerarmos que o estranho para uma instituição é 
não conseguir obter o índice esperado por uma avaliação de 
nível federal, porque isto destoa de um padrão estabelecido, 



LABOR(a)tórios 

36 

possivelmente soe estranho também compreender um projeto 
que não atenda este objetivo. 

Orientava-nos a proposição de Lacadeé: o laboratório do 
CIEN, marcado pelo encontro de diferentes disciplinas, vem 
criar um espaço de cálculo dos ditos sobre a criança e o ado-
lescente,... mas, sobretudo, do uso que elas fazem disso. Ou 
ainda,... As conversações dos laboratórios do CIEN, nos esta-
belecimentos escolares ou outros, tornam possível um Outro 
que diga sim à diferença entre as falas, cuja própria estranhe-
za testemunha o esforço de dizer a estranheza à qual elas es-
tão confrontadas. 

Após apresentação da proposta para a direção escolar, 
considerou-se apropriado divulgar aos pais e alunos que seria 
oferecido um espaço no contraturno escolar, encontros sema-
nais, para discutir temas específicos que seriam sugeridos pe-
lo próprio grupo depois de formado. 

A direção da escola organizou a inscrição e, devido ao 
grande número de inscritos, organizou também a seleção, op-
tando por escolher alunos que participassem das atividades 
escolares extra-classe ou que apresentassem problemas fami-
liares, pesando nesta escolha a própria expectativa da institui-
ção sobre os alunos participantes. 

No primeiro encontro, estavam presentes oito alunos. 
Quando indagados sobre o que esperavam conversar, veio a 
proposta de discutir o tema da sexualidade, por imaginarem, a 
priori, que este seria o tema do projeto. Esse primeiro encon-
tro trouxe os assuntos que estariam presentes no decorrer 
daqueles meses. Questões sobre a mudança nos aspectos fí-
sicos do corpo: Por que o peito cresce? �– perguntou uma ado-
lescente; sobre como evitar doenças sexualmente transmissí-
veis, em particular a AIDS; falas sobre o comportamento dos 

meninos identificados como �“pegadores�” e das meninas como 
�“galinhas�”, quando ambos �“ficam�” uns com os outros; sobre o 
sexo, identificado nas questões anteriores e dito de forma en-
trecortada por risos e vergonha. 

Mediante essa demanda, perguntei-lhes sobre a adoles-
cência, sobre perceberem não serem mais crianças e se havia 
algo relacionado com isso do qual eles gostariam de falar. 
Talvez surpresos com a pergunta, a resposta oscilou um pou-
co no silêncio, surgindo depois meio envergonhada: as mu-
danças mais visíveis eram a menstruação e a vontade de na-
morar. 

 
Antony Gormley 
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Luis Hermano 

No entanto, um deles, de 12 anos de idade, citou algo que 
chamou a atenção dos demais: a impossibilidade de brincar 
por que... não se pode mais... Citava como exemplo ver, do 
beco onde morava, crianças brincando de futebol e decidir 
não participar porque simplesmente sabia que não devia. 

Sua resposta suscitou outras falas que se identificaram: 
lembranças de brinquedos, bonecas, carrinhos que foram 
passados adiante; a forma como eles eram tratados na escola 
onde, desde o primeiro dia, não eram mais considerados cri-
anças, pois era uma escola de nível fundamental II (6º ao 9º 

ano) �– e o fato de estarem aí já deixava estabelecida uma 
passagem. 

A própria pergunta colocada por mim sobre a adolescência 
marcou a confusão que se estabeleceu, durante um determi-
nado período, em relação ao meu papel dentro da Conversa-
ção, confusão esta decorrente, em parte, de meu trabalho 
como professora nesta rede de educação municipal. Creio que 
o caráter próprio da docência me levou à preocupação com o 
encaminhamento dos temas, com os meios e materiais capa-
zes de elucidá-los. 

Quanto mais o grupo trazia questões sobre o corpo, suas 
mudanças e a reprodução sexual, mais eu me preocupava em 
procurar documentários, curtas-metragens, dinâmicas que pu-
dessem fomentar uma discussão. 

O laboratório do CIEN, a prática de discussão da experi-
ência no laboratório, foi o lugar que permitiu identificar esta 
confusão e refletir sobre essa necessidade do grupo de falar 
sobre o corpo �– um corpo para o qual não basta a fala peda-
gógica. 

Em um dos encontros, em meio a uma conversa sobre 
gestação, uma aluna me mostrou o vídeo, que trazia no celu-
lar, de uma cena de um parto normal. Esta gravação foi vista 
por todos os presentes e compartilhada entre os celulares via 
tecnologia Bluetooth. Logo, todos estavam assistindo nova-
mente, só que cada um no próprio celular �– ouviam-se ex-
pressões como: Que nojo! Nossa! Nunca vou ter filho. E a 
vontade de ver o vídeo não se exauria. 

Influenciada pela postura pedagógica e a necessidade de 
destrinchar a curiosidade sobre o tema, apresentei um docu-
mentário, produzido pela Discovery, sobre a gestação e sobre 
o corpo humano. Após alguns encontros assistindo e conver-
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sando sobre as cenas, sobre as mudanças no corpo, sobre o 
surgimento da espécie humana, os alunos manifestavam ain-
da insatisfação sobre o que queriam saber sobre o corpo, so-
bre o sexo, questões que sempre voltavam à tona. 

Encontramos em Stevens reflexões sobre essas questões 
trazidas pelos adolescentes que não são só biológicas ou ana-
tômicas, mas relacionadas a órgãos salientados pelo processo 
da puberdade, fortemente marcados pela fala. Stevens propõe 
a adolescência como um sintoma da puberdade, como um pe-
ríodo para refazer escolhas e lidar com este real que emerge 
quando o sujeito adolescente lida com uma transformação no 
corpo para a qual ele não tem uma resposta, para a qual a 
�“...fantasia do sujeito falha...�”. E, por mais que haja vídeos ex-
plicativos, textos e mapas sobre o corpo, nada tampa a falha 
que se abriu para o adolescente. 

Stevens, apropriando-se das três definições do real em 
Lacan, propõe a seguinte reflexão: �“...o real da puberdade é a 
irrupção de um órgão marcado pelo discurso na ausência de 
um saber sobre o sexo, na ausência de um saber sobre o que 
se pode fazer em face do outro sexo. Resta, então, a cada um 
inventar a sua própria resposta...�”. 

E para buscar uma resposta, sobram as várias perguntas 
trazidas no início da Conversação, questões que, quando ou-
vidas de forma �“pedagógica�”, não encontram o que há de sin-
gular em cada sujeito, mas apontam para outras questões: há 
espaço na escola para a singularidade de cada adolescente? 
Há um encontro possível do singular no pedagógico? 
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Órbita 

O TRATAMENTO DO CORPO PELA 
MEDICINA NA CLÍNICA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Notícias de uma noite do CIEN BH com Roberto As-
sis37 

Cristiane Barreto38 

�“Que ele não saiba o que diz, ainda passa, (...). Mas o que 
diz Freud é que ele não sabe quem o diz�”. (Lacan, Sem 
17) 

Se os corpos falam, falam de quê? Sabem o que dizem? 
Escutá-los? 

A proposta dos encontros do CIEN-BH elucida o tema de 
trabalho deste semestre: A disciplina dos corpos e suas res-

                                                      
37 Roberto Assis é médico, psicanalista, Aderente da EBP/MG, coordenador do 
Núcleo de Psicanálise e Medicina do IPSM-MG, professor emérito da Faculdade 
de Medicina da UFMG, Coordenador do Centro de Atendimento do Adolescente 
do Hospital das Clínicas da UFMG. 
38 Psicanalista, Belo Horizonte. 

postas, e lança uma perspectiva para investigação em direção 
aos �“corpos que falam�”. Se convidados a dizer (...). 

 
Helena Almeida 

As noites se alinham ora por notícias da prática dos labo-
ratórios, ora por desdobramentos do que queremos saber, e 
que as noites nos deixam como perguntas. O convite a Rober-
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to Assis veio no intervalo dentre estes dois espaços. Escutarí-
amos de um colega, com vasta experiência e notório saber na 
pediatria, como seria o tratamento do corpo da criança e do 
adolescente pela medicina. A sua práxis, �– trajetória profissio-
nal e percurso de vida �–, nos trouxe mais, e ele nos disse do 
seu transitar do discurso médico ao psicanalítico, e das con-
seqüências dessa operação na relação estabelecida com os 
corpos. 

O lugar do corpo da criança na clínica médica mostra ao 
quão inegável é o papel da medicina na disciplina dos corpos 
no mundo contemporâneo. �“A medicina atua diretamente no 
comportamento e nas práticas pré e pós-natal�”. E, assim, o 
papel do pediatra vai muito além do que se concebe sendo o 
cuidado com a saúde. Para exemplificar, bastaria lembrarmo-
nos de que o controle pré-natal inclui práticas contemporâ-
neas de aconselhamento genético e toda gama de questões 
engendradas neste campo e sua possibilidade excludente de 
alguns seres. Quais seres humanos ideais a serem concebi-
dos? As expectativas da influência na constituição genética 
dos filhos é uma aspiração. Alguma brecha para o desejo? 

O sujeito ocidental é determinado pelo discurso que impri-
me regras de comportamentos de higiene, esporte, cuidado de 
saúde, vestiário �–, e a medicina tem um papel central na dis-
ciplina dos corpos. Um saber operar, disciplinador. 

Mas é preciso lembrar, que a medicina nem sempre se o-
cupou dos corpos. Uma minuciosa regressão histórica apon-
tou que a doença e o homem doente nem sempre foram o ob-
jeto da medicina, mas o foco mudou profundamente, com ca-
da época e a evolução do conceito de doença. 

O corpo humano passa a ser objeto de estudo no final do 
século XVIII, início do século XIX, estudo que precede o estu-

do das doenças. O conceito de doença passa pelas correntes 
ontológica, fisiológica (resposta, adaptativo), social. 

 
Spencer Tunick 

O que um médico pode ver? O que do corpo se mostra? 
A posição do médico �– não sem importância �– é a do olhar 

de suspeita, busca de sinais, ao que há de errado com o cor-
po da criança. Estendendo-se a observar algo que foge à re-
gra também em relação à conduta dos pais, exercendo um 
controle. Por sua vez, a pediatria é �“filha da clínica médica�”, 
porém, nasce com um braço na medicina social. A pediatria e 
a medicina social são contemporâneas �– de 1850. 

Contudo, a dissociação entre a ciência médica e a prática 
médica não nos passou despercebida. E a participação de 
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Jussara Freire �– pediatra clínica e professora da UFMG �–, nos 
agraciou com relatos críticos de episódios da prática oriundas 
dos cursos de medicina e os estágios de atendimentos. Discu-
timos o modelo da prática médica e a relação médico-
paciente, e do encontro com o real do corpo. A transferência, 
como um ponto nevrálgico, e que faz furo no saber. Perceber, 
suportar e transmitir. As situações, por vezes dramáticas, en-
volvendo o real do corpo, exigem do médico um cálculo e uma 
destreza em operar os três tempos o que o atinge; o tempo de 
perceber, de suportar e de transmitir. E não são poucas as si-
tuações em que um médico se depara com o cancro, o insu-
portável do pior instaurado no corpo. Noutras nuances trans-
parecem o horror ao saber. Muitas vezes evidenciado na pre-
sença do emergir do sexual. 

 
Robert Mapplethorpe 

E o que é o corpo, afinal? Em uma frase, Roberto assim o 
define: �“O corpo é uma eclosão do real para o médico�”. 

Uma postura crítica e a abertura à conversação se fazem 
necessárias na tentativa de evitar que a medicina prevaleça 
em cena, dramaticamente, como a medicina do consumo. Dos 
corpos. 

A visão crítica do ensino da pediatria e o encontro com os 
adolescentes �– a mudança do estatuto do corpo, também do 
corpo do saber, passou a orientar a prática de Roberto Assis, 
e o conduziu ao corresponde a uma mudança de perspectiva. 
Pronuncia que a questão não é de �“quando o menino entra na 
puberdade�”, mas sim de �“quando a puberdade entra no meni-
no�”. A adolescência é um sintoma da puberdade, aporta La-
can. 

Aqui, interdisciplinaridade teve uma ressonância de con-
junção, estabelece-se um elo de ligação, literal, entre �“discipli-
na e idade�” �– é a fonte que afirma a adolescência como um 
destaque de investigação, estudo, abordagem e tratamento. 
Numa modalidade de leitura ao aforismo lacaniano de que a 
adolescência é o tempo, por excelência, onde o Simbólico faz 
furo no Real. 

Por fim, Roberto nos revela o seu embaraço no encontro 
com as anoréxicas. O encontro com �“as histéricas�” do nosso 
tempo, pode levar alguém a, como Freud, querer escutá-las e 
mais, querer saber �“d�’isso�”. Mas esse aspecto já era conversa 
para uma próxima noite. (...). 

Um encontro marcado por um �“saber fazer com o saber�”. 
Demonstrou-se um circuito do desejo decidido, rumo ao traba-
lho com o inconsciente e os efeitos recolhidos nos corpos �– de 
palavras, gestos e pulsão. Dos pontos de enlaçamento do que 
circundam as disciplinas e podem fazê-las despertar. 
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TEATRO NA ESCOLA X ESCOLA DE TEATRO 
Juliana Saúde Barreto39 

Saber da importância e do papel do corpo no teatro nos 
leva a pensar em como oferecer teatro nas escolas e em co-
mo fazem as escolas de teatro. Qual é a diferença do modo 
de se �“ler�” e �“ olhar�” o corpo nestes dois lugares?A escola 
permite e reconhece no corpo lugar de construção de saber e 
de manifestação do desejo? Elementos sem os quais não po-
demos fazer teatro. 

Tratar o corpo como o instrumento do ATOR e para isso 
fazer com que ele esteja �“afinado�”, fazer saber sobre seu pró-
prio corpo, saber de sua relação com o espaço e ainda cons-
truir ações à partir da relação com outros corpos, é o que 
permitirá aos alunos vivenciarem verdadeiramente o teatro 
sem descaracterizá-lo, respeitando suas particularidades e 
especificidades. 

Dentro do treinamento do ator o que se busca é a conexão 
e a percepção numa relação triangular, onde se sabe e se re-
conhece no corpo: o pensamento, o sentimento e a ação. Es-

                                                      
39 Atriz, Belo Horizonte. 

tes três pilares têm, todos, o mesmo grau de importância e 
são �“regidos�” pelo nosso desejo. 

 
Joana Vasconcelos 
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O ator busca com o seu corpo perceber suas nuances e 
seus �“estados�”, podendo fazer uso, muitas vezes, de recortes 
de memórias, empréstimos à construção da cena, já que es-
tando estas memórias em outro tempo, em outro espaço, po-
dem trazer para ele a perspectiva do lugar de co-autor em 
parceria com o diretor na construção da cena. Isso possibilita 
que �“algo�” de sua subjetividade se apresente ali de forma sin-
gular e por isto artesanal: �“savoir faire�” de cada artista, o seu 
jeito de fazer, o seu desejo em relação aquela construção ar-
tística, o seu olhar. 

Fazendo então as descobertas do próprio corpo e de sua 
relação com o espaço, cada ator tece suas ações de forma 

singular experimentando este teatro artesanal, sem abandonar 
o que é sustentação do seu trabalho, e o que permitirá a 
�“construção�” de um corpo expressivo. Sem abandonar tam-
bém os elementos sem os quais é impossível de se fazer tea-
tro: o corpo, o espaço vazio e o outro. 

O ator vai buscar no trabalho pré-expressivo uma prática 
corporal (tendo a voz como parte desse corpo) que lhe permi-
tirá atingir e acessar seu instrumento de trabalho �– seu corpo 
�–, em um outro estado de energia, que chamamos, como nos 
ensinou Grotowski, energia extra-cotidiana, permitindo assim, 
experimentar novas maneiras para manifestação desse corpo 
no espaço. O ator passa a conhecer seu próprio corpo, cons-
trói seu próprio eixo para poder criar a partir do seu registro 
corporal, conhece para desconstruir e deixar que um �“novo�” 
eixo se aproxime. 

Repetir ações na mesma �“temperatura�”, no mesmo modo 
que fazemos nas nossas ações cotidianas, não tem sentido 
algum para a construção teatral. Costumo brincar com meus 
alunos dizendo que no palco, no lugar sagrado para o ator, es-
tamos ligados em 220 volts. 

O teatro não busca repetir a realidade, reproduzir a reali-
dade tal qual ela é, até porque o cinema há anos faz isso de 
forma muito melhor e mais verossímil. A busca do teatro é pe-
la troca, pela transformação, ao modificar a realidade ao re-
dor: meu corpo é alterado e posso modificar quem é meu 
cúmplice, neste ato efêmero. 

Fazendo do público cúmplice, o ator está em busca desta 
verdade, de sua verdade e por isso surpreende a si mesmo 
em tantos momentos. Insistindo em achar a cada dia, nova sa-
ída, nova maneira de fazer aquele mesmo roteiro que se repe-
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te. Como achar sempre a alegria e a graça? Como executar o 
roteiro construído como se fosse a primeira vez? 

No teatro, no bom teatro, o texto está no corpo, a ação de-
ve ter a força do movimento, como o movimento terá a força 
da palavra. 

A memória está no corpo, este instrumento com tempera-
tura, cheiro, humor, textura, ritmo, batimento cardíaco e por-
que não dizer em alguns casos, TPM. 

O trabalho pré-expressivo e as práticas corporais buscam 
que cada ator escute e perceba seu próprio corpo trazendo a 
sua atenção para a construção de um �“corpo de trabalho�”. 

 
Marina Abramovic 

Decorar um texto pode significar repetir inúmeras vezes o 
mesmo movimento, a mesma ação. Cada vez mais o ator é 
responsável pelas ações que produz e por toda construção 
que passa por seu corpo durante a cena. 

�“Vale tudo, mais não vale qualquer coisa...�” como diria a 
diretora de teatro Tiche Viana. Posso experimentar tudo, mas 
não sem estar comprometido com o que proponho, é uma 
�“brincadeira séria�”. 

A escola que pretende promover um exercício teatral, pre-
cisa estar aberta para uma construção onde tempos e espa-
ços deste saber sejam contemplados. 

E o que fará o diretor ou professor de teatro diante da pro-
dução do ator/aluno? Como, por exemplo, é feita a seleção do 
que fica em cena ou do que se deixa passar no processo de 
montagem? 

O professor de teatro e o diretor ocupam o mesmo lugar? 
Qual teatro se faz nas escolas, para quê, para quem? 
Como os alunos das escolas de ensino fundamental e mé-

dio têm acesso ao teatro? E as escolas de teatro falam de que 
lugar? 

Muitas perguntas! 
É preciso permitir o exercício da troca de experiências, 

permitir o encontro. 
Essa é uma transmissão possível, é preciso que o aluno 

que se propõe a fazer teatro saiba que o corpo no teatro é um 
elemento de jogo e de composição. E um corpo expressivo 
pode ter diferentes tamanhos, formas, características, identifi-
cações na cultura. 

É preciso deixar que algo se revele literalmente, que o ator 
seja descortinado por novas perspectivas... Como nos diz mui-
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to bem Ellon Rabin ator do Núcleo de Criação e Pesquisa 
SAPOS e AFOGADOS: 

�“Eu cedo meu corpo para o teatro... Estou pronto para o 
que der e vier, posso abrir e fechar cortinas...�” 

O lugar do diretor ou do professor de teatro, talvez nesses 
pontos se encontrem, é preciso acolher, escutar, fazer a cos-
tura. 

O lugar do diretor na produção é o de orientar e propor os 
exercícios e textos para a formação artística do grupo, e é a-
inda, o olhar de fora que dialoga a partir desta lógica, esco-
lhendo a partir de sua escuta, o que ali está sendo dito que 
tenha um elo com o desejo do ator, com o olhar do diretor e 
esteja diretamente ligado ao terceiro que faz este encontro 
possível: o teatro. 
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