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A exploração cênica da eficácia simbólica da narrativa, pelo viés do patológico, como 

via privilegiada na compreensão da "normalidade", é o objeto principal do projeto de 

pesquisa intitulado Do texto à encenação: construções dramáticas e explorações cênicas 

acerca das noções de Alteridade, Memória e Narrativa. O foco principal desta 

investigação recai, portanto, sobre as diversas possibilidades e utilidades da narrativa 

enquanto instrumento e meio privilegiado de encontrar e compreender o outro, de 

atribuir sentido à experiência vivida. A exploração desse tema numa perspectiva prática 

pressupõe uma interface entre as abordagens estética e teórica acerca do drama e da 

especificidade da narrativa. A narrativa é empregada aqui na perspectiva da clássica 

técnica antropológica da História de Vida, ressignificadas em narrativas de ficção. Para 

tanto, o respectivo projeto de pesquisa trabalhou o teatro numa perspectiva teórica e 

prática, envolvendo alunos dos cursos de Licenciatura em Teatro e do Bacharelado em 

Interpretação e Direção Teatral da Escola de Teatro da UFBA. Nos anos de 2007 e 2008 

a investigação contemplou os textos dramáticos A Morte Nos Olhos e A Memória 

Ferida e suas respectivas montagens nos teatros SESC/SENAC Pelourinho e Cabaré 

dos novos em Salvador. Sempre colocando o acento nas noções de memória, alteridade 

e narrativa, a última etapa do projeto referiu à encenação do último texto da trilogia, 

intitulado Na Outra Margem, encenado nas instalações do Hospital Universitário 

Professor Edgard Santos - Hospital das Clínicas, HUPES/UFBA. 
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