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RESUMO 

 

O filósofo Gaston Bachelard medita sobre a potencialidade da imaginação, que  trabalha como uma 

forja diante as imagens primeiras, como os ferreiros na alquímica tarefa de metamorfosear os 

metais. Partindo do princípio de que há uma intervenção ativa da imaginação dos poetas sobre as 

palavras-imagens, assim como há o trabalho dos ferreiros sobre os metais, é pretendido, 

analogicamente à essas forças imagéticas refletir sobre o processo dos atores criadores que partem 

da literatura não dramatúrgica e a transformam em poéticas da  cena. Para tanto, será apresentado 

descritivamente o trabalho dos grupos Boa Companhia e Grupo Matula Teatro na realização do 

espetáculo Agda, baseado no conto homônimo de Hilda Hilst. 
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ABSTRACT 

 

The philosopher Gaston Bachelard reflects on the potential of imagination , who works as a forge 

on the first images, such as smiths in the alchemical task metamorphose metals. Assuming that 

there is an active intervention of the imagination of poets on the words - images, and there is the 

work of smiths on metals , it is intended, by analogy to these forces imagery reflect on the process 

of the creators actors starting from the literature does not dramaturgical and poetic turns into the 

scene. Therefore , descriptively will present the work of the groups Boa Companhia and Grupo 

MatulaTeatro in the realization of Agda show, based on the eponymous short story by Hilda Hilst . 
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Assim, já de manhã, diante dos livros acumulados sobre a mesa, faço ao 

deus da leitura a minha prece de leitor voraz: “A fome nossa de cada dia nos 

dai hoje...” (BACHELARD, 2006, p.26) 

 

O presente trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado em andamento intitulada Corpo-poeta: a 

alquimia bachelardiana na criação cênica, concernente à linha de pesquisa Poéticas e Linguagens 



da Cena, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Artes da Cena na Unicamp. Nesta pesquisa 

de mestrado pretende-se investigar a tríade corpo-espaço-instante no trânsito entre a materialidade 

poética do texto literário e a materialidade cênica no trabalho de criação do ator. O objeto de estudo 

para tal fim é o espetáculo Agda1, encenação da Boa Companhia e Matula Teatro do conto 

homônimo, de Hilda Hilst. 

 

Objetiva-se refletir sobre o processo de criação dos atores criadores, que transforma a literatura não 

dramatúrgica em poéticas da cena. Para tanto, a escuta da obra literária e cênica faz-se essencial. A 

escrita literária do conto Agda é também apoiada pelo acesso à outros escritos hilstianos e de 

algumas entrevistas feitas com a autora, que compoem o livro Fico besta quando me entendem: 

entrevistas com Hilda Hilst (2013). Em relação ao espetáculo, foram realizadas entrevistas com 

atrizes e o diretor a fim de perceber como estes foram afetados pelas imagens do conto e refletir a 

posteriori sobre o trânsito entre as materialidades poéticas, da literatura à cena. 

 

Essa escuta, entretanto, não é uma escuta meramente passiva, pois, como aponta Gaston Bachelard 

“comunicamo-nos com o escritor porque nos comunicamos com as imagens guardadas no fundo de 

nós mesmos.” (2006). Ou seja, pela leitura do livro, pela escuta em uma entrevista, pelo assistir de 

um espetáculo, se deixamo-nos afetar, afetamos também as nossas próprias imagens e podemos 

ativá-las, sonhá-las. 

 

A metodologia para tal escuta também debruça-se sobre a relevância dada ao trabalho descritivo 

pelo sociólogo Michel Maffesoli:  

 
Como acabei de lembrar, o fato de descrever, enquanto tal, aquilo que é, não é de modo 

algum uma abdicação do intelecto, mas uma simples mudança de perspectiva: trata-se de 

buscar a significação de um fenômeno em vez de estar focalizando sobre a descoberta das 

explicações causais. (MAFFESOLI, 1998, p.120)  

 

Saindo do universo metodológico e adentrando ao conteúdo a ser descrito, o corpo poeta, ou seja, o 

fazedor de cena idealiza transmutar a imagem material tal qual o alquimista, dando “ao objeto real o 

seu duplo imaginário, o seu duplo idealizado. Esse duplo idealizado é imediatamente idealizante, e 

é assim que um universo nasce de uma imagem em expansão”. (2006, p.168). O corpo poeta 
                                                
1“O espetáculo AGDA é mais um fruto da sólida e produtiva parceria entre o Grupo Matula Teatro e a Boa 
Companhia. Agda é uma adaptação do conto homônimo da escritora Hilda Hilst e traz à cena questões 
sobre o feminino intrínsecas à obra da autora. Para isso serve-se de elementos de teatro e dança, 
transitando entre a prosa e a poesia, em um delicado jogo de construção e desconstrução de imagens e 
personagens.” in http://www.boacompanhia.art.br/espetaculos/agda/  
 



também é um expansor de imagens, nessa relação ativa entre afetar e deixar-se ser afetado pelo 

labor de si, em um espaço e um instante denominado cena. 

 

Tanto a literatura, quanto o espetáculo lidam diretamente com linguagens simbólicas, que 

conectam-se ao ser humano via exercício do imaginário (1998). Em entrevista com o diretor de 

Agda, Moacir Ferraz, realizada no dia 20 de agosto de 2015, ele aponta enquanto motivação para 

iniciar esse trabalho a constatação de que a morte do feminino no mundo, ou seja, a ausência de 

anima resulta em consequencias, tais quais excessivas forças bélicas, violência e consumo, que se 

presentificam fortemente no cotidiano humano. Para ele, mais do que se interessar pela linguagem 

teatral em si, interessa “discutir o mundo pelo teatro”. (Moacir Ferraz). 

 

A proposta do diretor é dialógica com o que Bachelard defende, pois para o filósofo uma imagem 

não é como copiar um quadro, não há mérito em reproduzir uma imagem literária. Diante de uma 

proposta literária tão exímia quanto a do conto Agda, a criação do grupo em questão deixa viver a 

função que Bachelard diz ser da literatura e da poesia - “reanimar uma linguagem criando novas 

imagens” (2008). 

 

Por esse motivo Moacir justifica o fato de o elenco ser formado somente por mulheres, apesar 

destas fazerem os três papeis masculinos presentes no conto – Orto, Celônio e Calau, pois não 

intencionava que o público tivesse a ideia do homem como “vilão” e mulher como “vítima”, a 

discussão emergente era sim sobre as potencialidades do feminino e masculino, ou seja, anima e 

animus2. 
[...] Um homem e uma mulher falam na solidão de nosso ser. E, no livre devaneio, eles 

falam para se confessar mutuamente os seus desejos, para comungar na serenidade de uma 

dupla natureza bem entrosada. Nunca para se combater. Se esse homem e essa mulher 

guardam um vestígio de rivalidade, é porque estão sonhando mal, é porque atribuem os 

nomes no dia-a-dia aos entes do devaneio intemporal. Quanto mais se desce nas 

profundezas do ser falante, mais simplesmente a alteridade de todo ser falante se designa 

como a alteridade do masculino e do feminino.” (BACHELARD, 2006 p.55) 

  

Apaixonado pela palavra, Moacir prioriza que o texto literário seja mantido em cena, pois no conto 

Agda a musicalidade e as imagens dadas pelo texto possibilitam a imaginação ser capaz de trazê-las 

ao corpo gestos que dancem junto à palavras, dando ao corpo poeta a viabilidade de materializar a 

                                                
2  “Para evitar confusão com as realidades da psicologia de superfície, C. G. Jung teve a feliz ideia de 

colocar o masculino e o feminino das profundezas sob o duplo signo de dois substantivos latinos: anima 
e animus. Dois substantivos necessários a fim de se expressar a realidade do psiquismo humano.” 
(BACHELARD, 2006, p.58) 



palavra e o movimento em um só corpo. 

 

O conto Agda compactua para que a palavra seja dramatizada. O fato de ser um texto literário e não 

dramático não impede que seu texto em fluxo possa ser levado para a cena sem precisar de uma 

mudança na estrutura de sua escrita. Além da riqueza de imagens, o trânsito para a cena é tal qual o 

labor do ferreiro diante o metal,  imaginando neste a possibilidade de forjá-lo de modo que suas 

qualidades se potencializem sem perder sua força matriz.  

 

A atividade imagética do grupo de corpos poetas deixaram as imagens literais hilstianas dançarem 

nas espirais no corpo de Agda, que em cena movimenta-se entre subidas e descidas, transmutando-

se entre a terra e o céu, a carne e o espírito, na kundalini3 da persona anima. Diferentemente, nas 

personas animus (Orto, Celônio e Calau) as movimentações cênicas trazem gestos retilíneos, que 

deixam transparecer a intenção de utilizarem navalhas em suas mãos, como meio de retirar de seus 

caminhos os mistérios do feminino, ou seja, matar Agda. 

 
Com a Hilda conseguimos encontrar algumas âncoras... tem uma coisa que atravessa a obra da Hilda 

como um todo, que é essa relação entre o desejo do espírito versus a concretude da carne. [...] Isso 

tentamos trazer para o corpo nessa ideia de verticalidade, de transições. Desde o cenário, os panos no 

fundo reforçam a verticalidade; a saia que cai, criando linhas; e a gente, em nossos corpos também, 

sempre tentando trabalhar essa oposição, desde se eu estou aqui (embaixo) desejando o alto, se estou 

no alto olhando o baixo[...] É uma maneira de colocar a literatura da Hilda no corpo. (Entrevista com 

atriz de Agda, Alice Possani em 26/07/15) 

 

Segundo Moacir, o ator trabalha com coisas concretas e não com abstrações. O texto de Hilda é 

cheio de imagens que atingem o corpo por vias gustativas, olfativas, táteis. Essas imagens são como 

que ideias-força que se mantiveram no trânsito da escrita hilstiana para a cena. Pois, é muito 

potente a sua relação entre as inúmeras imagens que penetram o universo do sagrado e profano, 

nesse fluxo entre suas relações de carne horizontalizadas, e seus constantes diálogos verticais com o 

“Sem Nome”, que chamamos comumente de Deus. 

 
“[...] as ‘idéias-força’ que animam, num momento preciso, uma situação, um fenômeno, 

uma dada entidade. O próprio dessas ‘idéias-força’ é que elas garantem, em profundiade, o 

vínculo existente entre o simbólico, a imaginação, e até a vontade ou a intuição antecipada 

das coisas que estão se realizando.” (MAFFESOLI, p.57-58, 1998a) 

 

Duas imagens arquetípicas direcionaram a construção dos corpos das atrizes em animus e anima. O 

                                                
 



cavalo-três (Orto, Celônio e Calau) e a cadela (Agda) reverberam em toda a movimentação cênica, 

na qual cada gesto remete para potencialidades inerentes a esses dois animais – cavalo e cadela – e 

o que esses, forjados pelos corpos poetas, tem de possibilidade imagética cênica. 

 
Uma das coisas que eu acho essencial para o próprio trabalho de criação é exatamente essa 

dinâmica entre masculino e feminino. No espetáculo Agda é legal porque podemos fazer 

isso de uma forma bem explícita. Encarnando um personagem completamente masculino, 

que inclusive desconhece o feminino em sua profundidade, que é uma das característica do 

Orto, Calau e Celônio que tem esse imenso ponto de interrogação sobre o que é esse 

feminino. E do outro lado esse personagem, Agda, que conhece em profundidade o que são 

esses labirintos do feminino. [...] Passar daquele que desconhecia completamente o 

feminino, para aquela que está embrenhada em toda essa teia do feminino, mas que por 

outro lado esse desejo de um conhecimento leva um pouco para essa dimensão mais do 

espirito, que ortodoxamente falando, é uma dimensão mais ligada ao animus. (Entrevista 

com atriz de Agda, Verônica Fabrini em 10/09/15) 

  

A magia acontece no encontro entre os corpos dispostos a poetizar a matéria e a abertura desta para 

recriar-se. Nessa recriação, as palavras de Hilda e os corpos das atrizes criam um potencial uníssono 

na cena, não deixando escapar as forças dessas imagens propostas pela autora com tal concretude. 

Da literatura à cena, os ferreiros do espetáculo dão corpo à palavras-imagens. A personagem Agda 

nos deixa a ideia-força de que “se olhamos tudo de um jeito vagaroso, tudo é sagrado” (2002), desta 

maneira não é possível calar a seguinte pergunta: quais são as potencialidades da materialidade 

poética que permanecem para além de qualquer trânsito?  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BACHELARD, Gaston. A Poética do Devaneio. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. 2ª. ed. - São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. 

___________. A Terra e os Devaneios da Vontade. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado 

Galvão. 3ª. ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

DINIZ, Cristiano. (Org.). Fico besta quando me entendem: entrevistas com Hilda Hilst. São 

Paulo: Globo,2013. 

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 

Tradução Renée Eve Levié. – Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. 

HILST, Hilda. Kadosh. Obras reunidas de Hilda Hilst. São Paulo: Globo, 2002. 

MAFFESOLI, Michel. Elogio da Razão Sensível. Tradução de Albert Migueis Stuckenbruck. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1998a. 


