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O mundo é uma extensa memória em que me perco 
       Ana Maria Amaral 
     

 

Resumo: Este artigo busca pontuar algumas questões sobre a dramaturgia de Ana Maria Amaral, tendo 
como pressuposto a poesia como lastro para a sua criação. 
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Abstract:  This article aims to discuss some questions on Ana Maria Amaral dramatic processes, based 
on poetry as the ground for its artistic creation. 
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Aqui estou eu com todas as páginas 

 

Nome basilar no teatro de animação brasileiro, Ana Maria Amaral faz da poesia 

um dos aspectos mais significativos da sua produção dramatúrgica. A sua instigante 

poiesis se manifesta em diversos procedimentos entre os quais se destaca a imagem.   

Dessa forma, é de um teatro visual que se fala, pois se trata de alguém que sempre 

poetou imagens. Cada espetáculo pode ser visto (e sentido) como um poema, 

destinado não apenas ao olhar, mas aos sentidos, ao corpo no e do mundo. Em sua 

escritura cênica, Amaral tece imagens em movimento através de palavras, vocábulos 

plenos de musicalidade, adubos da sua dramaturgia.  Para que esses dizeres iniciais 

ganhem corpo numa dimensão sensível, adentraremos o universo poético de Amaral 

com suas próprias palavras, plasmadas em artefatos poéticos que se estendem por 

uma década: 1954-196415: 

 

 
15 Frases retiradas do livro “Rupturas. Poemas em busca de um eixo”. Esse livro é uma compilação de 

poemas dos seguintes livros: “Síncope” (1954-1956), “Eu Inconcluso” (1957-1958) e “Viagem ao Redor 

do Espelho” (1959-1964). Ver bibliografia. 
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E aqui estou eu, de mãos vazias, aqui estou eu num deliberado esforço de 

comunicação, esforço difícil como o de nascer. Aqui estou eu em Nova York insistindo 

na busca de uma atmosfera mais pessoal. Aqui estou eu com todas as páginas em 

branco. 

 

Em que momento esquina ou rua por olhos de quem eu te perdi. 

 

De quatro elementos fui formada em quatro elementos serei transformada. 

Amor, água, sol, terra. Ar, água, fogo, terra. 

 

Eu sou o verbo antes do tempo precipitando auroras,  

Investigaste o mundo em ti mesmo e o universo rodopia na trama dos teus 

gestos. 

 

Eu sou o que não sou, às vezes sou antes de ser sonhando sonhos do mundo 

em que flutuo invisível absoluto. 

 

O mundo é uma extensa memória em que me perco alucinação. 

 

Sou como um túnel que em si mesmo estrutura sua fuga. 

 

Em meu ventre teci mãos de grinalda para acariciar o amado. 

 

Para o gozo e o desespero do amante vou esconder um seio a metade de um 

amplexo e depois de ter-me inteira vou tocar um realejo e fugir com minha boneca. 

 

O meu ser em ti e o teu estar em mim é uma maneira de viver livre e 

primeiríssima. 

 

O que consola a noite é saber que muita e vária é a noite e grande o desespero 

do sol. 
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Não está a morte contida imperceptível nos espaços amplos que nos 

circundam vazios por isso mesmo cheio de possibilidades?  

 

A cada anseio nosso de ser não corresponde um mais autêntico morrer ou 

ressurgir deixar de ser? 

 

Vivo e falo por uma geração sem deuses e sem nada que se põe a ler 

manchetes de jornais. 

 

Dança, o mundo caiu e eu pulei fora para dar risada. 

 

E o outro é o demais. E o outro é demais.   

 

Um que caminha 

Abro a janela à altura em que todas as cidades se encontram 

Não-enquanto. 

 

Não sou árvore, não sou prédio e a vidraça de um carro não é bastante para 

refletir-me toda. 

 
Um que caminha 

 
Sermos afetados por essas palavras abre-se um campo sensível de 

experiências diversas, palavras-imagens de uma autora que toca nossos corpos. 

Como ela própria observa16, a experiência de cerca de dezesseis anos em Nova York 

fez desabrochar potencialidades já vislumbradas em outras ocasiões em sua relação 

com o objeto. Na infância, ela se ligava às bonecas. Vivendo em Buenos Aires, em 

suas brincadeiras costumava espalhá-las pelo chão. Os jogos empreendidos com elas 

não necessariamente estavam ligados ao teatro, no sentido mais usual do termo, 

endereçavam-se mais ao fascínio despertado pela tessitura do objeto.  Em seus 

dizeres, “não havia bonecas daquele tipo no Brasil”. Não se contentando apenas com 

 
16 Entrevista concedida ao autor desse artigo. Ver bibliografia. 
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as suas bonecas, Amaral inventava “histórias” com as de suas irmãs, quando elas se 

ausentavam.  

 Nos espaços que conectavam Santos-São Paulo-Buenos Aires-Nova York, 

vida e arte, poesia e teatro iam se imbricando: memória, cidade, metamorfose, 

andarilho, guerra, metrô, mar, infância e viagens. Aconteceres que resultaram em 

materiais para a sua criação. “Mais do que objetos cênicos concretos, a noção de 

material”, em Amaral, “designa o próprio texto”. Sob essa perspectiva, o material 

“remete a um texto teatral moderno, despedaçado, desconstruído, que caberia ao 

autor-rapsodo, como em seguida ao encenador/diretor costurar os pedaços no seio 

de uma vasta trama híbrida e fragmentada”. (SARRAZAC, 2012, p.104). Nas criações 

de Ana Maira, as próprias noções de autoria, direção e encenação convertem-se em 

materiais com os quais, a poeta joga na construção das cenas.  

Nas palavras de Jamil Haddad, na obra poética de Amaral “perturba-a o drama 

do seu incomplemento” (2011, p. 148). Mesmo que essa questão possa estrar posta 

em sua obra, podemos aventar também a possibilidade do “inacabamento” como 

processo da sua poética. Valendo-me de Paulo Freire, diria que Ana Maira gosta de 

ser gente, porque inacabada, como ser humano ainda que condicionada pelo meio, 

não é determinada por ele. Ela sabe que pode ir além. (FREIRE,1996). Um ser que 

se move, e se transforma justamente com a sua movência artística. Esse é o cerne 

da animação e da sua própria vida como artista e mulher. Detentora de um espírito 

peregrino, ela transita por diversos territórios criativos. 

Foi na Quinta Avenida nova-iorquina, ao se deparar com um desfile do Living 

Theater que ela se encantou, não com o teatro de uma forma geral, mas com aquele 

teatro que não poderia ser nominado apenas como teatro de bonecos. Fascinada por 

aquele acontecimento, acabou indo trabalhar com o coletivo americano. Estava 

disposta a ‘trabalhar com qualquer coisa”, contanto que pudesse estar ali.  No início, 

realizando ações simples, como cortar e colar papel. Nessa ambiência, Peter 

Schumann e George Ashley, este último um “filósofo e espécie de capitão do Bread 

and Puppet”, foram fundamentais em sua “formação sem estudo”. Conforme observa, 

“depois da experiência com o Bread & Puppet passou a ser outra pessoa”.  Amaral já 

havia trabalhado com bonecos no Brasil, mas é naquela cidade, com aquele coletivo 

que a sua arte ganha corpo e entra em ebulição. É ali que nasce a ideia inicial do 

espetáculo “Palomares”, um poema visual destinado ao público adulto, dramaturgia 
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que se articula como discurso poético. Com o Living Theater também experimenta a 

relação campo e cidade, por intermédio de apresentações do grupo pelo interior 

americano.  

Em plena década de 1960, o espirito do tempo se manifestava em ardor 

movendo a política, a cultura e a vida social. Nesse caudal de acontecimentos, a 

cibernética engloba aspectos físicos e sociais, o animal e a máquina e põe em jogo a 

dicotomia entre organismos vivos e inanimados. Porém, distinto do dispositivo 

cibernético que não requer a intervenção externa entre a retroalimentação e o controle 

do mecanismo, a animação age por intermédio do animador/manipulador, um 

operador que é uma espécie de timoneiro (Kybernetes), que impulsa o barco. 

Conectada ao devir, a obra dramatúrgica da timoneira Amaral pensa a relação 

máquina e humano, animado e inanimado, a coisa. Para Haraway, as máquinas no 

final do século XX: 

 

tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e 
o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria 
e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo 
de muitas outras distinções que se costumavam aplicar aos 
organismos e às máquinas. Nossas máquinas são 
perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente 
inertes. (2000, p. 46). 

 

A trajetória dramatúrgica de Ana Maria Amaral parte de um território artístico 

constituído por um traço antropocêntrico e abre-se a possibilidades nas quais animal 

e máquina, natural e artificial, homem e mecanismo, animado e inanimado vão 

perdendo contornos nítidos. Em “Fantolixos”, uma espécie de teatro “didático” para 

crianças, uma preocupação em relação à problemática do consumo industrial vem à 

tona. Se, na experiência subsequente, “Palomares”, a figura antropomorfa domina a 

cena, em “A Coisa” e “Babel Formas e Transformações”, a máquina e o objeto alçam-

se ao protagonismo.  

Em 1966, dois aviões se chocam atingindo a cidade costeira de Palomares, na 

Espanha. Quatro bombas de hidrogênio originam uma catástrofe. A peça, tendo como 

disparador esse desastre, resulta do incentivo de Ashley, conforme nos diz Ana Maria 

(2019). Em 1967, uma espécie de esboço do espetáculo foi realizado, época em que 

estava em jogo um tenso confronto da guerra fria entre União Soviética e os Estados 

Unidos. A partir da leitura de uma notícia de jornal, a então bibliotecária mergulhou 
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em arquivos, à busca de material sobre a pequena vila. Trazidas em palavras-imagens 

podem assim ser sintetizadas: mar, peixe, pirão, laranja, batata e tomate. A técnica 

eleita foi a luva, tradicional enquanto operação do objeto, instigante na composição 

plástica das figuras “mal-acabadas”, pessoas que portavam em si identidade e 

densidade poéticas. “Palomares” é um teatro visual que explora a força imagética da 

cena, a visualidade que se traduz numa atmosfera soturna, articulada em fragmentos 

cênicos. O endereçamento ao público adulto, numa época que parcela significativa do 

teatro de bonecos destinava-se à infância, é algo a ser levado em conta. 

Dois grandes artistas dialogam com o fazer poético de Ana Maria: Jorge Luís 

Borges e Garcia Lorca. Se, por um lado, a biblioteca, o arquivo e o labirinto são caros 

a Amaral, por outro, o lirismo poético, a imersão no teatro popular tradicional em 

diálogo com a contemporaneidade igualmente são. Argentina e Espanha misturadas 

em tempos e espaços paulistanos, em vivências e memórias de uma outrora menina, 

já adulta, em Nova York- São Paulo, perfazendo modos de operação dramatúrgicos 

vincados na visualidade poética hodierna.  Em “Zé da Vaca”, a poesia retoma o 

universo da criança, numa cidade pequena em que as trilhas tecidas pelo garoto 

compõem a fábula.  

No teatro de Amaral, a operação de algumas figuras adquire caráter inovador, 

considerando-se o momento e a plateia brasileira, quando se vale, por exemplo, do 

kuruma ningyo, um dispositivo-carrinho através do qual os bonecos são animados em 

“Zé da Vaca”.  Nesta peça, adentramos o universo familiar e humano, composição 

distinta de “A coisa” e “Babel Formas e Trans-formações”, que nos envia à ´poesia 

concreta ou à poética da “coisa”. Amaral lança-se num diálogo com as artes visuais 

apelando, em determinadas passagens dessas obras, à abstração ou enfocado a 

materialidade do objeto e a não ficção/personagem. Em determinados momentos, 

invoca-se a literalidade. Dessa forma, contra um teatro cujo desafio estético é 

representar o real, “o princípio da literalidade afirma a presença, a materialidade dos 

elementos que constituem a realidade específica do teatro”. (SARRAZAC, 2012, p. 

102) Ainda perseguindo esse caminho, a “função dramatúrgica e cênica não é 

simbolizar, mas estar presente e, pelo jogo dessa simples presença, produzir ação e 

situações”. (SARRAZAC, 2012, p. 102) 

A trajetória de Ana Maria não é em linha reta, ela ondula, volteia, empreende 

desvios. Em “Benfazeja”, um teatro de máscaras e figuras, sem a utilização da palavra, 
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Amaral compõe uma poesia visual a partir de Guimarães Rosa, um desafio que 

envolve a retirada da palavra de um autor reconhecido pela maestria no trato com a 

palavra. A dramaturga, ao invés da palavra capta a poesia com que Rosa articula a 

palavra. Amaral apropria-se do silêncio que ronda o dizer rosiano. Já, em 

“Dicotomias”, a dramaturgia resulta num conglomerado de peças breves, cujos 

disparadores também se encontram na poesia. Essa é por exemplo, a escolha para a 

cena, operada a partir de uma técnica de operação de bonecos bastante utilizada por 

Phelippe Genty, na qual a manopla encontra-se na parte de traz da cabeça do boneco, 

que perfaz um eixo horizontal conectado ao seu olhar. Posta em ação por três 

manipuladores, a figura de Ismália ganha vida a partir da poesia de Alphonsus de 

Guimarães. Novamente aqui, Ana Maria ampara-se no mesmo procedimento 

dramatúrgico utilizado em “Benfazeja”, e subtrai a palavra para vir à luz o silêncio de 

onde ela emana. Com o experimento “Os Protágonas” Amaral realiza um projeto em 

dois suportes: vídeo e teatro visual. Colocando em corpos metálicos os desenhos 

realizados por seu irmão Antônio Henrique Amaral no suporte do papel.  Se na 

primeira investida, a peça vale-se de manipuladores das formas, na segunda, o 

material é trabalhado como uma peça-filme.  Nestas experiências, mais uma vez, a 

poesia é estruturante e comparece como intertexualidade. A seguinte passagem de 

sua autoria: “o mundo caiu e eu pulei fora para dar risada”, resultou numa cena, 

denominada O Espírito Jocoso, sendo rubricada desse modo: “misto-homem/misto-

coisa, brinca com a esfera. Dança e ri. Levanta com os dedos o mundo. (AMARAL, 

2014, p127) 

O livro “Rupturas”, lançado na década de 1990, traz uma compilação de poesias 

compostas na juventude da autora. O subtítulo “Poemas em Busca de um Eixo" traz 

um termo recorrente quando se fala na animação de uma figura: o eixo. Nesse sentido, 

podemos ler a obra não como uma separação entre poesia e teatro, mas pensar 

rupturas como intervalos, fissões, caminhos que se abrem em direção ao teatro. A 

autora nos diz que "a obra é uma ligação entre o meu 'eu' interior e o meu 'eu' atual, 

entre a poesia e o teatro".  Artista-pesquisadora, daí a sua importante atuação na 

universidade, Ana Maria Amaral constitui um caminho no Departamento de Artes 

Cênicas da ECA/USP no qual arte e ciência entabulam um diálogo vislumbrando 

modos possíveis de se fazer pesquisa em arte na academia. Nessa trajetória inclui-se 

também a poesia e as interfaces com outros campos das artes. No seio de sua própria 
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família esse diálogo é vivenciado através de um território compartilhado, no qual a 

artes cênicas dialogam com o cinema (Susana Amaral) e as artes visuais (Araci 

Amaral e Antônio Henrique Amaral). 

 O teatro (poesia) visual de Ana Maria Amaral não se restringe à contemplação 

da imagem, e leva-nos a subverter a nossa mirada cotidiana Amaral (2019) sintetiza 

a animação/manipulação/operação num “deixar-se mover movendo o objeto”. 

Passividade que ativa o encontro, ela não se impõe ao boneco, deixa acontecer a 

partir da relação.  O agenciamento daí decorrente não diz respeito apenas à 

visualidade mas ao modo instigante que nos propõe ver o mundo: a fluidez como 

ruptura, o ato inacabado, pois que se funda no devir. Um teatro político que nos 

transborda: “Não sou árvore, não sou prédio e a vidraça de um carro não é bastante 

para refletir-me toda”. Não se trata tão somente de olhar, mas de viver, e a cidade é o 

lócus de onde se origina a experiência. 

. 
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