ALICE
Grupo Faces Jovem (Primavera do Leste - MT)
Se a escola não quer discutir, nós vamos discutir. Nós somos a escola. (espetáculo Alice)
Por Henrique Vertchenko
Quem esteve na apresentação de Alice, do grupo Faces Jovem, esteve diante de fenômeno
raro e necessário. Era significativo que o espetáculo se desse no Teatro Nossa Senhora das Dores,
espaço dentro de uma escola, já que a peça trata justamente de transgeneridade no ambiente escolar.
O percurso de Alice, desde quando ainda era Fernando, nos é apresentado de maneira viva,
inteligente e com grande entrega do elenco.
O espaço e o jogo cênico se estabelecem a partir de inúmeras portas móveis que giram, abrem
e fecham, sendo que em uma delas estão pixadas frases como “sapatão dos infernos”, “viado não
entra” e “gayzão é vc”. A primeira cena - uma dinâmica física baseada em idas e vindas, corpos que
atropelam, portas com passagens impedidas, sob a música Não Recomendado, na voz de Caio Prado
– já demonstra a vitalidade do conjunto e a que vieram. O reconhecimento do próprio corpo é
traduzido na fisicalidade da personagem Fernando, bicha e preta, que não se identifica no gênero
masculino. Quando ele pretende dizer um outro possível nome para si, é silenciado. Quando,
vencido, diz se chamar Fernando, no fundo tem a consciência de que esse não é ele(a). Ao buscar se
afirmar, utilzando as roupas que deseja, ela sofre bullying e inúmeras violências dos colegas que não
a aceitam como é, ao mesmo tempo em que os professores não almejam e não podem discutir
gênero, dizendo que ela “precisa de um psicólogo”.
A escola é apresentada como um ambiente hostil, marcado pelo uso de uniformes com a
inscrição CIS, por um hino militar e pela transmissão de conteúdos automáticos e nada interessantes.
Ali, Fernando/Alice é um corpo separado do coletivo de alunos, que se evidencia como um coro
cenicamente bastante expressivo, e que lhe despeja inúmeros preconceitos e violências. A despeito
disso, ela encontra ali uma amiga (em atuação cativante) e interlocutora que a apoia e contribui para
sua aceitação junto aos outros colegas. As portas e seus movimentos traduzem caminhos, armário,
solidão, censura, interrupção, recusa, mas também abertura.
Entre idas e vindas ao armário, que complexificam o processo de transição, a personagem se
assume como Alice, vivenciando o amor, questionando o ditame autoritário “homem é homem,
mulher é mulher”, denunciando a intromissão na vida alheia e a fixação de rótulos, confrontando as
placas de censura “respeito à família”, “isso é pecado”, “aqui tem criança”, colocadas possivelmente
por aqueles que precisam controlar, exercer poder e insitir em não reconhecer os sentidos da
liberdade.
Para além da atualidade e importância do debate sobre transgeneridade corporificado na
transição de Alice, o espetáculo articula temas pungentes em disputa na educação: as idas e vindas
do governo; a militarização das escolas; a não obrigatoriedade de aulas de artes, sociologia e filosofia
nos currículos; a tentativa de proibição de se debater gênero nas escolas, fato que ocorreu em
Primavera do Leste, cidade do grupo. O professor que “fala demais” é demitido, outros são
perseguidos e filmados, o currículo é feito para não se pensar – já que o “pensamento é perigoso” – e
todos devem produzir mecanicamente “tupperware”. A força contrária é trazida pelos próprios
alunos que, após tomarem consciência de que todos sofrem bullying mas que Alice sofre três vezes
por ser pobre, preta e trans, entendem que eles próprios são a escola, e que “Se a escola não quer

discutir, nós vamos discutir.” A revolução, assim, deve começar por eles e, em apoio à colega trans,
todos se vestem de acordo com outro gênero que não o seu, fato baseado em situação real ocorrida
no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ao final, todos chamam Alice para sair do armário e ela
surge, vestida como quer e com o uniforme trazendo a inscrição TRANS, proclamando “Meu nome é
Alice”.
O espetáculo Alice é sobre alteridade, sobre lutas, respeito e liberdade, afirmando o teatro
como ferramenta ativa de discussão. Mostra que é possível fazer humor sem ofender e encara o
desafio de falar para um público adolescente, sempre tão lacunar no teatro. Por meio de códigos
teatrais diretos, vivos e efetivos, de uma rítmica que impulsiona o desenvolvimento da peça e a
transição entre as cenas, a articulação entre forma e conteúdo se dá de maneira tão orgânica e
harmônica que é garantida uma comunicabilidade extremamente potente. O jovem elenco nos
convida a fazer um percurso que vai do incômodo gerado pela cena do beijo forçado e humilhante
em Alice, à libertação dos beijos livres e afirmativos lésbico, gay, triplo. A peça Alice é, assim,
urgente e necessária, sobretudo nesse momento em que a escola e seus sentidos têm sido lugar de
disputa e em que as forças subterrâneas insistem em reaparecer. Mas, como dizem as personagensalunos, “a gente vai continuar”.

