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RESUMO 

 

 A interação entre sujeito e objeto é ponto inicial deste projeto de criação que tem Paulo 

Eduardo Cecconello, como suporte da própria pesquisa e obra. Amparado pelo conceito 

de encontro/experiência (BONDIA, 2002) propomos a tecedura cênica da peça de Zora 

Seljan “Três Mulheres de Xangô”. Deste modo, nosso encontro com o material 

dramatúrgico permitiu a união dos elementos sagrados do candomblé e dos elementos 

profanos vindouros do carnaval, pontos tensionados pelo travestimento. 
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ABSTRACT 

 

The interaction between subject and object is the starting point of this creation project 

that has Paulo Eduardo Cecconello, in support of own research and work. Contributed 

by the concept of meeting / experience (Bondia, 2002) propose the scenic spinning part 

of Zora Seljan "Three Women of Shango." Thus, our meeting with the dramaturgical 

material allowed the union of the sacred elements of Candomblé and come profane 

elements of carnival, points stressed by the travesty. 
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O ENCONTRO é o primeiro aspecto basilar para os que se dedicam ao ato criativo, ele 

é a potência alcoviteira que traduz vida em arte. 

 

En.con.tro (sm): ato de encontrar! Definição “dicionaresca”. Mas encontrar o quê? 

Quem? Como? Quando?  



A primeira bússola para compreendermos o sentindo de encontro é partimos das 

concepções etimológicas, do latim INCONTRARE, “encontro de adversários” 

(CUNHA, 1997), ato de ir contra alguém ou algo. De origem agressiva, essa acepção do 

encontro se torna mais amena ao chegar aos dias atuais, mas nada impede que a 

impetuosidade de sua origem ultrapasse anos de história e se faça vivida em tempo 

presente. Desse modo, entre as pontas da aresta do encontro, infinitas possibilidades 

existem, do choque ao embate, da colisão ao duelo, do jogo à reunião, do topar ao tocar, 

do enigma à descoberta. Algumas relações mais fáceis de lidar, outras nem tanto, todas 

potentes. Porém todo encontro inevitavelmente gera ação e reação, desde um encontrão 

do dedo mindinho com a quina do sofá até o encontro de um artista com um material 

que o impulsiona a produzir arte. Os encontros produzem EXPERIÊNCIAS, seja o doer 

muito e entender que dedo e quina produzem sofrimento, ou o deleite criado na fricção 

entre o artista e o suporte artístico.  

 

Para o pedagogo Jorge Larrosa Bondia, “a experiência é em primeiro lugar um encontro 

ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova” (2002, p 25). Essa 

concepção de encontro/experiência delineia, de antemão, a responsabilidade e a 

parcialidade do sujeito frente ao mundo, acentuando assim sua participação, sua 

contribuição no jogo existente entre o eu/ação-encontro/experiência- produção/reação.  

 

Desse modo, entendemos aqui encontro como sinônimo de experiência, ou seja, a 

compreensão que um indivíduo adquire ao sobejar uma experiência, proporcionando a 

ele um novo/outro momento frente às possibilidades que o encontro enseja. 

Encontro/experiência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (ibidem 

2002, p. 21). Porém, de fato, é necessário estar em atenção, com as percepções 

aguçadas, predispondo-se para, assim, ser sujeito da experiência que: 

 
[...] se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua 

recepção, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se [...] de   uma 

passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como 

uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como 

uma abertura essencial. (ibidem, 2002, p.24) 

 

 



Nessa perspectiva, esse sujeito submete-se à composição de seus encontros, pois o 

traquejo da experiência se dá entre o saber e a vida, aquilo que arranjamos no desenrolar 

dos acontecimentos durante nossa existência. Assim, “experienciar não seria apreender 

o mundo, mas formá-lo na medida em que é experienciado, continuamente re-formá-lo” 

(FABIÃO, 1999, p. 399). 

 

Desse modo, nos encontramos com a peça de Zora Seljan, “Três Mulheres de Xangô”, 

com o objetivo de fazer uma criação cênica, retirando as personagens da literatura e 

dando-lhes vida. Deliciamo-nos por cada página, por cada história mitológica que 

rodeia o universo das três Yabás, orixás femininas, do panteão afro-brasileiro. Um 

ponto específico da peça nos arrebatou, não pudemos nem acreditar. 

 
CARNEIRO (Recuando) – Iansan é tão danada que faz homem virar mulher 

quando toma devoção com ela. Eu quero é distância... (SELJAN, 1958, p. 

152) 

 

Com essa frase, instantaneamente, toda a nossa perspectiva dramatúrgica inicial se 

modificou. Fomos catapultados, surgiu em nos uma forte vontade de trazer o fio do 

travestismo para tecer em conjunto o tecido cênico que buscaremos urdir. Esse encontro 

permitiu que nosso trabalho fosse composto junto com a e estética híbrida que as 

travestis constroem em seus corpos, nem homem, nem mulher, porém um entre. Um 

bailarino/ator, fisicamente masculino, dando corpo e voz a três personagens femininas. 

 

Fomos buscar outros encontros que permitiriam a investigação não apenas dos conceitos 

e dos embates sexuais que as travestis nos revelam, mas pressupostos estéticos, 

artísticos que tangenciam a liberdade provocada no mundo do travestismo. Assim, 

encontramos dentro dos próprios cultos aos orixás e do universo do carnaval espaços 

coniventes para que homens possam se transformar em mulher e ser reconhecidos como 

protagonistas. Desse modo, esses dois pontos são os disparadores conceituais e estéticos 

que estruturam as narrativas e a corporeidade desenvolvida na proposta de investigação 

cênica que desejamos construir. 

 

Vestir-se de mulher está no imaginário masculino. O desejo por usufruir de saltos altos 

e maquiagens foi proibido ao homem quando se forjou o ideal de masculinidade. O xirê 



ou o carnaval permitem que homens se travistam de mulher para festejar. O Iaô (homem 

iniciado na liturgia e cerimônias do candomblé) ao qual a divindade iorubana destinou 

uma orixá feminina, sua santa de cabeça, após o transe torna-se a própria deusa entre os 

mortais. Nesse momento se concretiza o rito sagrado: ele deixa de ser homem para ser a 

orixá encarnada, que se paramenta com suas vestes cerimoniais e é saudada por todos, 

que pedem suas bênçãos. 

 

Já no carnaval, é tradicionalmente recorrente o masculino se transformar em caricaturas 

do feminino para “dar adeus à carne”, reivindicando o direito ao uso do rímel e da meia-

calça, transgredindo as normatizações muito bem estabelecidas entre macho e fêmea 

presentes na contemporaneidade. 

 

Em ambos os ambientes destacados acima, percebemos a aceitação do travestismo, seja 

no âmbito religioso para louvar aos orixás, seja no profano para festejar no carnaval. 

Porém, no candomblé, um Iaô do sexo masculino usar uma saia para paramentar-se e 

corporificar a orixá que o toma pela possessão representa o trânsito de gêneros, o 

masculino borrado no feminino, um corpo entre, porém juntos consolidam o enlace 

mágico entre o filho de santo e sua orixá. Tal encontro sacraliza o travestismo no 

candomblé, pois todos os devotos legitimam aquele corpo de homem com a orixá 

encarnada. 

 

No carnaval, o travestismo aparece no seu estado profano, libidinoso, seja para o 

masculino se divertir apenas assumindo o sexo oposto ao seu, permitindo-se estar do 

“outro lado” para curtir as festividades mominas, ou mesmo utilizar dos freios morais 

que o carnaval provoca e sair às ruas afirmando identidades e gêneros não binários, 

como as travestis, as transexuais... e toda a diversidade existente entre o que um dia foi 

homem e agora ruma a garantir a feminilidade em seus corpos. 

 

Travestir-se! Travesti! Disfarce sob o traje de outro sexo. Desejo de ser outro, outra, na 

verdade! Esconder as formas retas, os ombros largos, a barba, para cinturar o corpo, 

deixá-lo mais próximo das forjas que a feminilidade sofreu ao longo da história. 

Travestir igual a enganar! Enganar sua construção social masculina, enganar a regra, 

aquela dizendo que você deve usar azul e não rosa, colocar-se no outro lado, transpor 

fronteiras que estão cercadas por arames farpados, transitar do macho para fêmea. 



Empoderando-se de saltos, coroando-se de brincos e engraçando-se de batom, 

almejamos macular as fronteiras entre os gêneros sexuais, os estereótipos balizadores do 

feminino e do masculino, tencionando arte e vida. 

 

E com muito babado e confusão, no fio da navalha, tencionando pontos que cismam em 

rusgar, este trabalho deseja conceber diálogo entre sagrado representante do 

conhecimento ancestral e mitológico, saber mágico que rompe a esfera do cotidiano, 

estruturado e sem improvisações, e o profano, suportado pela vontade de fuga ao 

estabelecido, abandonando as regras, atualizando e reorganizando as estruturas que 

estão sobre conceitos fixos, borrando criativamente o regime de normas, zombando do 

intocável e imaculado. Portanto, podemos entender que o sagrado se define aliado às 

esferas religiosas, o respeitável e digno de veneração. O profano se define em oposição 

ao sagrado, diametralmente reverso um ao outro. 
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