
 

Prefácio a uma Psicologia 

 

por Cleci Maraschin1 

 

 

Entro em uma sala escura, aos poucos vou distinguindo cadeiras e outros objetos, o que me permite 

ziguezaguear entre eles sem maiores problemas. 

Em um canto, mal iluminado, encontro alguém segurando um punhado de páginas impressas. Me 

aproximo. 

− Olá, estou procurando Alexandre Venera dos Santos. 

− Sou eu, mas quem é você? 

− Sou a Cleci, professora do Édio. Ele me enviou um e-mail... 

− Não estou entendendo... 

− Ele esta finalizando um livro sobre o Núcleo de Teatro Experimental... 

− E? 

− Ele me convida para apresentar o livro ... 

− E? 

− Preciso conversar com o Diretor... 

− Mas se leste o livro sabes que não sou mais o diretor. 

− (Faço de conta que não ouço e continuo). Quando aceitei o convite pensei que poderia fazer 

comentários sobre um texto. Algo que estou um tanto habituada no trabalho acadêmico 

Talvez pudesse falar de sua aposta conceitual, da pesquisa documental realizada, das várias 

entrevistas, da utilização de diferentes tecnologias tanto para organizar e tornar acessível o 

material como também para interagir com participantes e futuros leitores/internautas...  Mas 

quando navegava pelo texto, pelas imagens, pelo blog, pelos vídeos, pelo acervo fui sendo 

tomada pelo modo-teatro, pela experiência-NuTE. 

− É, o teatro costuma fazer dessas coisas... 

− Algo difícil para quem escreve é manter o processo no produto. Geralmente os produtos, os 

textos, costumam perder a vitalidade da experiência. Costumam se constituir em calhamaços 

teóricos repetitivos, seguidos ou não por descrições que tentam representar uma realidade já 
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dada. Tudo se passa como se o pesquisador-escritor pudesse produzir um relato – o mais 

neutro e o mais próximo possível de uma realidade que já aconteceu. Mas o Édio entrou em 

ressonância com o modo NuTE de produção. Como diz Francisco Varela, um modo de 

conhecer enatuado, encarnado... 

− La vem você com filosofia também... 

− Cognição. O legal que esse biólogo cognitivista chileno e seu professor, Humberto 

Maturana, falam que nossa fonte para qualquer explicação é a experiência. Aquilo que 

chamamos de explicação é uma retomada da experiência, passível de ser compartilhada. 

Uma experiência que se dobra sobre si mesma e que é capaz de continuar produzindo efeitos 

de si e de mundos. Existem várias dobras nessa produção do trabalho do Édio com o NuTE. 

O modo-escrita que retoma o modo-teatro; a reedição dos Jogos de Teatro, Texto, 

Interpretação e Técnica nas Artes Cênicas: JOTE-Titac, a interação no blog... 

− A questão é a ação. 

− Esse chileno, Francisco Varela diz, que nossa educação esta mais ligada ao “know-what”, ou 

seja, o saber o que. Um saber falar, saber mais declarativo, focando os conteúdos mais do 

que os processos. Em contraponto, coloca o “know-how”, o saber-fazer, saber operar, o 

enatuar. 

− Mas os acadêmicos gostam de saber-falar... 

− Concordo, sabe o que mais admirei no modo como diriges, tal como o Édio nos conta? É 

que não te deixas capturar e sabes como fazer-produzir, como “fazer-saber” como diz um 

colega carioca, o Eduardo Passos. O que não é nada fácil, manter a paixão sem boicotar os 

processos, sem boicotar a criação, a vida. Esse é um desafio crucial a quem se coloca na 

função de ensinante. Propiciar ferramentas para a produção e não para a repetição. Poder 

acompanhar processos que escapam das mãos de quem ensina, pois são sempre auto-

produção e produção de mundos... Então aprendemos com nossos alunos, um ensinante é 

também um aprendente. Talvez seja essa a uma das paixões dos ensinantes, continuar 

sempre aprendendo.  

− E desaprendendo... 

− Isso. Como é paradoxal a capacidade de aprender, não? Somente estamos abertos a 

aprendizagem na medida em que desaprendemos modos anteriores de viver, de pensar... O 

mesmo acontece em relação à memoria, como nos diz Édio: “é preciso esquecer para 

conseguir tomar folego e continuar vivendo” (atual p. 22).  Talvez esse seja um efeito sutil 

de combate contra o ressentimento que pode advir das pequenas tragédias pessoais que 

vivemos cotidianamente. Esquecer, desaprender para seguir aprendendo, seguir produzindo 

e auto-produzindo-se. 



−  Tal como os ensaios em 2015? 

− Outra aprendizagem do modo-teatro? Continuar a tragédia sem drama ou ressentimento. No 

combate. Adorei essa brincadeira com o tempo. Um modo de contar a história sem 

saudosismo. “Naquele tempo isso, naquele tempo aquilo...” Atualizar a história, fazendo-a e 

ainda por fazer. Esse jogo faz com que aqueles como eu que “pegam o bonde andando” não 

se sintam um “peixe fora d'água” (isso é uma homenagem a Tainha). Estamos sempre 

pegando o bonde andando, pois como vocês nos contam, estamos sempre no meio. Não 

somos o começo, o princípio de nada. Tudo o que estão inventando nos convoca: “Vamos lá, 

leitores/internautas, ainda é tempo NuTE, de outro modo, do modo como possamos fazer”!  

− Essa é a ideia do work in progress... 

− Eu tenho usado verbos no gerúndio para nomear meus trabalhos de pesquisa. Justamente 

para dar essa ideia de se produzindo, tal como o work in progress. Embora essa aposta seja 

uma posição difícil de manter em tempos onde tudo é transformado em mercadoria para 

consumo, onde se valoriza o substantivo e não tanto o verbo. Mas estamos tentando 

aprender a produzir sem sucumbir aos ditames do produtivismo. Como vocês, como o Édio, 

fazendo verbos dos substantivos.  

− Cleci, você esta falando que adorou isso, aquilo … tem alguma critica? 

− Talvez, em alguns momentos, a vontade de falar ainda prevaleça sobre a experiência. Mas 

como você mesmo diz esse é um mal dos acadêmicos. Eu também já falei muito... Por isso 

pensei em conversar contigo para saber como tomo parte nesta experiência. 

− Acho que você já esta nela... 

 

(nesse momento recebo uma chamada no Skipe) 

 

− Oi Cleci 

− Oi Édio 

− Tudo bem? 

− Tudo. Estou conversando com o Alexandre, para compor a apresentação... 

− Joia! Ele te falou do coletivo OpiopticA:  http://www.opioptica.blogspot.com  e de projetos 

como o EletriXidade? (Talvez o Édio tenha feito essa referência, pois conhece meu trabalho 

sobre tecnologias e cognição). 

− Acho que não dei muita chance a ele... 

− Alexandre, o Édio esta me falando do EletriXcidade...  

− Era justamente nisso que eu estava trabalhando no momento que chegastes... 



− Podes me contar um pouco mais? Me interesso por esses causos. 

− Vamos tomar um café? 

− Pode ser em 2012, Alexandre? 

 

Saímos para um café. 


