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“O Futuro?
Tenho certeza de que sempre vai ter gente –
pouca ou muita, depende das ondas da história – que vai
praticar o teatro como uma espécie de guerrilha
incruenta, de clandestinidade a céu aberto ou de
incrédula oração. E assim essas pessoas vão encontrar o
modo de canalizar a própria revolta, oferecendo-lhe uma
via indireta e impedindo que se traduza em atos
destrutivos. Vão viver o aparente contrassenso de uma
rebelião que se transforma em senso de fraternidade e
num ofício de solidão que cria vínculos”
Eugenio Barba.
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RESUMO
A presente pesquisa discuti aspectos inerentes ao ato de conduzir um processo
criativo em teatro partindo da ideia de que o encenador, uma vez introduzido na
concepção de cena, concebe um método particular intitulado travessia poética,
desse modo, nutre em seu instinto o que Gaston Bachelard denomina de
“intencionalidade poética” e “imaginação simbólica”. Este estudo busca analisar
as estratégias adotadas pelo encenador na criação do espetáculo “Memórias
de Quintal”, correlacionando conceitos voltados à prática da direção teatral e a
escrita de cadernos de direção teatral.
PALAVRAS CHAVE: Encenador; Poética da Travessia; Intencionalidade
Poética; Caderno de direção.

ABSTRACT

This research discuss inherent aspects of the act of conduction a creative
process in theater from the idea that the director, once introduced in the design
scene, conceives a particular method called poetic crossing, and create in your
instinct what Gaston Bachelard calls “poetic intentionality” and “symbolic
imagination”. This study also analized the strategies adopted by the director in
the creation of the theater play “Memórias de Quintal”, correlating the concepts
focused in the practice of the theater directing and the writing of the notebooks
of the theatral directing.
KEYWORDS: Theater Director; Poetic of Crossing; Poetic Intentionality;
Theater Director Notebook.
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Introdução: a metáfora do rio que sangra, uma imagem forte.

Digo: o real não está na saída nem na chegada:
ele se dispõe para a gente é no meio da
travessia.
Guimarães Rosa.

Sou afoito. Galanteio a linguagem escrita e num ato canibal, devoro-a, e
transformo-a em palavra/carne cravada nestas páginas geradas na fricção de
um viver apolíneo e dionisíaco – sim, pois de Apolo herdo a razão e de Dionísio
a celebração.
As palavras que seguem resultam do embate entre corpos artísticos
postos na zona do jogo cênico, e principalmente, de meu mergulho na função
de encenador - este ente que na urgência de construir sentidos para o jogo
comunicacional do teatro contemporâneo, articula vetores poéticos do
construto cênico, a fim de potencializar a leitura sensorial nos sujeitos que a
partilham, os espectadores.
Sou um encenador que na urgência por sentir o calor real das atrizes e
perceber como seus corpos reagem à minhas provocações, não hesito em
lançar-me no jogo, para no instante do devir, deixar-me poluir pelas sensações
corpóreas que o estado de jogo produz, pelo risco que ele suscita e pelo
entusiasmo criador que dele posso extrair.
Aqui oferto um registro gestado durante a montagem do espetáculo
“Memórias de Quintal”, registro esse borrado por um instinto poético que me
põe a relatar detalhes de um processo artístico, e a defender que a metáfora é
um conhecimento crucial ao fazer do encenador.
Eis a primeira... “Digo, o real não está na saída nem na chagada, ele se
dispõe pra gente é no meio da travessia” (Rosa, 2012).
Ao ler Guimaraes Rosa, encontrei um norte como pesquisador, pois
associei a ideia de “travessia”, ou seja, de deslocamento, ao percurso simbólico
que o encenador desenvolve na feitura de uma cena - sem valorar aqui o
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tempo necessário para criação. Travessia é processo. Mas o interesse pela
metáfora, continua na compreensão de que o “real” pode ser concebido como
uma poética cênica sublime, ou seja, um modo particular de articular os
conhecimentos prévios que o encenador carrega (sua bagagem cultural) na
montagem, o que quero dizer é que ele, o encenador, organiza um encenar
próprio, o seu “real” a partir do momento que se depara com os desafios da
travessia. A metáfora de Guimaraes me ensinou que a travessia é preciosa,
como artista, devo valorizá-la, ilustra ainda a força motriz do encenador que
desperta o olhar poético ao passo que se expande no território criativo.
Desse modo voz digo que sou um encenador dotado de coragem para
encarar as rotas que insistem em nunca cessar – trago a crença que um
processo de montagem não se encerra na estreia, pois rastros de outras
experiências poéticas reverberam e se reconfiguram a cada nova montagem, a
cada nova travessia.
Como disse, o encenador em travessia se muni de uma bagagem
cultural, pois nela há o “modus operandi” o aporte poético para criação. Citarei
aqui um recorte histórico de minha experiência na arte, a fim de elucidar um
princípio norteador nas encenações que guio, a noção de “imagem forte”.
O ano era 2008, eu estava na graduação, cursando “Encenação II”,
componente curricular obrigatório para estudantes de Artes Cênicas. O docente
que mediava o aprendizado dos futuros encenadores era o Dr. Marcos
Bulhões1. As aulas aconteciam no Teatro Laboratório Jesiel Figueredo
(DEART/UFRN).
A dinâmica de pesquisa para criação de cena teve duas etapas: leitura
do texto Hamlet (Willian Shakespeare), e concepção de experimentos cênicos
inspirados no referido texto. No período aspirava os primeiros devaneios como
encenador, e o que me inspirava na proposição de cena, eram as possíveis
imagens cênicas que o texto sugeria.

1

Marcos Bulhões Diretor, professor e pesquisador de Teatro e Performance, estuda
abordagens metodológicas de criação e aprendizagem da cena contemporânea. Atualmente é
professor da ECA/USP e coordena o Desvio Coletivo.
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Ao lermos juntos o texto em sala produzíamos uma série de imagens em
volta de ações dramáticas. Tomo como exemplo o suicídio de Ofélia no rio.
Ofélia decide dar fim aos seus medos jogando o corpo no rio, em plena luz do
dia. Foi encontrada entre flores no leito. Estamos aí diante do que Durand
(1988), chama de “regime antagonista”. A castidade, símbolo de pureza e
luminosidade, contrastando com a escuridão que o espírito de Ofélia foi tomado
por ter tido como destino o suicídio, ou seja, regime diurno e noturno numa
mesma ação cênica do texto. Listo esse exemplo para chegar no que Bulhões
costumava nomear de “imagem forte”. Continuemos...
Hamlet é carregado de indignação. Usa de sua inteligência para
construir uma trama de acontecimentos, que resulta na sangrenta batalha
particular com Laertes, em pleno castelo real. O professor Bulhões, como
artista inquieto, provocava insistindo que “como encenadores vocês devem
intencionalmente ofertar imagens impactantes que os espectadores levem para
casa ao final do espetáculo” (grifos próprios). Falava com ênfase! Como uma
súplica para que as cenas não fossem meras ilustrações das rubricas. Bulhões
nos pedia que agíssemos como encenadores capazes de encontrar “imagens
fortes” para serem exploradas na encenação.
O construto imaginário das cenas era estimulado ao contato direto com a
leitura do Hamlet, como encenador eu recebia a palavra e numa tentativa de
organizar a tempestade de ideias em torno do desenho cênico, rasbicava as
páginas do texto, projetando o espaço em que a ação poderia ocorrer, dando
forma ao meu caótico processo de concepção, alargando as margens de minha
“phantasia”. Entre as palavras do texto desenhava “protótipos” de ações à
serem executados pelos atores. Era um exercício livre de representação
imaginária da cena, partindo de um símbolo direto – a palavra (DURAND,
1988), para outro indireto– a sensibilidade (Idem, 1988).
A consciência dispõe de duas maneiras de representar o mundo.
Uma direta, na qual a própria coisa parece estar presente na
mente, como na percepção ou na simples sensação. A outra
indireta, quando por qualquer razão, o objeto não pode
apresentar à sensibilidade “em carne e osso”, como por
exemplo, nas lembranças de nossa infância. (p.12)

Durand, me oferece a dimensão de uma consciência experimentada
num fluxo entre a objetividade do texto dramático impresso na página e as
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imagens que a sensibilidade criativa produz, como aspirante a encenador,
buscava a imagem forte, performativa que sintetizasse a minha sensação pós
leitura.
Continuando o diálogo com Durand, percebo que a “imagem forte” como
objeto de leitura cênica, potencializa-se a cada investida na consciência
indireta, já que dela, saltam os devaneios de encenação... “Em todos os esses
casos de consciência indireta, o objeto ausente é (re)apresentado à
consciência por uma imagem, no sentido amplo do termo” (Durand, 1988).
O encenador é um ente facilitador de leituras imagéticas, tanto para os
atores, quanto para os espectadores. Cabe a ele alimentar poeticamente sua
consciência, a fim de alcançar universos profundos, e fertilizar os exercícios
livres de poetização de sua mente. As alegorias construídas nas páginas da
dramaturgia, tornar-se-ão símbolos potentes para encenar, portas abertas para
o fruir do espectador, chave de catarses... “O símbolo, assim como a alegoria,
é a recondução do sensível, do figurado, ao significado, mas além disso, (...) é
epifania, ou seja, aparição do indizível”. O que seria a imagem forte na cabeça
do encenador, se não o indizível?
O indizível está na reflexão do encenador, nos mergulhos dados por ele
no espaço vazio das páginas - aquele espaço que o autor do texto não
conseguiu alcançar. A brecha preenchida no vácuo deixado pelo impacto da
leitura. Pense que ao ler Hamlet, fui acometido de um surto criativo, que tinham
nos símbolos máximos do capital, a sua principal crítica. Pense que não temi a
“consciência indireta” implicada, talvez por puro instinto de guerrilha, já que
dada as constâncias de minha formação vital, Hamlet, o príncipe, não passava
de um mercador, um representante da nobreza que de modo vil, demostra sua
faceta real, e nos atributos de sua genialidade filosófica, atenta o poder.
Descrevo em seguida, um dos mergulhos dados, uma das imagens
fortes fruto da “consciência indireta”.
Desenho de cena 01 – Hamlet – um exercício.
Sala escura. Os espectadores entram e Hamlet está no centro da sala,
sentado no trono real, banhado por uma contra luz sombria. Escuta-se
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balbucios. A intensidade dos sons aumenta. A luz cresce e revela Hamlet, um
homem, vestido de negro com a boca fechada. O chão que ele pisa é tomado
por moedas que forma um tapete prateado. Ele olha para um espectador,
estabelece contato, busca comungar a sua dor, e ao expor o desejo em falar,
ao invés de palavras, são moedas que saltam de sua boca 2. A vontade de
vingança se confundindo com a vontade de tomar o trono. Hamlet, cego pela
morte, enxerga somente o brilho da prata. A ação se repete. Hamlet transita
entre o desejo de falar e o ato de se alimentar de vingança, representada pelo
brilho ofuscante da prata.
Retomo a dimensão do encenador como um construtor de símbolos
cênicos, um arquiteto de pontes que permitem o espectador alcançar um
ambiente de fricção na cena - já que a interlocução na arte nem sempre
pressupõe contemplação, em muitos casos, ela, a cena, impulsiona o sujeito ao
pensamento crítico. Tal retomada visa clarificar a dimensão de imagem forte,
para tanto, leiamo-nos o supracitado Durand, (1988, p.15),
Não podendo figurar a infigurável transcendência, a imagem
simbólica é transfiguração de uma representação concreta
através de um sentido para sempre abstrato. O símbolo é,
portanto, uma representação que faz aparecer um sentido
secreto, ele é a epifania de um mistério.

Ao lidar com abstracionismo, o encenador conduz suas inquietações por
linhas soltas em espaços vazios, porém, cada traço imbricado na página, é
uma pista da trama a ser construída, é um túnel apto a ser invadido, e o destino
deste túnel, dessa trama, é a cena contemporânea, cujo os elementos
significantes estão abertos e resultam da subjetividade do encenador, de seu
devaneio. A cena é o espaço da transcendência e o mistério reside na leitura
do espectador, que recebe a imagem, e impactado, decide se vai cruzar a
ponte, ou não.
A imagem forte é fruto dessa alquimia misteriosa, desse ímpeto do
encenador por ocupar espaços vazios, e transformá-los em ambientes aptos ao
encontro com o espectador, para juntos vivenciarem a cena cósmica,
transcendental, essa que se debruça sob a alcova das estrelas, a “imagem

2

Os croquis que exibem o processo para criação desta cena estão em anexo.
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forte” como símbolo da encenação, há de se estruturar nas premissas
apontadas por Durand (1988, p. 17), afinal,
o símbolo é ao mesmo tempo cósmico (ou seja, retira toda sua
figuração do mundo visível que nos rodeia), onírico (enraíza-se
nas lembranças, nos gestos que emergem em nossos sonhos e
constituem a massa concreta de nossa biografia mais íntima) e
finalmente, poético, pois apela para a linguagem.

Estudar a fundo as ações dramáticas potencializou em mim o interesse
em preencher a página para além das palavras do bardo, invadindo os espaços
em branco. As palavras auxiliando a materializar a imagem. Encantava-me a
ideia de conceber a encenação por imagens. As propostas cênicas idealizadas
por mim, flertavam a linguagem performativa e a apropriação de espaços
físicos abandonados, com forte apelo imagético, por exemplo, para, a
composição cênica para a primeira aparição do fantasma na torre, em que
dialoga com os guardas, propus acontecer numa sucata de carros. Os restos
dos carros simbolizavam os muros do castelo e a sucata, o próprio cemitério de
automóveis, a decadência simbolizada na acumulação de bens capitalistas.
No início da disciplina, os primeiros passos no caminho simbólico que é
a encenação, foram dados, passos que me auxiliam a compor uma topografia
do encenar, um encenar encarnado, de dentro da ação, brotado de palavras,
de diálogos entre Shakespeare e Durand - eis um aprendizado, palavra é seio
de imagem e espaço vazio de página escrita, um convite ao exercício do
imaginário, ao encontro da imagem forte. Um dos elementos fortes da
Travessia é a expansão da índole imaginativa do encenador.
Travessia é sinônimo de deslocamento pelo processo criativo. Pousa na
travessia do encenador o modo de criar, e é isso que busco: investigar a
maneira como eu, encenador que sou, articulo o conhecimento em prol da
efetivação de uma poética cênica particular.
O encenador percebe seu potencial a cada passo dado no território da
criação. Travessia que deixa rastros visíveis e compõe um arsenal a ser
partilhado. A Poética da Travessia, debruça-se também sobre a noção de
topografia, para valorar as imagens rabiscadas em cadernos de encenação,
que não se tornam construtos cênicos reais (já que são registros, devaneios)
estando muito mais à serviço do encenador. O caderno de encenação, além de
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ser um dos elementos da trama criativa, é também arma do criar, arcabouço
que guarda as supracitadas “imagens fortes”.
Eugenio Barba, o encenador das ilhas que flutuam, diz que o saber da
cena, do encenador, é cultivado no ambiente artístico que ele está inserido e
que por ser fruto de diálogos entre seres diferentes, provoca sensações que
migram entre o prazer e desprazer, entre o gozar e não gozar, entre o
reproduzir uma prática e o não reproduzir: “A direção é uma prática particular
porque só se defini em relação a um determinado ambiente teatral” (BARBA,
2010, p. 22). O teatro tem essa pulsão ao coletivo, é no encontro entre seres
com subjetividades dispares que se cria um ambiente em ebulição constante, e
desse calor se lapidam idiossincrasias artísticas. A Poética da Travessia,
inspirada na Mitodologia em Arte (LYRA, 2014), é, pois uma seara de práticas
particulares, apta a fazer brotar métodos que reverberem de modo efetivo no
meio em que o encenador está inserido. Vejamos:
A Mitodologia em Arte, lida com forças pessoais que movem o
atuante na relação consigo mesmo e com o campo, num
processo contínuo de retroalimentação (...) Há assim uma
necessidade vital da imagem e da experiência, uma herança de
mitologias, que se põe à prova pelo rito. Desse ponto de vista, o
símbolo permite estabelecer o acordo entre o eu e o mundo.
(LYRA, 2014, p. 177)

Trilhei um caminho criativo, o “Memórias de Quintal”, e as palavras fruto
dessa rota estarão tomadas de uma intimidade. Disso que (Lyra, 2014), chama
de “acordo entre o eu e o mundo”. Não posso negar que escrevo a partir do
vivido, logo a subjetividade será fonte. O saber sobre encenação que em mim
habita vem dessa tradição em estar posto a dialogar com o grupo de atores e
atrizes. As cenas só tomam sentido no corpo de quem se dispõe a exposição.
De nada adiantaria compor “imagens fortes” que não tem sentido algum no
corpo de quem as dará vida.
Eu me ponho a caminhar trazendo a certeza de que a encenação é um
percurso aberto composto por muitas curvas, surpresas e incertezas.
Estar em travessia poética supõe um compartilhar de intimidades. Ao
criar o diretor rasga para o mundo aquilo que o perturba e essa perturbação
transmuta-se em algo que o persegue. Perseguir no sentido de busca, como a
17

caçar à “imagem forte”. Às vezes o encenador tem de usar das artimanhas de
um caçador: espreita, faro, aguçamento do olhar. É esse olhar aguçado que o
faz perceber um tema, uma “imagem central” que se traduz como metáfora.
Sobre a noção de “imagem central”, apresento o pensamento de Richard
Wilson:
Muito perto da noção de uma concepção do diretor está a
ideia de uma imagem central ou metafórica para a
produção teatral (...) Quando tal imagem é escolhida,
deve ser prolongada durante toda a peça.(WILSON,
1981, p 04).

Interessa-me essa ideia de uma imagem “central ou metafórica”. Ela me
é cara desde as experiências vivenciadas nos laboratórios de encenação com
o professor Marcos Bulhões, que visavam o encontro de uma “imagem forte”.
Caro leitor, sabemos que a “imagem forte” antes mesmo de se
materializar enquanto cena, pode rondar, como um espectro, a imaginação do
encenador.
Na Travessia por “Memórias de Quintal”, o espectro que me
acompanhou teve aura infantil. Apresento-lhe...
A criança abre a porta da cozinha, que a leva até oquintal. Como de
costume, busca o banco improvisado com um tijolo. Senta. Observa o céu, as
nuvens, avaliando-as, tentando conversar com elas, pedindo chuva. Olha para
o vão vazio, o seu quintal. Nuvens vazias de resposta, assim como vazio está o
rio, pois água não há. A chuva não cai, tampouco o rio enche. O rio
desaparecido. Vazia nuvem, vazio rio, mas seu coração, não. Este é
preenchido por uma curiosidade. Ela carrega uma mochila e um mapa. Fitando
o horizonte, decide ir em busca de algo. O que procura?
Essa é uma descrição, um ponto de partida para criação. Lembra que na
experiência da graduação as cenas foram concebidas na leitura do texto? Aqui
o que se intenta é o inverso, mergulhado na imagem onírica de uma criança
fitando o nada, me dispus a lograr a cena e os espaços vazios do texto que eu
mesmo escrevi. Na travessia, ou seja, no encenar, percebi que o quintal não
seria meramente uma representação cenográfica, ele, enquanto imagem
presente no imaginário das atrizes é uma semente para descoberta de imagens
fortes.
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O quintal é parte constituinte da cultura nordestina. Espaço utilizado para
festejar, plantar, depositar, brincar, abandonar, e no caso dessa empreitada
artística, metaforizar.
Quão curioso é o fato da imagem brotar no ciclo contínuo, entre o meu
olhar sobre a natureza, e a loucura da poesia que nele está implicado.
Bachelard (2009, p. 61), provoca perguntando “mas o filosofo solitário, onde é
que poderíamos colhê-las, essas imagens? Na vida ou nos livros?” Pergunta
tão intrigante para a travessia, já que é uma prática de encenação imbricada na
vida.
A poética da travessia é uma ação que exige disposição ao
arrebatamento, ao desvio normal das formas, pois é o insano olhar do
encenador sobre a geografia formal que é a cena, de sua lente, que saltam as
tramas imagéticas da encenação. Portanto uma “imagem forte” pode ser
entendida como uma descrição do olhar encantado do encenador.
E para além o olhar do encenador, haverá sempre um segundo olhar,
espalhado por camadas: atores, público. Desse modo, um aparato sensível do
encenador, que é a criação de imagens fortes, tornar-se-á coletivo.
Até aqui no deparamos com dois pontos fortes para a travessia, o
sentido de imagem forte e o quintal como lugar para assentar devaneios
cênicos. Mas a topografia desse encenar seria composta apenas de elementos
de terra?
As páginas desse ato, são de água, sendo assim, passiveis a olhares
carregados de anima, de feminilidade. Continuo com Bachelard (2009, p. 61),
para referendar tão ousado pensamento:
O devaneio puro, repleto de imagens, é uma manifestação da
anima, talvez a mais característica das manifestações. Em todo
caso, é no reino das imagens que, filósofo sonhador, vamos
buscar os benefícios da anima. As imagens da água dão a todo
sonhador a embriaguez da feminilidade. Quem é marcado pela
água guarda uma fidelidade a sua anima.

Marcado pela água, sigo o caminho de minha travessia, e contra balanço
a hegemonia do pensamento dominante no ocidente, que é tão masculino, não
no sentido de força antagônica, mas de um masculino arraigado no machismo,
que por sua vez tenta calar a voz dos que habitam a margem.
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Lembro aos leitores que a anima está comigo, em forma de pensamento
líquido, e também em carne viva, pois são duas atrizes que me acompanham
na empreitada. Mulheres dispostas a abrir as portas de sua feminilidade, e
mais

ainda,

de

compartilhá-las

comigo,

como

num

movimento

de

contaminação. A poética da travessia pressupõe a presença de um encenador
de rio, de anima. Aprofundo literalmente esse diálogo com a força feminina da
água mais adiante. Mas, sigamos apresentando o território que me pus a
atravessar...
Em Jardim do Seridó3, há um rio intermitente. Cobra, seu nome - esse
ser rastejante, que assim como a água da chuva, tem por destino o solo. O rio,
no ano que visitei estava seco. Sem margem, fundo. Apenas areia. Me deparei
dom um rio invisível. Para que as águas nele corram, necessita que o
reservatório da cidade, a Barragem Zangalheiras, encha a ponto de vazar.
Percebam quão belo é a intuição dos sertanejos e sertanejas, que no
exercício de nomear os acontecimentos naturais de sua região, reconhecendo
a importância da água em suas vidas, fazem poesia, ao renomear o
vazamento. Para os homens e mulheres de região Seridó, um ato técnico,
como a abertura das comportas dos reservatórios, é um “sangramento”.
Sangrar... A água na Poética da Travessia é como sangue no corpo
humano, dá vida ao corpo simbólico que é a encenação. A imagem de um rio
que é fruto de um sangramento e que passa por quintais, misturadas às
memórias de vida das atrizes tornam-se um verdadeiro disparador de cenas
potentes no espetáculo “Memórias de Quintal”. A imagem forte que caço não
mais é de um príncipe europeu que vinga a morte do pai, mas de crianças
nordestinas que sonham ver o rio sangrar.
Mas antes de aprofundar aspectos desse sangrar, para refletir sobre o
pesquisar na arte. O quanto há na arte produzida na América-Latina, seres sob
o “cabresto” do conhecimento ditado pelas correntes de pensamento do Norte.
Saiba que pretendo não estar fadado ao marasmo de gerar textos que
servem apenas para preencher as estatísticas de Programas de PósGraduação, “textos epistemologicamente colonizados” (FABRINI, 2013).
3

Jardim do Seridó é um município da região seridoense do Rio Grande do Norte. Escolhido como um dos
pontos da trama feita de memórias dos moradores e fatos históricos. A escolha se deu por dois motivos:
a cidade tem um rio temporário cujas margens tocam grande parte dos quintais da cidade. É também a
cidade de origem de uma das atrizes que compõe o elenco, Paulinha Medeiros.
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Fabrini convoca-nos a ajustar a bússola do conhecimento dos
pesquisadores do eixo sul, como num gesto entrópico, que vise perceber as
potencias existentes na arte produzida aqui. O que me põe a pensar que na
ânsia de legitimar o nosso discurso, digo, nós pesquisadores que ocupamos as
Pós-Graduações de Artes Cênicas brasileiras, acabamos por calar a nossa
voz, diante da imperante ordem do conhecimento que necessita de argumentos
de autoridade, vozes vindas de um contexto estranho ao nosso.
Quais autores devem constar na bibliografia das teses, que
devem ser citados nos editais para projetos teatrais vinculados à
pesquisa, que devem ser citados para que aquilo que se diz ou
que se escreve seja “validado”? Será que devem? O teatro,
domesticado pela academia depois de haver sido fagocitado por
ela, não estará perdendo sua dimensão verdadeiramente
artística, poética e transformadora, a dimensão polivalente e
irradiadora das imagens, das metáforas? Não estaria perdendo
sua dupla natureza de matéria e imaginação? (FABRINI, 2013,
p. 14).

Em resposta a inquietante pergunta lançada por Fabrini, digo: pelo rubro
sangue nordestino que corre em minhas veias, herdado do corpo do meu pai,
Manoel, homem de 74 anos, trabalhador rural, que como muitos foi obrigado a
migrar para a capital e ver seu ímpeto por terra ser calado pelo apito de uma
fábrica de tecidos, e pela minha mãe, Luzia, mulher de 68 anos, de quem herdo
o gosto pelo sensível, costureira, que com sua inteligência remendou pedaços
de tecido, para vestir a tantos, inclusive a mim, digo, não.
Que o teatro não haja para domesticar a índole de quem o faz. Antes
disso, que o teatro seja uma ponte para o pensamento emancipado. Que
deflagre a todos que nele tocam, uma revolução do imaginário, tal qual a do
sertanejo, que num rompante de devaneio, enxerga na cheia de um rio, um
“sangramento”.
Que o teatro seja um passo para a metáfora.
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1 – Aprendizados de quintal: o nascer de um encenador.

Muitas vezes, na origem de um caminho criativo, há uma ferida.
Eugenio Barba.

Muitos são os poetas que dão vazão ao lirismo partindo da ideia de
jornada, tantos são os personagens que habitam o imaginário de todos nós...
Ulisses, o herói que enfrenta quimeras no mar. Riobaldo, o jagunço que corta
as veredas do sertão... Como se o sinônimo do viver fosse o migrar. Guimarães
Rosa, consagrado autor brasileiro, no aclamado romance Grande Sertão:
Veredas fez brotar o amor entre iguais, num território cuja a geografia se
mostra tão agressiva: o sertão. Não carece explicar as características deste
sertão, nem desse amor, mas agraciar a inteligência de Guimarães Rosa que
ao criar o narrador Riobaldo, oferece ao leitor, de modo lírico, o ato de trilhar
um caminho.
Caminho é uma palavra chave para a ficção roseana e tornar-se muito
valiosa em minhas reflexões como encenador. Apesar da aparente clareza que
a palavra em questão denota, arrisco-me a buscar o seu significado literal no
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa:“1: Faixa de terreno, destinada ao
trânsito de pessoas de um ponto ao outro.2: Espaço que se percorre andando.
3: Direção, rumo, destino”4.
O caminho é sem dúvida uma condição para a existência humana.
Sempre haverá uma faixa a ser percorrida, um espaço para se transitar, sejam
estes conhecidos e curtos como os cômodos de uma casa habitada há muitos
anos, ou longos, misteriosos e infindáveis como as veredas de um sertão.
Vereda é caminho, que diferente da rua, é estreita. As veredas são
também feitas para encurtar distâncias, e o fato de serem estreitas
impossibilitam a caminhada lado a lado. É caminhar em fila, com uma
referência à frente e outra atrás. Essa condição de presença partilhada
ironicamente pode provocar isolamento, sim isolamento, um tipo que desperta
4

In: Minidicionário Contemporâneo de Língua Portuguesa. Org. Paulo Geiser, Rio de Janeiro, 2011.
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a consciência daquele que caminha. A vereda torna-se uma metáfora para o
traçado do encenador, já que este põe-se à caminhar com sua equipe de
trabalho por rotas que precisam ser subvertidas. A vereda é um desvio de
caminho.
Vereda como desvio também é busca. O encenador é um ser em
travessia. Vejamos o exemplo de Yoshi Oida. No livro o Ator Errante ele
descreve, como se deu seu contato com a cultura ocidental. Oida deixou o
Japão e foi morar em Paris, a convite de Jean-Louis Barrault, para participar de
uma montagem dirigida pelo encenador Peter Brook. Este encontro
caracterizou-se como a abertura de uma vereda no percurso artístico de Oida
(1999), pois ao aceitar o convite e deparar-se com uma cultura estranha a sua,
tratou de romper o caminho óbvio de sua trajetória (o teatro nô), associando
herdada da tradição do teatro oriental as inovações da moderna linguagem
encenadora de Peter Brook. Vejamos um trecho:
Encontrei Peter Brook pela primeira vez no escritório de JeanLouis Barrault, no teatro Odéon. (...) Brook olhou-me com os
seus olhos de um azul muito vivo e me disse o seguinte:
“Aconteceu um acidente na rua. Um homem coberto de sangue
está largado fora do automóvel. Curiosos aproximam-se dele.
Se esse homem se levantar de repente sorrindo e
cumprimentar
os
curiosos,
estes
se
transformam
imediatamente em espectadores e o homem ensanguentado
vira ator. Sem palco, sem iluminação criou-se uma situação
teatral. (...) Quero fazer algumas experiências com a intenção
de explorar esse processo (...) Você está interessado em
participar?” (...) Esse projeto me deixou perplexo. Até então,
sempre tinha considerado que o teatro era, antes de mais
nada, interpretação de um texto. No sistema em que estava
acostumado a trabalhar, escolhíamos uma peça, distribuíamos
os papeis entre os atores (...) ensaiávamos até a estreia. Brook
estava me propondo um começo diferente. (OIDA, 1999, p. 24)

Os “olhos de um azul muito vivo” do encenador Peter Brook, para Oida,
funcionaram como um desvio “no sistema em que estava acostumado a
trabalhar”. Apesar de ser um ator cuja formação se deu no teatro Nô, o
exemplo do “homem ensanguentado” despertou em Oida, o ímpeto em
redimensionar o cotidiano das pessoas de modo inesperado e entender que o
artista sem o arrojo do devir, do lançar-se no inusitado para descobrir novos
caminhos é como teatro sem público, inexiste.
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Caminho e vereda são palavras que guardam particularidades na vida
cotidiana, mas aplicadas na rotina do encenador, se redimensionam em
alimento para o instinto criador. Viver ao lado de Paulinha Medeiros e Lucília
Alburquerque5 a travessia, a montagem do espetáculo “Memórias de quintal”,
foi uma prática para encontrar feridas.
Reconheço que tais feridas despontaram ao passo que me dispus à
travessia. Se eu decidisse voltar pelas rotas percorridas, certamente
encontraria partes tomadas de entulho. Algumas veredas fechadas. Outras
inacabadas. Mas não estou voltando. É para frente que sigo em direção às
cenas do “Memórias de quintal”.
Olhar para trás é um ato de percepção para o agora, pois nas
experiências vividas no passado eu redescubro como agir no presente. Sigo
em frente sem hesitar olhar para trás. Visitar o baú que foi o meu quintal.
Quintal, lugar tão imaginativo e comum no Rio Grande do Norte, e
gradativamente se extingue em Natal, dado a expansão de empredimentos
imobiliários verticais. O quintal é a extensão da casa. Condomínios não tem
quintal, são verticais, hierárquicos, não há espaço para o quintal.
Lembro que no quintal de minha infância o que verticalizava eram as
árvores. O quintal é o espaço para aguçar o lúdico.
Os espaços em que o sujeito viveu a infância em sua totalidade (jogo,
desafio e brincadeira) são em si, lugares de potentes memórias cênicas.
Lembro bem a maneira como conheci meus melhores amigos de infância. Um
deles, o Tuca, (José Roberto), quando estava indo comprar pão na padaria. A
casa do Tuca ficava no meio do caminho entre a minha casa e a padaria.
Todas as vezes que passava ele me olhava segurando uma bola, até o dia em
que ao passar, ele ao invés de me convidar para brincar com a bola, resolveu
jogar pedra na lua6. Jogando pedra na lua, foi assim que iniciou a nossa
amizade.

5

Paulinha Medeiros e Lulu Albuquerque são atrizes que me acompanham na montagem do espetáculo
“Memórias de Quintal”. A partir deste momento irei me referir a elas como Paulinha e Lulu.
6
Brincadeira em que meninos e meninas competiam quem atirava a pedra o mais alto possível. O
objetivo era “fazer” buracos na lua.
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É impossível escrever sobre o tema Memórias de Quintal, sem evocar as
memórias vividas por mim. Cresci vasculhando terreno, e nele desenhei a
inventividade artística que em mim habita hoje. É dessa invenção que colho a
matéria expressiva. E ela atua simbolicamente em meu intelecto. Não sei
explicar a fonte biológica dessa invenção, apenas constato sua presença a
cada tentativa de dar vida aos laboratórios de criação com informações de
quintal. É tão forte essa intuição do artista no processo de criação.
Amit Goswami (2012), diz que o processo criativo tem quatro estágios
“preparação, incubação, insight e manifestação”. Uso a memória de quando
conheci Tuca, para ilustrar o conceito de Goswami sobre estágios criativos.
Preparação é o momento que antecede o encontro, tal quando eu passava na
frente da casa dele e a gente ficava se olhando, isso ficou registrado em minha
memória. A Incubação se traduz no desejo inconsciente de brincar junto, de
jogar bola, e isso fica latente até o momento em que decidimos jogar pedra na
lua. Essa ação alimenta o meu imaginário e sem que eu tenha domínio, ela
salta da minha memória em meio a um laboratório de criação de cenas. Esta é
a fase do insight, quando influenciado pelo calor dos jogos em sala de ensaio,
o eu passei a lidar de maneira intencional com a imagem. Neste sentido, jogar
“pedra na lua” passa a ser o mote para uma infinidade de possibilidades
cênicas. E por fim, a manifestação se dá no contato com o espectador. É neste
momento que a imagem particular do ator tornar-se-á universal.
Bachelard (1979) aprofunda essa noção de criação ao afirmar que “O
ato poético [tomado como produto da imaginação, portanto como imagem] não
tem passado – pelo menos não um passado no decorrer do qual pudéssemos
seguir a sua preparação e o seu advento”. É interessante a visão de ato
poético de Bachelard, se entendida como elemento do jogo do ator no ato de
criar.
Apesar de o ator ter na memória a imagem de duas crianças brincando
com uma pedra, somente no presente instante que ele se revela diante do
público, é que salta a ação poética! Isso porque a criação, como diria
OLIVEIRA JR (2008) “é sempre inaugural”. A cena teatral é um ato inaugural.
Ora o teatro é a arte do presente, e uma de suas etimologias é dada ao ver,
Theatron: lugar de onde se vê.
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Vou mais fundo e digo que o teatro é lugar de explorar espaço e tempo
sinestesicamente, seja enxergando, escutando ou tocando. Portanto o olhar
voltado ao passado que representa o meu quintal, não caracteriza um resgate,
no sentido de algo morto, mas uma tentativa de fazer valer o que de inaugural
existirá em meu olhar e no olhar do público.
Há em mim um impulso ao inusitado. Carrego desde cedo um encanto
pelas coisas abandonadas. O objeto jogado que aparentemente não parece
material de cena, na mão do ator se redimensiona e ganha outros sentidos.
Ouso dizer que a primeira vez que fiz poesia cênica foi ao descobrir no quintal
de minha casa, entre os entulhos, uma lata de sardinha enferrujada. Meus
amigos testemunharam que da lata vingou um trator, que vingou a boca de um
monstro engolidor de formigas, um bisturi que corta a barriga de um sapo...
vingou um sujeito voltado à invenção e ao gosto por uma estética do precário.
Intuitivamente, frente ao olhar de meus amigos eu fazia teatro.
Memórias ricas essas de quintal. A precariedade da coisa abandonada
experimentada na infância, fazendo brotar um olhar para a encenação. Quando
uma criança oferece sua imaginação à transformação do óbvio, intuitivamente
exercita um dos princípios básicos do encenar: a reinvenção do objeto
transformado em imagem cênica.
Quando o encenador busca na infância o fertilizante para suas criações,
sabe que lida com um material particular, mas algo de coletivo habita esse
império íntimo. E são as imagens que deflagram todo o potencial comunitário
dos seres. As imagens de quintal de minha infância tocam de alguma maneira
as imagens de quintal do leitor que me aprecia nesse instante.
A imagem poética não está submetida a um impulso. Não é o
eco de um passado. É antes o inverso: pela explosão de uma
imagem, o passado longínquo ressoa em ecos e não se vê mais
em que profundidade esses ecos vão repercutir e cessar. Por
sua novidade, por sua atividade, a imagem poética tem um ser
próprio, um dinamismo próprio (BACHELARD, 1979, p. 05)

Imagens são sementes de uma conexão profunda. Ao liberar todo
arsenal imaginativo que minha memória abarca encontro as armas necessárias
para lidar com o discurso sobre a “guerrilha incruenta” (BARBA, 2010), e estas
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abrem minhas inquietas palavras de água. Toda guerrilha nasce de uma revolta
e é em si, uma ação coletiva, efetivada em comunidade e toda atividade
comunitária guarda riscos. Estar na água é um risco. A cena nordestina, mais
especificamente a que me insiro, é um risco entre o encanto e a dor. Acredito
na força que a imagem tem ressoar no intelecto e de agir como “um ser
próprio” com “um dinamismo próprio”. As imagens particulares que oferto de
meu quintal, estão fatalmente fadadas ao rabisco, ao borro e a transformação
quando forem invadidas pelas imagens de quintal das atrizes que me
acompanham nessa jornada. Imagem é celeiro de poesia.
Fabulo a imagem de meu quintal... cresci vendo o quintal de minha casa
se transformar. Antes era uma faixa de terra com muitas árvores, que cortadas
deram espaço a uma casa, que derrubada deu lugar a um condomínio. O
quintal em que construí meu potencial imaginativo pouco a pouco se
transformou em morada de pessoas estranhas a mim. A faixa de terra se
extinguiu ao ponto de virar cimento e concreto. Mas não há material rígido
suficiente para extinguir as memórias de quintal encravadas no meu corpo, até
porque sei que no condomínio da rua Maria José Lira, nº 16, que toma o
espaço de minha antiga casa, habita alguma criança, e ela, a criança, com o
advento de sua ação criadora quebra regras a partir do brincar.
O meu brincar do passado intuitivamente toca o brincar do presente. O
que quero dizer é que os elementos que permeiam a minha vida de quintal,
inconscientemente tomam a vida de alguém que nunca esteve comigo lá. Uma
criança, ou você, leitor que me segue nesta travessia.
Ainda sobre essa capacidade de tornar coletiva a mais íntima imagem,
busco dialogo com Lyra (2014), que encara o artista como um ser preparado a
lidar com questões de ordem pessoal, sem deixar de fazê-las reverberar no
universo, como água que brota em nascedouro no meio da mata e escorre para
encontrar outros fios de nascente, até tornar-se um rio, para então tocar o
coletivo. Encontro na artetnografia de Lyra, um refúgio metodológico para dar
fluxo ao encenador que nasce no seio da infância, cresce nos laboratórios de
criação e escorre fortemente no contato com o espectador. Vejamos:
Artetnografia busca uma orientação, um sentido, um
caminho a ser percorrido através da poética, do
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politeísmo e das questões que estão nas profundezas de
nossa alma individual e coletiva, os fragmentos mais
estranhos e refratários ao entendimento. Mais do que as
questões acessadas pela leitura direta do nosso intelecto
ante a comunidade, o paradigma artetnógrafico requer
uma pesquisa indireta que busca construir elos entre os
fenômenos, de modo a compreendê-los como estando
co-implicados num movimento sempre provisório entre
artista e comunidade, entre ser e cosmos, em ato de
risco, nos lugares mais ermos, onde o outro se apresenta
em toda a sua estranheza e o passado se articula ao
presente. (2014, p.175)

Poética da Travessia é caminho por memórias gastas que reluzem no
contato, na fricção entre corpos, seja em laboratórios criativos executados
pelos atores, no contato direto com o espectador ou nas idas a Jardim do
Seridó, a cidade que é uma das nascentes do espetáculo “Memórias de
Quintal”.
A partir do paradigma etnográfico de que é possível “construir elos entre
os fenômenos” que o convido leitor: entre de peito aberto nas memórias deste
artista que formou a inventividade no quintal. Abre teu peito e recebe minhas
palavras. Lê, rabisca estas páginas, ao me criticar, que o faça com o advento
de algum jogo, desafio ou brincadeira, como as crianças do playgroud. Usa a
revolta da criança que em ti habita. Desenha em cima das minhas palavras!
Usa do teu encenar imaginativo, a faz brotar daqui teus próprios desenhos
cênicos. Cria tu também “imagens fortes”.
No quintal aprendi o sentido da palavra ancestralidade ao catar a
madeira seca necessária para construir e acender uma fogueira. Ao usar da
forquilha de uma goiabeira para fazer uma baladeira e caçar um pássaro. Com
resto de metal de fogão, fiz faca para depenar o passarinho e limpar suas
vísceras. Fui um pequeno guerreiro, sem saber a força deste arquétipo.
Descobri por entre frestas de um muro, toques pessoais e “brincadeiras de
casinha” que o corpo é fonte de prazer e sexualidade. Senti a felicidade do
amor puro por Roni, meu gato de estimação que nasceu entre os tijolos. Vivi
meu primeiro ritual de passagem, ao enterrá-lo, na pré-adolescência. Até
envelhecer e descobrir que a morte é parte condicionante de nossa vida, afinal,
neste mesmo quintal, velamos o corpo de minha irmã, Aninha. Entendi que a
dor é parte primordial na formação de um ser humano. O quintal me preparou
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para a vida. Por isso, posso dizer que o espetáculo “Memórias de quintal” é
uma travessia artística e um lugar para perceber que “há uma ferida”, como
bem disse Eugenio Barba, nos caminhos artísticos que trilhamos.
Caminho é travessia, mas não qualquer travessia. Ao mexer nesse
passado trago à tona a fonte primordial das encenações que tive a
oportunidade de conduzir. Fonte? O quintal não é fonte, pois não bebo nele.
Sou ele. A imagem que traduz melhor esse ímpeto em fazer teatro com tais
memórias é de uma teia que está num constante movimento de encontro, cujas
linhas que indicam o caminho estão sendo atravessadas, e ao passo que
atravessam, formam a trama.
A canção popular de João do Vale, eternizada na voz de Caetano
Veloso, traduz o que tento explicar “A aranha tece puxando o fio da abelha, a
ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece”. A fonte é
para saciar a sede. Ao expor minhas memórias proponho um pacto de teia,
com você leitor: ao ler-me, tentes enxergar algo em ti, que não esteja somente
em mim. Faz com que o que de mim conheces, toque o teu “desconhecido”.
Experiências de criação não são apenas para passagem. Elas tendem a
marcar.
Sou a mistura de um operário e uma dona de casa, meus pais: Manoel e
Luzia, ambos nascidos no sertão potiguar. Origem pobre, tenho. Na década de
oitenta o Brasil vivia a ressacada ditadura militar e enfrentava forte recessão
econômica. Acesso aos melhores brinquedos, não tive. A ausência de
brinquedos fabricados não minou o meu gosto em transformar o imprestável
em algo lúdico. A indústria do consumo tem destruído a formação do desejo na
infância. Ao querer caçar o passarinho, passei pelos estágios necessários da
invenção: selecionei a melhor forquilha, busquei o elástico no atelier de costura
de minha mãe, usei faca, pedaço de tecido até que a baladeira ficasse pronta.
O desejo de consumir foi atrelado ao de fazer, bem diferente de uma criança
que é preparada para obter o objeto de consumo pronto. Fabricado na
prateleira da loja.
Tal como a criança que olhando o quintal imagina o brinquedo ideal,
desenha-o na cabeça, e com as próprias mãos o constrói, também decide mirar
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o quintal de infância para nele encontrar o material necessário na construção
do “brinquedo”, da cena. A travessia poética requer um olhar aguçado para a
própria biografia, pois da própria história, retiro o material encenante.
A poética da travessia requer atenção também às camadas existentes
no ato de criar. O exemplo do encenador que em 2008 descobriu o sentido de
“imagem forte”, só reforça a ousada afirmação. Vejamos o que diz, Ostrower
(1977), sobre a criação:
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo
novo. Em qualquer que seja o campo de atividade, trata-se,
nesse "novo", de novas coerências que se estabelecem para a
mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e
compreendidos em termos novos. O ato criador abrange,
portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a
de relacionar, ordenar, configurar, significar.(1978, p. 5)

Eu sou um ser em travessia e trago na bagagem as invenções de um
menino que cresceu corajoso o suficiente em confessar que latas, pedaços de
madeira, entulhos são a fonte de sua estética, e a invenção é o adubo que
fertiliza a criação de cenas. Travessia até a encenação é minha condição. Sou
um encenador que não teme em visitar as feridas e delas fazer minar veredas.
Digamos que o quintal, o tema gerador destas palavras, seja o início da
travessia até a encenação, mas um caminho por mais conhecido que seja
reserva enigmas e encontros.

1.1- Encontros de Travessia.

Ao começar o processo de montagem havíamos apenas eu e Paulinha
na sala vazia. Estávamos na sala 18 do Departamento de Artes da UFRN.
Lembro bem. Nós nos olhamos por muito tempo. Dividi o meu medo. Não é
fácil dar o primeiro passo. Fui encorajado. Olhos de encorajamento. Ali estive
diante do primeiro aprendizado dessa jornada, encenar é partilhar. Foi então
que me rasguei para Paulinha. Abrir o baú da infância e remexer nas memórias
do meu quintal revelariam aspectos do humano que sou hoje: um homem que
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não teme a exposição do seu lado sensível. Disse de minhas experiências
lúdicas e das perdas afetivas. Enterrar um ente que ama é uma perda
irreparável. Em 1996 perdi uma irmã vítima de meningite. Doença do trópico,
disse meu pai. Não sabia bem o que significava trópico. Achava que era algo
que doía. Ao crescer descobri que trópico separa. Então minha suposição
juvenil estava certa, trópico é separação.
Paulinha me falou de sua paixão pela poesia, em especial a de Manoel
de Barros, e sobre Bugrinha, uma menina indígena que faz parte do imaginário
do poeta mato-grossense. Que bonita essa imagem da menina bugra. Criança
liberta que vive no meio do mato a procura de pássaros. Lembra um pouco o
menino que fui. Como disse, meu quintal era tomado por árvores. Minha
pequena floresta incrustada na zona urbana. Senti que a menina Bugra poderia
estar por “nossas árvores”, nossas improvisações na sala vazia. Que curioso, o
primeiro ato de nossa empreitada não foi uma improvisação, mas uma
conversa franca.
Tentem imaginar um jovem encenador com uma jovem atriz frente a um
caminho estreito. Eles estão a caminhar, mas de súbito decidem parar e
escutar um ao outro. Foi isso que aconteceu, caminhar não representava
necessariamente estar junto. No início da travessia foi preciso parar, olhar no
olho e conversar. O teatro é essa arte do diálogo. A parada me fez enxergar ao
lado de Paulinha a primeira vereda: convidar um terceiro ator ou atriz para
caminhar conosco.
Estava eu ao lado de Paulinha frente à primeira vereda, prestes a tomar
a decisão: trabalhar na perspectiva de um monólogo, jogar junto ou ter mais
uma parceira para jogar? Não hesitei em abrir essa primeira picada. Mas quem
convidar? É então que surge um elemento importante para essa Travessia: o
Grupo de Teatro Arkhétypos.
O Arkhétypos como é conhecido trata-se de um trabalho para efetivação
do fazer teatral na Universidade, coordenado pelo professor Robson Carlos
Haderchpek7. Como projeto de extensão cumpre o papel de ligar a

7

Ator, diretor, professor e pesquisador formado e pós-graduado pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Começou a estudar teatro em 1994 no Núcleo de Artes Cênicas do SESI
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Universidade à comunidade externa funcionando assim como uma ponte para
o indivíduo que deseja experimentar potencialmente a sensação de atuar ou
dirigir. O grupo nasce na Universidade e tem a particularidade de se constituir
como um espaço para formação de atores e encenadores.
Em 2013 fui convidado pelo professor Robson para assumir a função de
assistente de direção do espetáculo Aboiá8. Experiência esta que me fez
compreender que ao conduzir um processo o encenador desenvolve “uma
prática particular”, como diria Eugenio Barba, e esta pode resultar numa
“Poética da direção Teatral”9.
A fim de reforçar a importância do Arkhétypos em minha formação, cito
um trecho de meu diário de montagem do Aboiá. Nele exponho as impressões
causadas após a apresentação do espetáculo na Universitat für Musik und
Darstellende Kunst Wien (Viena/Áustria). No trecho relato as características do
grupo e já aponto para descoberta de uma poética de direção:
O Aboiá impactou os vienenses. Uma experiência coletiva,
horizontal e circular. O processo coletivo é circular. Um ciclo
caótico de descoberta que revela a intensidade da entrega do
artista. Aquele que pulsa com furor, espanto e curiosidade,
causará no parceiro de estrada que o acompanha uma
admiração e respeito constante. Isso não significa cópia de
comportamento, como gostar da mesma música. Basta pulsarem
juntos. O Aboiá é uma experiência de contaminação coletiva.
Anárquico como Thainá; encantador como Mayra; Rigoroso
como Robson; Intenso fisicamente como Lulu; afetivo como
Paulinha... É o pedaço de cada indivíduo. Talvez o Arkhétypos
seja o lugar da subversão das funções, mesmo sabendo que
existe a figura de Robson, o líder, o rio que deságua e toca o
lago chamado Arkhétypos. Talvez caiba ao lago invadir o rio

de Rio Claro/SP. Possui Graduação em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de
Campinas (2001), Mestrado em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (2005) e
Doutorado em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (2009). É Professor Adjunto do
Curso de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua também no Programa
de Pós-Graduação em Artes Cênicas e coordena Projetos de Extensão e Pesquisa na UFRN.
8
Aboiá trata da relação do homem sertanejo com a terra. A partir da figura do vaqueiro e seus
aboios encantados, lida com temas recorrentes no imaginário nordestino como a morte a
ressureição. Como o título sugere, se fundamenta na linguagem do corpo no nos neologismos
que o aboio do vaqueiro suscita.
9
Sobre a Poética da direção teatral, HADERCHPEK (2009, p. 128) esclarece: “Considero que a
poética da direção teatral é o conjunto de elementos que constituem e definem um modo de
propor, de agir e de pensar de um diretor (...) cada qual reúne princípios essenciais para a
concretização das suas propostas, e através da prática, das experimentações, dos seus erros e
acertos, estará construindo a sua poética”.
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para auxiliá-lo no ato de fluir (...) As palavras têm dom de
devaneio. O artista é um condutor de devaneios, metáforas que
provocam beleza e crítica. O diretor escreve no mundo com as
suas metáforas cênicas. (Grifos próprios)

Peço destaque para o trecho em que reconheço que o grupo é feito de
individualidades.

Ao falar do

“Memórias de

quintal” lido

com

duas

características humanas listadas no diário acima: o afeto de Paulinha e a
intensidade física de Lulu. Lulu uma atriz jovem de corpo grande e olhos de cor
negra muito enigmáticos cruzou a minha rota. A via que possibilitou esse
encontro foi o Arkhétypos. É fácil reconhecer alguém que partilha do mesmo
ideal de vida: fazer teatro.
Diante da vereda que nos pôs a escolher uma nova parceira de
caminhada, estávamos eu e Paulinha. A resposta eu encontrei no local em que
meu ímpeto por uma poética despertou, o Grupo Arkhétypos de Teatro. Decidi
convidar Lulu, que não hesitou em dizer sim. O negro dos olhos de Lulu, se
misturando ao verde de Paulinha e ao meu castanho claro. Esses matizes
oculares se lançam na travessia.
Seis pares de olhos foram suficientes para me fazer enxergar que
encenar é partilhar, como disse anteriormente, mas também encontrar. Reparto
com Paulinha e Lulu a intuição de que teatro é encontro.
Em meio a travessia tive a consciência que deveria nutrir meu instinto,
para alimentar a potência criativa das atrizes, bem como, meus valores de
encenador. Eis que surge a pungência da água.

1.2 - O Encenador da travessia – um ser voltado à água.

As imagens poéticas têm, também elas, uma matéria.
Gaston Bachelard.
Nas páginas anteriores vimos que a travessia é condição “sinequanon”
do ser humano. Se aplicada à realidade do encenador torna-se um caminho
fértil capaz de revelar “uma prática particular” ou uma “poética da direção”. No
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universo literário os caminhos se reconfiguram em vereda – a rota desviante.
Ao lado de duas atrizes, eu na condição de encenador me pus a caminhar. Os
caminhos guardam aprendizados, um deles diz respeito à imagem que projeto
sobre a figura do encenador.
Outro dia fiz uma experiência com meu sobrinho de oito anos. Em uma
conversa perguntei se ele sabia o que era um encenador de teatro. Ele
respondeu com outra pergunta, “o quê?”. Mudei o enunciado. E um diretor de
teatro? Ele me olhou e respondeu: “Acho que é um homem parecido com a
diretora lá da escola”. Dei uma gargalhada. Meu sobrinho não faz parte da
rotina de um grupo de teatro. Nunca esteve presente numa sala de laboratório,
mas associou a palavra direção com alguém que guia.
Dependendo do contexto, dirigir pode ser um ato de guiar. Há muitos
sinônimos para expressão dirigir, mas no teatro estes se triplicam dada a
diversidade de abordagens metodológicas sobre o tema. Não está no foco
distinguir as diferenças entre dirigir e encenar. Outros estudos aprofundam
essa ideia, como o do supracitado Robson Haderchpek (2009) e do professor
da Universidade Estadual de São Paulo, Antônio Carlos de Araújo10 (2008).
O primeiro aborda aspectos pedagógicos existentes na prática do
encenador, discutindo entre outros assuntos, as distinções entre o termo
encenador e diretor, fazendo-nos pensar que as diferenças são limítrofes,
vejamos:
Nos tempos atuais, as palavras diretor e encenador podem
significar funções que apresentem certa distinção. Alguns
consideram que o primeiro cuida mais especificamente da parte
10

Diretor teatral, professor e pesquisador. Graduado em Artes Cênicas com habilitação em
Teoria do Teatro (1988) e Direção Teatral (1990), Mestrado em Teatro (2002) e Doutorado em
Artes (2008), todos pela Universidade de São Paulo (USP). É professor do Departamento de
Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)
desde 1998, onde leciona no Bacharelado de Direção Teatral (Graduação), e também no
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (Área de concentração: Teoria e Prática do
Teatro. Linha de Pesquisa: Texto e Cena). É diretor artístico do Teatro da Vertigem, com o qual
encenou os seguintes espetáculos: O Paraíso Perdido (1992); O Livro de Jó (1995); Apocalipse
1,11 (2000); BR-3 (2006); História de Amor: Últimos Capítulos (2007); a ópera Dido e Enéas
(2008); Bom Retiro 958 metros (2012), a ópera Orfeu e Eurídice (2012), entre outros. Tem
experiência na área de Artes, com ênfase em Encenação, atuando principalmente nas
seguintes áreas: processo de criação, direção teatral, metodologia de ensaio, espaço cênico,
performance e intervenção urbana, encenação contemporânea e processo colaborativo.
Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa Práticas Pedagógicas para o Ensino de Direção
Teatral.
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prática da encenação enquanto o segundo se dedica em
princípio à concepção estética do mesmo. No entanto, ambas as
designações dizem respeito a este profissional que conduz um
ator, ou um grupo de atores, a um resultado
cênico.(HADERCHPEK, 2009, p. 68).

O segundo verticaliza a discussão sobre a função do diretor na
encenação propondo uma análise da necessidade e importância da presença
de um encenador numa montagem cênica, para isso reconhece que se a
encenação ganhou o status de objeto estético nos últimos anos se deu graças
ao surgimento da figura do encenador, vejamos:
Que tal função tenha, por um lado, se hipertrofiado ao longo do
século XX, ou, por outro, sido continuamente colocada em xeque
ou negada, tem-se que admitir que não é possível conceber o
teatro moderno e contemporâneo sem a sua contribuição. A
função do encenador revolucionou a linguagem teatral,
modificando os nossos paradigmas de leitura e percepção do
próprio teatro. Nesse sentido, não se trata mais de um
movimento ou tendência localizada dentro da categoria “teatro
de encenador”, mas sim na quase impossibilidade de
dissociação entre teatro contemporâneo e encenação.
(ARAUJO, 2008, p. 189).

A respeito do ato de dirigir, me aproximo do ponto de vista de
Haderchpek, que constrói a partir de suas palavras a imagem de um diretor que
é guiado por uma percepção reflexiva que reverbera na metodologia adotada
para montagem e ensaio das cenas:
Dirigir é uma arte guiada o tempo todo por questionamentos (...)
é estar atento às necessidades do processo e mudar o leme do
barco caso encontremos um rochedo (...) é ter paciência (...) é
estar atento à sua tripulação, é predispor-se a errar e a tentar
novamente (...) é voltar-se para si mesmo e tentar estabelecer
uma conexão entre o interno e o externo. (2009, p. 127).

Ser um diretor que reconhece as necessidades do processo, eis um
querer possível. Atentar-se aos companheiros e companheiras, eis algo que
me apetece. Voltar a percepção para dentro de si e dela retirar respostas
possíveis, eis uma meta do encenador da travessia.
Já que a travessia é tão cara para o existir, busco diálogo com o filósofo
espanhol Jorge Larrosa para afirmar que a travessia é também experiência.
Percebo que ao se jogar num caminho, o sujeito é tocado e algo acontece com
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ele. Para Larrosa (2002), “o sujeito da experiência é um ponto de chegada”,
nessa perspectiva, ouso conceber o encenador como um indivíduo que está
em constante movimento de recepção sensível. E essa sensibilidade se
manifesta no “modus operandi” de seus estímulos.
Metaforicamente abraço a ideia do encenador que traz em sua condução
a qualidade fluida da água.
Essa matéria orgânica é fonte de inspiração para poetas. Magnífica, a
água traz mistérios que intrigam os estudos sobre a influência dos mitos na
vida do homem. É de grande valia a percepção de que acontecimentos
literários, como a morte de Ofélia nas águas correntes de um rio, auxiliam a
compreensão e aprofundamento do debate sobre enigmas humanos, tal como
a morte - a água guarda o encanto e também a sedução da morte. Foi diante
da beleza exuberante do rio que Ofélia encontrou refúgio. Os longos cabelos
seguiram o curso do rio e fluíram até o fundo. O rio convidou a oprimida Ofélia
para uma dança eterna. O leito transformou-se em lápide.
Bachelard (2013) se dedicou a estudar o rio como local de aparição dos
seres encantados, das ninfas e heróis. Lugar para revelação dos traços
sonhadores do ser e também de formação da psique. O rio é um ponto para
contemplação das belezas límpidas, bem como, o temor advindo da escuridão
turva da água. Água é fonte, pois molha o adubo e faz brotar as imagens
espetaculares, como o rio intermitente de Jardim do Seridó - que só aparece
em tempos de invernada fluente.
Arrisco dizer que o registro de um processo criativo é como uma boa
invernada, pois aumenta a capacidade do artista de plantar e colher sonhos.
Os meus sonhos como encenador vem dessa aptidão de estar prostrado diante
de um grande rio. Eis que encontro em Bachelard (2013) o refúgio para
oníricos impulsos:
Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à
água, à água verde e clara, à água que enverdece os
prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair
num devaneio profundo, sem rever a minha ventura...
(BACHELARD, 2013, p. 9).
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Desembocar é expressão vinda da geografia e refere-se ao rio. Mas se o
encenar é um fluir, digo que o encenador da travessia é um ente vindo das
águas de um rio. O Brasil é conhecido mundialmente por ter uma bacia
hidrográfica extensa. Antropologicamente herdamos de nossos índios o
encanto pelos rios. Banhamos o corpo no rio para limpar. O rio pode ser refúgio
para os atormentados, como Ofélia, mas também pode ser lugar de
desnudamento, pois toca a vida do artista para lavar a alma. Descenderia o
encenador brasileiro do rio?
No conhecimento ancestral busco refúgio. Para descansar o intelecto e
aumentar o arrojo do pensamento. Fuga que busca águas de rios, esses
mesmos que tomam o território brasileiro, e apresentam as forças míticas.
Água que me põe a mergulhar profundamente em minha anima, pois sabemos
que a matéria que rege a água é feminina. BACHELARD (2013), também diz
que a água é lugar para encontrar silêncios.
[...] não existe grande poesia sem largos intervalos de descanso
e de lentidão, nem grandes poemas sem silêncio. A água é
também um modelo de paz e de silêncio [...] perto dela a
gravidade poética aprofunda-se. A água vive um grande silêncio
materializado [...] Parece que, para bem compreender o silêncio,
nossa alma tem necessidade de ver alguma coisa que se cala;
para estar certa do repouso, ela precisa sentir perto de si um
grande ser natural que dorme (2013, p. 199).

Diante da questão da descendência do diretor brasileiro, fecho os olhos
para escutar minha alma. Ela diz que não devo generalizar. Não é o diretor
brasileiro que descende do rio, e sim o meu ímpeto inventivo que é tomado
pela fluidez do rio, que por excelência me encanta.
Na água enxergo o mito e descubro a ancestralidade, aquela vinda do
além-mar, que se transmuta da água salgada em doce, água de rio. Se do
povo indígena herdo o gosto por banhos, do africano herdo o encanto pela
magia. Na sabedoria espiritual dos Yorubás, encontro Euá, a orixá princesa,
senhora das possibilidades.
Iyewá, ou Euá, a dona do rio e da lagoa Iyewá, situada na
Nigéria, é um orixá feminino (uma aiabá) muito arisco e de culto
cada vez mais raro (...) atributos de Oiá e de Oxum estão
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contidos em Euá: transformação, guerra, caça, feminilidade,
disfarce, encantamento, praticidade, beleza. (MARTINS, 2001, p
38).

Orixá, esse ser divino, enigmático. No culto, um orixá feminino
manifesta-se no corpo de um homem ou mulher, como que estabelecendo um
transito entre o animus e a anima, fazendo brotar, pois, energias que se
complementam. O que se pretende alcançar é a compreensão de que na água
o encenador encontra a sua força encantadora, sua potência, e essa se
transforma em imagem poética.
Euá é também considerada “a padroeira dos artistas em geral: pintores,
atores, escultores, escritores (...) e de forma especial, os mágicos e
ventríloquos” (MARTINS, 2001, p.23). Artaud nos lembra que o teatro
manifesta a magia dos homens. E tão estimulante é o fazer do encenador, que
mistura os elementos da poética cênica, como um alquímico, um mágico, para
fazer saltar o teatro.
Euá, padroeira dos mágicos, tem o poder encantador de me silenciar. De
olhos fechados encontro o brilho de sua íris, que mais parece uma lagoa negra.
Euá também se manifesta na chuva fina. Analiso o caminho da chuva entre o
céu e solo, ela cai verticalmente, molha tudo o que toca e tem como fim,
escorrer horizontalmente, ou empoçar. Não é tormenta, tempestade. É brisa
fina que molha as folhagens.
O encenador das águas, no seio de prática, conduz o processo com a
sabedoria herdada de Euá, pois seus estímulos transitam na água que desce
vertical e escorre horizontal, ou seja, sua voz é dialógica, pois atende as
intempéries da tormenta, caso sejam instauradas.
Esses vãos devaneios me encorajam a construir a imagem de um diretor
que flui. Mesmo estando em caminhada, encarando intempéries das veredas,
busco aquilo que me “conecta internamente” (HADERCHPEK, 2009) - como a
força fluida do rio.
Eu contemplo o rio. Observo os sons. Percebo que a água corrente
molda pacientemente a pedra sem violência. Digo que a cena, assim como a
pedra, na sua forma original traz um pouco de rigidez, cabe a água tocá-la com
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força para que um novo desenho surja, porém, o tocar do encenador não vem
da força, mas da sensibilidade. Da sua capacidade em estabelecer diálogo com
o ator.
Me encanto pela água, pela sua qualidade fluida e transparente, a
concebo como matéria primordial de uma travessia cênica, dada a sua
capacidade de fluir e se transformar de acordo como é manipulada. A água
sofre modificações em seu estado natural, perde maleabilidade, solidifica-se,
ou, expande-se no ar. Que bela a imagem de uma encenação que se
materializa fluidamente diante do expectador e no “fechar das cortinas”, se
esvai como um gás invisível.
O processo criativo necessita dessa fluidez. Apenas os ingênuos não
reconhecem essa força. Ao idealizar uma cena, o encenador tende a se
deparar com problemas de ordem funcional. Para tanto é preciso estar aberto
para fluir diante do entrave. A encenação, como a pedra tocada pela água do
rio que corre, sofre metamorfoses, a cena é transitória. Nasce e morre. Há um
tempo de vida que inicia a cada tentativa em criar uma cena e se encerra ao
“apagar das luzes”, quero dizer que o ritual do encontro com o espectador se
esvai com o vento ao fim de cada sessão de espetáculo. E neste sentido,
Bachelard me alerta sobre essa transitoriedade:
Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque, já
em sua profundidade, o ser humano tem o destino da
água que corre. A água é realmente o elemento
transitório. É a metamorfose ontológica essencial entre o
fogo e a terra. O ser votado à água é um ser em
vertigem. (BACHELARD, 2013, p. 7).

Sofrer de vertigens, eis uma doença que me acompanha. Sempre que
inicio um novo processo criativo trago mais incertezas que certezas. O olhar
vertiginoso me permite enxergar de modo embaçado um desejo, daí exerço
uma aptidão: o de abrir caminhos. Para a montagem de “Memórias de quintal”
parti do tema quintal e da paixão pela cidade de Jardim do Seridó. Não
existiam atores ou cenas rascunhadas, tão pouco palavras organizadas
dramaturgicamente, ou a busca por respostas na infância. Não existia a água
como matéria simbólica. Digo que a primeira sensação que me apareceu na
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travessia foi exatamente a de um caminho vertiginoso que se clarificou a cada
verticalização do tema.
A água é um elemento que desperta o interesse dos poetas. Talvez
pelos enigmas existentes em torno dos rios. A água de um rio está em
movimento e toca a margem formando paisagens. Um escorrer contínuo que
deságua no oceano. A imagem de um rio me interessa. Vislumbro um
encenador que traz na sua prática a capacidade de fluir e ser tocado pelas
margens. Já foi dito que a água é o suporte ideológico desta prática, e sob esta
ótica, ela norteia minha metodologia pela sua qualidade fluida. E no modo
como atravesso repousa o segredo11 da criação.
O encenador da travessia é um ser voltado às águas, pois das suas
entranhas nascem imagens primordiais que são expressas na prática simbólica
da encenação. Na água a linguagem cênica se fortalece e demonstra ser a
senhora da fluidez.

1.3 – Encenar é agir, ação é experiência.

Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia
Caetano Veloso.
Segundo dizem algumas antigas tradições, a árvore da
vida cresce pelo avesso. O tronco e os galhos para baixo,
as raízes para cima. A copa afunda na terra, as raízes
olham o céu. Não oferece os seus frutos, mas a sua
origem. Não esconde o mais entranhável, o mais
vulnerável, debaixo da terra, mas o mostra à intempérie:
entrega suas raízes, em carne viva, aos ventos do
mundo. – São coisas da vida, diz a árvore da vida.
Eduardo Galeano.

Em A Porta Aberta, Peter Brook afirma: “Sim, não há segredos” (2010, p.83) explicando
alguns dos procedimentos adotados para condução de uma encenação.
11
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Primeiro dia de trabalho. Estou diante de Paulinha e Lulu. Elas
nitidamente esperam um estímulo. Cada uma, em um espaço da sala, encontra
individualmente o modo de se conectar com o momento. Estou ansioso. Tenho
comigo uma mochila, o caderno de encenação e alguns discos do Caetano. A
sala está vazia. Vazia de objetos, mas de vontades não. Costumo acolher os
atores com música. É manhã. Em Natal não temos a prática de trabalhar com
teatro pela manhã. Escolho “Cantos de um povo de um lugar” do Caetano
Veloso. A melodia é doce, e por isso, acaricia a alma matinal. Dançamos.
Ao fim da dança, estamos intuitivamente em círculo. “Cada uma em um
ponto da sala”, eu digo. Dou início ao aquecimento. “Deitados no chão e mãos
estendidas ao longo do corpo”, eu balbucio. Propor um aquecimento não é algo
novo, mas o nervosismo denunciado no timbre de minha voz é evidente.
“Respirar!”, foi o que pedi. Na verdade, o pedido veio de dentro, como um aviso
do meu corpo. “Respire Alex, não se afogue em terra firme”. A falta de ar deve
ser parecida com a sensação de ter o pulmão tomado por água. Não me
afoguei. A água é minha aliada. Nela devo fluir, não me afogar.
Há três janelas grandes de vidro na sala “E” do Departamento de Artes.
Delas é possível enxergar a copa de um frondoso cajueiro. “Uma vez que inicia
o movimento não para mais”, eu insisto. Estávamos aquecendo. Eu conduzo e
participo do aquecimento ao mesmo tempo. Não consigo apenas estimular. É a
“voz interior” reverberando. Devo aquecer. Aproveito a imagem da árvore.
“Cem por cento”, peço. Estamos chegando ao máximo do cansaço. Uma
pausa. Peço que direcionem o olhar para a janela. “Contemplar a copa da
árvore”, peço. Proponho uma imagem inversa: “e se ao invés de folhas, fossem
as raízes expostas na copa das árvores?”. Aquecemos com a imagem de uma
árvore de raízes invertidas. Não sabíamos que ao iniciar o processo do
“Memórias de quintal” as nossas raízes, as dores recônditas viriam à tona. O
primeiro trabalho prático me fez entender que mexer em memória é um risco
necessário.
Como encenador agi ao associar a imagem da árvore. Como atrizes,
Paulinha e Lulu, se entregaram sem medo à imagem da raiz. As primeiras
dores vieram à tona. Uma lágrima escorre do olho de Paulinha. O ator tem
essa pulsão xamã: lida com energia, com alma. As raízes tocaram
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profundamente a alma de Paulinha. Duas horas haviam se passado. No
laboratório o tempo se dilata. O teatro tem esse dom de ritual. Voltamos ao
círculo para conversar. Acabou o trabalho. “Deitem e dancem interiormente
escutando a música que nos acolheu”, ofereci. Aquela doce melodia que
acolhe agora nos faz despedir. Caetano tomou a sala. Volto para casa, e no
caminho, sentado no banco do ônibus, leio Larrosa, o filósofo espanhol com
alma de latino americano.
As palavras proferidas no texto “Notas sobre a experiência e o saber da
experiência” (LARROSA, 2002) são carregadas de provocação. Um dos pontos
que o artigo discute é sobre a noção de “periodismo da informação”.
Periodismo concebido como um dispositivo que mina a capacidade do
indivíduo de produzir um conhecimento genuíno, fruto de uma experiência
significante em detrimento da produção quase que industrial de opinião e
informação.
Larrosa, ataca as concepções que enxergam o sujeito contemporâneo
como um ser imbuído da obrigação de emitir uma opinião sobre qualquer tema,
de maneira automática e generalizada. Vejamos um trecho:

O sujeito moderno é um sujeito informado que, além
disso, opina. É alguém que tem uma opinião
supostamente pessoal e supostamente própria e, às
vezes, supostamente crítica sobre tudo o que se passa,
sobre tudo aquilo que se tem informação. Para nós, a
opinião, como informação, converteu-se em um
imperativo (...) Benjamin dizia que o periodismo é o
grande dispositivo moderno para a destruição
generalizada da experiência (...) e o periodismo não é
outra coisa que a aliança perversa entre informação e
opinião. (...) E quando a informação e a opinião se
sacralizam, quando ocupam o espaço do acontecer,
então o sujeito individual não é outra coisa que o suporte
informado da opinião pessoal individual, e o sujeito
coletivo, esse que teria de fazer a história, não é outra
coisa que o suporte informado da opinião pública. Quer
dizer, um suporte fabricado e manipulado pelos aparatos
da informação e da opinião, um sujeito incapaz de
experiência. (LARROSA, 2002, p.19).

Esse ato de opinar me parece pertinente quando relacionado ao
universo da arte da direção teatral. Há um discurso comum de que o diretor
como ente dotado de sabedoria torna-se uma espécie de oráculo da
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encenação. Não há como deter todas as imagens, tão pouco, conceber uma
encenação recheada apenas por conceitos e palavras. Há antes uma “intuição
artesã” que se manifesta de maneiras diversas. No meu caso, gesto
encenações a partir de imagens que provoquem “uma lesão intima” (BARBA,
2010), como a árvore com a copa de raízes.
Larrosa, desperta o meu senso crítico. Na mesma universidade que
oportunizou que eu trabalhasse com Marcos Bulhões (o encenador que me fez
perceber a força de uma imagem forte) e Andrea Copeliovith12 (a professora
atriz que testemunhou a via negativa de Jerzy Grotowski), me deparei com
moscas academicistas outorgadas com o título de doutor, que vagavam pelos
corredores cuspindo informações periódicas. Sim, doutores em periodismo,
mas não em alma da cena.
O acúmulo de conhecimento sem uma vivência prática de encenação,
forma encenadores inertes, frios e incapazes de serem tocados. Verdadeiros
posseiros do senso apolíneo, (Perdoe-me Apollo, deus do conhecimento, mas
eles não te representam) que no universo da arte tornam-se artistas de
gabinete.
O periodismo fabrica encenadores racionais, que não se permitem estar
no devir do processo de criação cênica, afinal, a “obsessão pela opinião
também anula nossas possibilidades de experiência, também faz com que
nada nos aconteça” (LARROSA, 2002). Encenadores que contaminados pelo
deleite intelectual, contradizem o princípio fundamental de sua existência:
encenar.
Meu ímpeto intelectivo não haverá de calar o princípio gerador destas
reflexões: encenar. Sou um encenador que escreve munido de experiências no
teatro de grupo há mais de dez anos. Revelo no ato de escrever um sujeito que
se constituiu em ambientes coletivos. Escrevo com a consciência de que as
palavras são rastros, sobras de processos artísticos vividos no território da
experiência teatral e que por isso são contaminados de discursos distintos
construídos no calor das salas de ensaio, das mesas de estudos, ateliês
coletivos e também, corredores tomados por moscas.

12

In: COPELIOVHT, Andrea. Grotowski: a pesquisa em teatro e a arte como veículo. Portal ABRACE, 2005.

43

Por mais coletiva que seja a arte teatral, descrever um processo criativo
é tarefa solitária, mas não há como negar que a existência de outras vozes
soando no pensamento funcionam como um amplificador de sabedoria.
Escrever é um ato reflexivo, mas para a linguagem teatral é também uma
tentativa de compartilhar a linguagem que tem como condição de existência a
efemeridade. O teatro carrega em si a qualidade transitória do devir. E a escrita
do processo é uma tentativa de permanência e construção de memória, logo, a
palavra concretizando a memória e constituindo-se como saber.
Sabedoria que faz ferver no caldeirão da diversidade artística os dogmas
da cena casta. Sou um encenador em travessia e essa condição me faz
almejar a metáfora como constructo semeador da encenação. Toda metáfora é
uma tentativa de ampliação dos significados dados às palavras. E o encenar é
um ato poético, pois amplia a dimensão imagética da palavra, a partir de seus
vetores operadores: espaço, tempo e ação.
As palavras em cena ganham potência- assim como o ator. Mas as
palavras aqui proferidas são para eternizar um processo criativo. Por isso
tendem a escorregar - assim como o processo. Digo que há na criação
algumas lacunas. Difícil preencher um espaço inteiro de sentido. Mais uma vez
me vejo diante de um aprendizado - não ter a pretensão de dominar todos os
sentidos existentes em cena.
Encenar é agir metaforicamente e dessa ação resulta a experiência. A
imagem de um quintal atravessado por um rio invisível me persegue. Dela
retiro o material suficiente para desenhar a encenação. Anna Cristina Colla
(2013) eternizou palavras de experiência, com o intuito de dar valia àquilo que
é vivido no universo do teatro, compreendendo este vivido como uma rede de
conhecimento capaz de transformar o indivíduo. Vejamos,
O que nos acontece. O que nos transforma. O que nos
interpela. Somos esse território de passagem, essa zona
de confluência onde distintas forças se interpelam, somos
o espaço onde as coisas acontecem, o lugar da
experiência. (COLLA, 2013, p. 41)

Ao vivenciar um processo criativo de forma intensa, sair ileso é tarefa de
coringa. Alguma reverberação intima é potencializada, seja esta dolorosa ou
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não. A imagem do quintal é tomada de intimidade. E ao experimentá-la como
tema inspirador, aspectos da “carne viva, aos ventos do mundo” (GALEANO,
2011, p.45) serão ofertados. Entre encenar e viver há uma linha tênue. Ao
encenar trago à tona fatos e ficções, dores e felicidades da vida dos moradores
de Jardim do Seridó, das atrizes e também minhas. Não é possível desassociar
a experiência de quem a vive. A experiência é singular “não pode separar-se
do indivíduo concreto em quem encarna” (LAROSSA, 2002, p. 20), ideia que se
aproxima da poética da travessia. O encenador ao atravessar a criação
encontra os mecanismos possíveis para desenhar a cena. Reconhece como se
dá o seu fazer.
Fazer significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos
alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos
submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer,
portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que
nos interpela, entrando e nos submetendo a isso.
Podemos ser assim transformados por tais experiências,
de um dia para o outro ou no transcurso do tempo.
(HEIDEGGER apud COLLA, 2002, p. 41).

Fazer e experimentar são palavras que se familiarizam na mão do
artista. Tornam-se irmãs. Ao guiar um processo, me lanço por completo na
preparação dos atores. Acabo por assumir uma atitude provocativa, tanto na
oferta de “imagens fortes”, como na condução de um jogo. Minha energia é
voltada ao fluxo. Não hesito em sentir no corpo a força de uma improvisação
em grupo, suando, errando junto com as atrizes. Digo que trago muito do
guerreiro, aquele que não teme a luta. A cena não é combativa, sei, mas
coragem para estar nela é preciso. E é exatamente essa condição de viver o
jogo migrando entre o “conduzir como um olhar externo” (estimulando
vocalmente, envolto na atmosfera) e o “conduzir encarnado”, (mergulhado no
jogo

por

inteiro,

estimulando

sem

palavra)

que

dou

vida

ao

par

fazer/experimentar.
Volto à epigrafe que faz alusão à árvore que revela as suas entranhas,
chamada de árvore da vida. Na sabedoria latino-americana não são folhas
dançando ao vento que percebemos na copa, mas raízes, almas no ar.
Acredito na força mística da árvore. Ao ler o que escrevo, resquícios de mim te
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tocam. Resquícios de um encenador que descobre a singularidade da
experiência de encenar ao debruçar o corpo nas águas.
Quando digo resquícios é na tentativa de ilustrar o que de mais
importante sucedeu na montagem do espetáculo “Memórias de quintal”, porém,
mais do que descrever minuciosamente passo à passo os procedimentos, afim
de transformá-los em fórmulas repetíveis, ofertarei ancorado numa linguagem
lírica, a experiência da montagem. Revelo, pois a geografia do caminho.
Encenar é experiência.
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2 – Atravessar a ponte: a metáfora da encenação e refletir do encenador.

Talvez nós homens não sejamos outra coisa que um
modo particular de contarmos o que somos. E, para isso,
para contarmos o que somos, talvez não tenhamos outra
possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de
nossa biblioteca, para aí tentar recolher palavras que
falem de nós.
Jorge Larrosa.

Eu sou forte como um cavalo novo, com fogo nas patas,
correndo em direção ao mar.
Grace Passô.

A fotografia ilustrada acima é um convite. Uma provocação. Uma
catapulta que impulsiona a sensibilidade. Barthes (1989), em “A Câmara Clara”
diz que a fotografia traz em si o olhar de seu referente. Quando apresento a
ponte na foto, é na tentativa de evidenciar ao leitor o salto criativo que me
ocorreu ao apreciar este objeto que tem por objetivo auxiliar a passagem. A
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fotografia ilustra o ambiente que foi visitado, isso nós sabemos, mas somente o
ser que selecionou a paisagem com o click, pode dar conta de todas as
sensações que lhe foram tomadas por trás do olho da câmera. Barthes diz que
“uma foto pode ser objeto de três práticas (ou de três intenções): fazer,
suportar e olhar”. (1989, p.22).
Se tu que me lê, pudesse imaginar uma ponte, provavelmente não seria
a que está na fotografia, afinal, somos seres com histórias de vidas diferentes,
e as imagens surgidas nesse exercício imaginativo seriam outras, afinal somos
seres singulares. A tua ponte, seria diferente da minha.
O supracitado Barthes aprofunda a discussão da dimensão particular
existente em uma fotografia dizendo que:
O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma vez:
ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá
repetir-se existencialmente. Nela, o acontecimento jamais
se sobre passa para outra coisa: ela reduz sempre o
corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela
é o particular absoluto (BARTHES, 1989, p. 12)

A fotografia da ponte é um “particular absoluto” no trajeto de crescimento
poético do encenador que vos escreve. É nela que exercito a capacidade de
“olhar”. O poeta Manoel de Barros costuma dizer que tarefa de artista é
engrandecer o mundo com suas imagens. Sou artista de teatro e meus olhos
tentam captar a metáfora em quase tudo o que enxerga (esse é apenas um
elemento de meu fazer). Ao fotografar a ponte, proponho um olhar metafórico,
pois o que se vê não é só um vão que liga dois pontos, mas um portal que se
abre ao universo de possibilidades da criação do artista. A atividade que me
impulsiona é poética, e no espelho da água de um rio me debruço para saciar
os desejos decorrentes dessa poética. A ponte possibilita enxergar o rio de
cima. Isso mesmo, enxergar como ato de contemplar, e ao usar dos dois olhos,
expando a consciência na busca da iluminação artística. A água tem o poder
de ofuscar o pensamento e também reluzir. Ao fotografar a ponte tento expor o
reluzir de meus devaneios como encenador. Busco eternizar, com o uso da
fotografia, as imagens que cruzam meu caminho... Imagens para auxiliar a
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escrita e funcionarem como pontes. O encenador das águas escreve com
palavras líquidas, motivado por imagens que lhe são como pontes.
A nosso ver, há portanto na atividade poética uma
espécie de reflexo condicionado, reflexo estranho pois
tem três raízes: reúne as impressões visuais, as
impressões auditivas e as impressões vocais. E a alegria
de exprimir é tão exuberante que, em última análise, é a
expressão vocal que marca a paisagem com seus
“toques” dominantes. A voz projeta visões. Lábios e
dentes produzem então espetáculos diferentes. Há
paisagens labiadas, tão suaves, tão boas, tão fáceis de
pronunciar... Em especial, se pudéssemos agrupar todas
as palavras com fonemas líquidos, obteríamos
naturalmente uma paisagem aquática (BARCEHLARD,
2013, p. 196)

Minhas palavras são expressões de um processo de criação em Artes
Cênicas, que é essencialmente um fenômeno do sentir. Quando atores e
atrizes se encontram em uma área de trabalho, um verdadeiro jogo de ebulição
é posto à prova. O encenador da água mergulha nesse rio de ebulições,
nessas impressões visuais, como bem diz Bachelard, a fim de encontrar o caos
imaginário dos atores, para a partir dele germinar cenas potentes. Na arte, a
imagem é um gatilho pronto para disparar, e a cena teatral flerta com esse
gatilho, dada a sua morte simbólica, afinal uma cena nunca se repete da
mesma maneira ante o olho do espectador (ao menos não como a fotografia
que eterniza o momento). Há na cena teatral um signo cíclico de vida e morte,
pois ao passo que o espectador assiste algo vivo, ele presencia também algo
que não se repetirá. A cena teatral flerta com a morte.
Nenhuma utilidade pode legitimar o risco imenso de partir
sobre as ondas. Para enfrentar a navegação é preciso
que haja interesses poderosos. Ora, os verdadeiros
interesses poderosos são os quiméricos. São os
interesses que sonhamos, e não os que calculamos. São
os interesses fabulosos. O herói do mar é um herói da
morte. O primeiro marujo é o primeiro homem vivo que foi
tão corajoso como um morto. (BACHELARD, 2013, p. 76)

O encenador das águas é este que se lança numa cena quimérica,
arriscada por natureza, cheia de armadilhas e mortes simbólicas. É como um
marujo primitivo que jogao corpo no mar numa barca simples, para guiar a si
49

mesmo nas águas, a partir dos outros (como navegador que tem nas estrelas
um norte), e os outros aqui representados são as atrizes.
A fotografia da ponte é um símbolo desta navegação em território
sensível, passível de morte. Retomamos o diálogo com Barthes (1989), para
clarificar a ideia:
Eis me assim, eu próprio, como medida do saber
fotográfico. O que meu corpo sabe da fotografia? (...) O
operator é o fotógrafo. O espectator somos todos nós (...)
E aquele ou aquela que é fotografado é o alvo, o
referente, espécie de pequeno simulacro, de eídolon,
emitido pelo objeto que de bom grado eu chamaria de
Spectrun da fotografia, porque essa palavra mantém,
através de sua raiz, uma relação com o espetáculo e a
ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em
toda a fotografia: o retorno do morto. (p. 20)

Desse modo, a fotografia da ponte aponta um simulacro vivido no
processo de criação do espetáculo “Memórias de Quintal”. Como se a ponte
fotografada transfigurasse em uma imagem fantasmagórica, um spectrun que
ronda a cabeça criativa do encenador. No senso comum, fantasmas são
manifestações de espanto. Mas, o teatro necessita dessa presença espantosa
para que não fuja da sua origem imaginativa, afinal, quando o caçador revivia
com a pele do bisão caçado, a aventura da caça, costurava no imaginário de
seu meio social o poder da imagem cênica.
A ponte costura no meu imaginário a possibilidade de estar num fluxo de
observações sobre a cena, que vai do ato de estar na margem olhando o rio e
a ponte, ao ato de imergir em suas águas límpidas (o bálsamo do processo) e
turvas (os desconfortos e obscuridades), para então emergir em direção ao alto
da ponte, e de lá, observar o rio e suas
margens... observe então a fotografia, (ou
seria um spectrun?) do meu diário de
encenação em que revelo a imagem dessa
cartografia do processo criativo.
Lembre-se, você não está diante de
um croqui de cenário, é mais que isso,
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trata-se de um mapa que desenha um dos aspectos existentes na prática do
encenador das águas: o de observar o fluxo do rio e de aceitar que é preciso
fazer sobrevoos sobre as águas, usar a ponte que cruza a travessia poética
para se auto-criticar e perceber quais aspectos de sua prática precisam ser
modificados.
Volto então à fotografia de origem para apresentar o meu spectrun
criativo... Ponte de Zé de Bastos, assim ela é chamada na cidade de Jardim do
Seridó/RN. Mas para falar da ponte é preciso apresentar a cidade...
Jardim, como é conhecida, é uma cidade pequena da região seridoense
do estado do Rio Grande do Norte. Seus moradores mantêm costumes
corriqueiros; como caminhar ao final da tarde na rodovia e sentar nas calçadas
para conversar. Eu conheci este Jardim sertanejo pelos olhos verdes de
Paulinha, uma das atrizes do processo... ao citar os olhos verdes, me vem à
cabeça a máxima de que entre o teatro e a vida há uma linha tênue. O teatro
vem do ímpeto em tencionar essa linha e dela fazer brotar belezas. No ano de
2009, fiz minha primeira visita a Jardim a convite de Paulinha. Aquele tinha sido
ano de muitas chuvas (aos desavisados digo, água na região seridoense é
motivo de celebração), por isso a cidade apresentava atmosfera de festa. Não
é à toa, uma enxurrada havia tomado o vale de Seridó por meses, o que
alimentou muitos rios, alimento este, que me fez enxergar o verde da cidade,
dos olhos de Paulinha e a mim mesmo com tanta paixão.
A família de Paulinha gosta de se reunir ao redor de uma mesa com
muita comida a base de leite, para conversar e comer! Assuntos de todo tipo.
Falam alto. Gesticulam. Cantam quando necessário... Lembra o ambiente dos
artistas. Senti-me em casa. Fui recebido numa mesa como essa: comi bolacha
assada, panelada, doce de mamão e filhós. D. Inês, a avó materna de
Paulinha, costuma apelidar as pessoas que ela estima, eu como não poderia
deixar de ser, ganhei o meu... Canguru. Lembro bem, todos gargalhamos.
Como era período natalino, fomos à praça para prestigiar o Auto de Natal da
comunidade. Tantas lembranças. Se fosse possível fotografar as lembranças,
os spectros existentes nas fotografias estariam sorrindo e teriam a força do
olhar D. Inês e a doçura do sorriso D. Maria, as avós de Paulinha, que me
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receberam. Acho que o teatro é feminino, pois ele acolhe. Escrevo. Escrevo.
Escrevo... Devaneios de saudade.
Rememoro os primeiros passos dados em terras jardinenses. Cinco
anos se passaram desde que adentrei nessa vereda. O teatro feito com afinco,
paixão, costuma deixar marcas irremovíveis em nosso corpo. “Memórias de
Quintal” lida com essas marcas. Jardim do Seridó entrou em minha vida pelos
olhos verdes de Paulinha e como uma tatuagem, marcou pedaços do corpo
meu. Não sou definitivamente a mesma pessoa depois de ter conhecido a
família que celebra a existência na vida, ao redor de uma mesa.
O encenador das águas nasceu no quintal da rua Maria José Lira, nº 16,
na Zona Norte da cidade de Natal, mas foi em Jardim, que ele percebeu a força
da água em sua vida.
Ainda no mesmo ano, fui convidado por, Maria José (Novinha), uma das
tias de Paulinha a conhecer um ponto turístico da cidade. É aí que entra a
ponte “Zé de Bastos”, pois o tal ponto turístico era a ponte. Ir até ela em época
de cheia é uma espécie de ritual para todos os moradores de Jardim. O vão de
concreto Zé de Bastos é local de observação do grande rio Seridó – lugar de
contemplação.
Gente de teatro como eu, se sente privilegiado em visitar pontos
sagrados como este, ainda mais quando são ofertados, com tanta valia por
moradores, como na ocasião. É como se eu tivesse recebendo o mais
grandioso dos presentes. Pessoas migram de outras cidades para embelezar o
olhar e engrandecer o espírito diante da centenária. “É preciso ver a água que
corre embaixo da Zé”, diz a sabedoria popular, porém, mais que ver, estar
disposto a se contaminar de toda a beleza que ambientes assim oferecem. O
artista tem esse dom de permitir que o desconhecido o invada.
A exuberância do rio me cativou, as águas me encantaram, porém o que
me impressionou foi o ambiente da enigmática passagem de cimento. Apesar
do concreto, e o aspecto moderno da arquitetura, o seu redor é selvagem, isso
mesmo, a ponte fica numa região tomada de vegetação árida. Liga duas
estradas rústicas de barro que não combinam em nada com o ferro trabalhado.
Afastada da cidade é um gigante de concreto que se perde ante a paisagem da
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caatinga. Este ambiente ermo que para o morador alimenta a esperança de
dias de água, para este encenador instigou a criatividade.
Voltemos à fotografia da ponte... O ângulo tenta de modo precário
representar a posição do olhar do passante: o meu olhar. Peço que imagine
como me senti ao ver este monstro estranho na paisagem árida. Antes de
atravessar, me pus a enxergar o vão estático. Artista tem essa índole de mirar
o estático e pôr-se em movimento ininterrupto por dentro da carne. O tempo se
dilatou até que entendesse o óbvio: o objeto ali parado guarda a contradição de
servir ao fluxo. A ponte mais parece um portal.
E parado, o fluxo que enxerguei foi o criativo. Do outro lado, além de
vegetação e um horizonte azul, encontrei a linha mestra do processo de
criação do espetáculo “Memórias de Quintal”. Foi lá, antes de atravessar que
descobri um dos eixos norteadores de minha poética cênica: a provocação.
Explico. Para conduzir o processo criativo sem que minha voz de encenador
pareça uma arma castradora, opto por usar perguntas. Acredito que elas, as
perguntas, tem o poder de abrir a sensibilidade e estabelecer diálogos com os
recônditos criativos. Elas, as perguntas, estão relacionadas ao tema que se
quer trabalhar, e principalmente, a expansão poética que se quer atingir. Elas
atiçam como fagulha o fogo que brandamente dorme dentro de cada ator. Fogo
esse que se alastra por todo o corpo e domina a imaginação. Ao estar diante
da ponte, um tipo de energia concêntrica me atingiu, como se eu fosse um lago
que recebeu uma pedra e formou ondas de dentro para fora. Assim agem as
perguntas na poética da travessia: elas atingem aquilo que está adormecido
dentro, para se alastrar fora.
Foi preciso tempo de contemplação na ponte para perceber que a
interrogação é ferramenta potente em minha travessia. Um andarilho que
vasculha leitos, e joga pedras no rio, sou. Um ser brotado em berço de água
dotado da capacidade de ser arrastado por uma interrogação. Sim arrastado,
pois a resposta do ator pode arrebatar o encenador. A pergunta direta faz-me
conectar com o corpo para escutá-lo, sem intelectualismos. Uma pergunta
dentro de uma área de jogo cênico pode reverberar com a intimidade. Fazer
soar no corpo sons do desconhecido. A pergunta é um sopro que mexe na
superfície do lago, fazendo-o mexer. A pergunta exige a saída da superfície e o
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mergulho no profundo. Rosane Preciosa diz em “Rumores discretos da
subjetividade” que esse movimento de descoberta do interno “agita os
diagramas do pensamento”, e destaca:
Um corpo abriga sons para serem ouvidos. Nele
transitam cadências para serem experimentadas. É
dessa doida bioquímica de sons e ritmos que somos
feitos. Mas vivemos moucos e arrítmicos. Defazer-se
desse coágulo é reinvestir no som que jorra forte da
garganta, que molda outra linguagem, outro jeito de
corpo. Cada emissão acompanhado-se de modulações
que agitam os diagramas do pensamento. Reintrosados,
som e ritmo, o corpo transido afeiçoa-se a cada meandro
seu. Invoca para si outra estatura. Reapossa-se de sua
carne antes descorada e flácida, agora belamente
encarnada. (2014, p. 12)

“O que tem no meu quintal?” é uma das interrogações mestras do
processo criativo “Memórias de Quintal”. E foi em estado de contemplação,
diante da ponte que me fiz essa pergunta. A imagem do vão foi um sopro em
minhas memórias, despertada nos meandros da intuição. A pergunta auxilia a
experimentação dos atores em área de jogo, pois os coloca diante do desafio
de criar sem medos e sem castrações em pleno fazer. Teatro é corpo em
ebulição... É puro fazer!
A percepção de si mesmo dentro do agir é um aspecto
relevante que distingue a criatividade humana. Movido
por necessidades concretas sempre novas, o potencial
criador do homem surge na história como um fator de
realização e constante transformação. Ele afeta o mundo
físico, a própria condição humana e os contextos
culturais. Para tanto, a percepção consciente na ação
humana se nos afigura com uma premissa básica da
criação, pois além de resolver situações imediatas o
homem é capaz de a elas se antecipar mentalmente.
(OSTROWER, 1987, p. 4).

Na peça, Por Elise, escrita por Grace Passô, e encenada pelo grupo de
teatro mineiro, Espanca! uma das personagens corre em direção ao mar para
aliviar dores do espírito e suplicar cuidado afetivo. Quando menino, eu
costumava sair em disparada todas as vezes que percebia momentos de
tensão dentro de minha casa. Digo isso, pois o teatro tem a capacidade de criar
pontes, dilatar o tempo e ligar realidades aparentemente distintas - como a
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corrida por afeto da personagem e a minha fuga de infância. Foi o afeto que me
levou até a cidade de Jardim no ano de 2009, afinal tinha descoberto o frescor
de uma paixão. Foi o afeto que fez a tia de Paulinha me levar para conhecer a
ponte. Afetado pela exuberância da ponte, eu estalei o cérebro e me vi diante
de uma vontade inexplicável: a travessia.
O que é a travessia pela encenação se não um deslocar pelo processo
de criação do artista. E nessa criação, aspectos intuitivos demonstram sua
força. Em 2009, com vinte e nove anos, havia eu passado por inúmeras pontes,
mas foi esta em questão que estalou meu imaginário criativo.
Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição.
Embora integrem toda experiência possível ao indivíduo,
também a racional, trata-se de processos essencialmente
intuitivos. As diversas opções e decisões que surgem no
trabalho e determinam a configuração em vias de ser
criada, não se reduzem a operações dirigidas pelo
conhecimento consciente. Intuitivos, esses processos se
tornam conscientes na medida em que são expressos,
isto é, na medida em que lhes damos uma forma.
Entretanto, mesmo que a sua elaboração permaneça em
níveis subconscientes, os processos criativos teriam que
referir-se à consciência dos homens, pois só assim
poderiam ser indagados a respeito dos possíveis
significados que existem no ato criador. Entende-se que a
própria consciência nunca é algo acabado ou definitivo.
Ela vai se formando no exercício de si mesma, num
desenvolvimento dinâmico em que o homem, procurando
sobreviver, e agindo, ao transformar a natureza se
transforma também. (OSTROWER, 1987, p.4).

As travessias pelos quintais formaram um menino com espírito de
caçador e corpo de água. As latas que amassei na infância para dar asas à
imaginação do encenador que sou, fizeram muito mais que isso, elas
despertaram meu interesse pelo conhecimento que reside na simplicidade.
Quando intuitivamente escolho a ponte de uma cidade de interior, me conecto
com a simplicidade da lata esquecida no fundo de meu quintal, aspirando a
mutação simbólica, pois ante ao meu olhar a lata deixa de ser uma simples lata
e torna-se poesia, e assim também é com a ponte, que para alguns é uma obra
arquitetônica pronta, mas no universo do devaneio do encenador tudo é
passível de mudança. Frente ao olhar do menino amassador de latas a ponte
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não é mais uma ponte (como o cachimbo que não é um cachimbo), a ponte é
um portal criativo.
Hoje sou um homem de 33 anos, e para alguns, um ser pronto, porém o
ato criativo, e o próprio Ostrower, alertam que somos seres inacabados.
Estamos em constante processo de (re) criação de si. Acreditem, ao escrever
sobre a montagem de “Memórias de Quintal”, eu descasco as feridas não só da
infância, mas também do homem que jogado no tempo, vive as intempéries de
ser mutante. O encenador quando se lança numa criação, de alguma maneira
está trocando de pele, descascando.
Em dezembro de 2009 eu festejei o rio que me deu uma ponte para um
novo processo criativo. Pode parecer blefe, mas enquanto observava a ponte o
desejo insano de atravessá-la correndo me tomou. De súbito eu corri. Isso
mesmo, como uma criança corri. Intuitivamente eu encontrava o mote para
criar o novo espetáculo: as memórias de meu quintal. Atravessei os 600 metros
de concreto e pensei: o menino corre de quê? Não é de quê, mas por que
correr.
Correr para que o teatro não se torne uma massa excessivamente
intelectiva e infame. Para que o teatro não seja engolido pela cruenta roda do
capital e perca a sua potência de troca simbólica. Para que a magia da imagem
desperte

nos

olhos

cansados

a

criticidade.

Correr

para

encenar

dialogicamente. Isso mesmo, nesse texto em que regresso a momentos
distintos do passado, eu reinvento o encenador que sou hoje.
Desse modo o “Memórias de Quintal” é um projeto de afeto pela cidade
de Jardim do Seridó, mas também, uma passagem, como a ponte, para
contatar a criança que um dia viveu o mundo ludicamente e pôs-se a correr,
cresceu e tornou-se um encenador. Basta relembrar que estou em travessia, e
seria muita falta de prudência minha não reconhecer que entre uma vereda e
outra, um passadiço, pinguela ou ponte de concreto cortaria o caminho. Posso
dizer que a velha “Zé de Bastos” me encoraja na travessia.
Eu sou um artista, e nessa condição exerço a tarefa de preencher o
olhar alheio de metáfora. Um atleta de alto rendimento corre para consagrar o
peito com ouro. Eu, como diria Artaud, sou um atleta afetivo, e corro para
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alimentar o peito de poesia. Quando visito lugares sagrados, como a ponte de
Zé de Bastos, sou invadido pela sensação de beleza pura. Essa que se faz
presente sem muito esforço. Capaz de suscitar a emoção abruptamente e
despertar o devaneio de uma nova encenação. Mas para que uma cena
rejuvenescida brote, muito deve ser descartado: o novo nasce com a condição
de envelhecer, dado que a cada segundo estamos mudando. Um processo
criativo necessita de fôlego, mudanças e incêndios. Peço agora que corram o
seu olhar por entre as páginas transcritas dos diários de encenação. Isso
mesmo, atravessem a ponte simbólica, e nos cadernos deteriorados encontrem
um pouco do incêndio a que me refiro. Rastros de uma travessia poética.

2.1 – Caderno de direção: escritos fragmentados.

“Muitas vezes eu disse aos meus atores que o espetáculo
mais maravilhoso não muda o mundo, mas um espetáculo que
deixa os outros indiferentes e que parece ter sido gerado pela
indiferença faz ele ficar pior.”
Eugenio Barba.

Por favor, não sejamos indiferentes às palavras vindas das folhas sujas
de um diário de encenação. Não caiamos na armadilha perspicaz da crítica
periodista. Sejamos antes seres que acreditam encontrar força mutante nas
palavras de um artista em meio à travessia. Eu faço este pedido indecente:
corre comigo! Corre teu olhar sobre algumas linhas do meu caderno de diretor.
Para que percebas que sou sujeito do objeto que investigo, sou eu encenador
que executa e avalia a própria prática. Sou artista, antes mesmo de
pesquisador. Sou gente, e gente não é máquina: erra. Corre comigo para
compartilhar parte das sensações alcançadas na empreitada. As palavras em
itálico não são mera ilustração visual, ou regra de formatação textual, são antes
a quebra de regra, fragmentos da minha rotina como encenador. Digo: eis
resquícios dos rastros de um encenador. Digo: rastros são marcas deixadas
de uma caminhada artística, e não carece de muitas explicações para existir.
Os trechos revelados demonstram que um processo criativo é carregado de
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incertezas, assim como nós, humanos, e principalmente de devaneios
profundos. As palavras do diário são um convite à rotina do encenador.
“Natal, 07 de agosto de 2013.
Chá, beleza e intuição.
Estou no Genot café. Como de costume sento no balcão. Há sempre um
homem careca no balcão. Seu modo de agir denuncia o papel social na
cafeteria: gerencia. Sempre atento observa os atendentes e o vai e vem dos
clientes. Ele é estranho. Acho que é o dono. Hoje não estou tomado de poesia.
Me sinto tão comum. É como se minha motivação para escrever tenha de
brotar do cotidiano. Mas e o cotidiano não reserva poesia? Pedi um chá.
Vermelho. Amargo. Tenho de adoçá-lo. O cotidiano, me arrisco dizer, é como o
chá vermelho. Sedento de doçura. É isso... Escrevo para tentar encontrar
doçura na aparente apatia cotidiana.”
Cadernos de encenação são assim, textos perdidos sobre o nada, meio
sem sentido, um texto inteiro quase sempre composto por muitas sensações.
Um pedaço do conhecimento laboral do diretor. Reservam os segredos do
artista, curiosidades e loucuras, como observar o dono do café. Cadernos de
encenação guardam os pedaços do devaneio do diretor, muitas vezes como
palavra. Os meus são um misto de palavra e gravura. A verdade é que na
poética da travessia sempre haverá um caderno, ou folha em branco que possa
ser tomada de palavras fruto do caos – sim, o processo de criação é um caos.
Lembra que o encenador ao adentrar em um novo processo criativo se depara
com um território? Pois bem, os cadernos são pergaminhos para registro desse
mapa, neles temos a topografia da encenação.
“Natal, 08 de agosto de 2013.
À ternura do poeta
Tivemos o primeiro encontro. Nós três. Enfim a sensação de início de
processo criativo me toma. Não aquecemos. Nada de treinamento vocal, ou
jogo teatral. Apenas a curiosidade do encontro, e da impressão que o outro tem
desse momento. Na verdade o silencio dominou. Nós nos observamos. Então
ofereci a minha surpresa (é que antes solicitei uma surpresa as atrizes, que se
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relaciona-se com o tema trabalhado). Para elas, li um trecho do meu primeiro
diário de campo em Jardim do Seridó. Nele a confissão de que a cidade de
Jardim me faz florescer. Paulinha nos ofereceu um livro do Manoel Bandeira.
Disse ela que pertenceu a sua mãe. Quando criança Paulinha escutava sua
mãe ler os poemas em voz alta. Achei a história bonita. Propus um jogo de
palavras – no vazio pleno, como encenador me vi na incumbência de propor
movimento. O jogo era responder à pergunta “O que tem no meu quintal?” Com
a imaginação, recriar o quintal da infância, por nele acontecimentos como o da
mãe que lia Manoel Bandeira em voz alta. A intuição foi guia. Temo que ela
torne-se uma ajuda recorrente. Intuir é atividade de artista, porém, pressentir o
que está por vir também é. Essas são palavras de alerta. A travessia poética
também é um alerta: o mundo anda previsível demais! É preciso seguir a
intuição para causar espanto!”
E assim a topografia do processo foi se desvendando. Encontrei a
linha mestra da encenação: a pergunta sobre o quintal. A imagem de uma
mulher com o livro de poesia na mão, dedicando a ternura dela para alguém, é
recheada de humanidade. Que outras imagens poderiam surgir? Faço uma
digressão até o ano de 2009, quando visitei a ponte. A velha de concreto me
pôs a devanear, a conversar comigo mesmo. A me questionar. Foi lá, em meio
à cheia, que de súbito me veio a pergunta sobre o quintal. Naquele momento
não tinha a consciência que ela seria mote para laboratórios do “Memórias de
Quintal”. Digo que a ponte me espantou e com ele, o espanto, a intuição de
que deveria guardar a ingênua pergunta.
“Natal, 06 de fevereiro de 2014.
Solidão e deriva do pensamento na cafeteria Genot.
Hoje dediquei parte de meu dia ao ócio. Horas sem a objetividade, sem
a execução (isso não é natural para um pesquisador de mestrado financiado).
Pensar sem objetividade. Que risco. Eles, os pensamentos escorregam muito
depressa. Eles, os financiadores exigem produtividade. Corpo máquina?
Hamlet Machine? É angustiante. Como vivi parte dos meus trinta e dois anos
de forma precária, não ter o domínio dos pensamentos amedronta a
consciência. Tenho ofertado horas dos meus dias aos pensamentos soltos.
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Observo de minha mesa as pessoas conversando. O modo como se olham. O
olhar que muda de intensidade de acordo com o que mira, como, por exemplo,
do casal de enamorados. O olhar de amante que fita a amada, não é o mesmo
que busca o garçom. Importante para o diretor saber distinguir. Diria que o
diretor tem esse dom. O beijo de amor é diferente do beijo do escárnio. O meu
pensamento

voa...

Encontrei Paulinha e

Lulu

ontem.

Trabalhamos

intensamente por três horas. Foi subjetivo conduzir um trabalho cujo estímulo
partisse das palavras Fluidez e Árvore. As meninas são terrenas. Há um pulso
em seus movimentos. Uma qualidade de magma (que aquecido no centro da
terra explode e escorre montanha abaixo, até ser interrompido, esfriado e
transmutado em pedra) elas têm uma estrutura de pedra. É preciso aquecê-las
para que o estado infantil aflore. Aquecidos partimos para a improvisação. Elas
brilham enquanto improvisam. Com seus limites fazem surgir céus amarelados
e figuras mortas. A morte ronda a memória destas crianças. O jogo das atrizes
flui, assim como o meu pensamento. É preciso disposição para fluir.
É preciso disposição para fluir.”
O dia em que sentei na cafeteria Genot estava frio, o instinto me obrigou
cobrir o corpo para aquecê-lo e protegê-lo. Temperaturas baixas não fazem
parte da rotina natalense. Costumo acreditar que o frio duplica as camadas da
nossa pele e internaliza cada vez mais o pensamento. Lendo as palavras do
diário percebo que o frio nos obriga a internalizar. Analisar palavras suas não é
fácil. Corre-se o risco de Narciso, que enxerga no leito do rio apenas a própria
beleza refletida. As palavras podem enganar. Se me observo no espelho da
água sem a noção crítica, posso cair e no rio ficar preso. Submerso em meus
devaneios, me afogar. O teatro é coletivo, ficar submerso nas próprias
convicções é um erro. Por isso usar o frio para internalizar e se autocriticar é
preciso. Por isso releio as folhas do diário e tento enxergar os acertes e
também os erros.
Improvisar com as palavras “fluir e árvore”, me fez criar um
procedimento simples. Explico. Ao final do laboratório do dia 06 de fevereiro
nos despedimos. Paulinha e Lulu partiram, eu decidi permanecer sentado na
sala de ensaio observando o desenho da sala de ensaio – a essa altura já está
claro que observar é uma ferramenta básica para o encenador das águas. O
60

formato quadrado da sala eu associei com a geografia do quintal de minha
antiga casa. Sentado na sala de ensaio relembrei o que existia no antigo
quintal. Não carece descrever milimetricamente o meu quintal, não é esse o
foco, mas sim a pergunta que disparou as lembranças. O que tem no meu
quintal? Atentes para essa pergunta. Ela é parte constituinte da poética que
almejo. A minha poética de direção. Cada vez mais entendo o sentido evocado
por Eugênio Barba, a “prática particular” (2010).
Na experiência com a imagem forte, vivida na disciplina de encenação
ministrada por Marcos Bulhões, eu concebia uma cena visualmente, antes
mesmo de por esta em contato com os atores. Uma concepção meramente
imagética do encenador, que tinha como referência a dramaturgia. Os roteiros
eram constituídos por quadros sequenciais, algo parecido com o que acontece
no cinema. Para a experiência de montagem do “Memórias de Quintal” a chave
criativa é invertida. Por meio de enunciados, quase sempre perguntas, eu
ponho os atores como os propositores do desenho da encenação. A imagem
forte é concedida, porém, com outro caráter: do compartilhamento. Eu
compartilho com o ator em estado de jogo as possibilidades de concepção de
uma cena potente.
Por isso a pergunta me é ferramenta laboral. Munido da imagética
pergunta, “o que tem no meu quintal?” sigo a travessia em busca de cenas.
“Natal, 08 de fevereiro de 2014.
Sentir o vento, olhar o espaço quadrado da sala.
Entusiasmo. Estou eufórico. A criação me faz borbulhar internamente!
Marquei um quadrado medindo 4x4m no chão com fita. Como de costume,
iniciamos o aquecimento dançando. A euforia traz consigo uma ansiedade. Há
seis meses havíamos iniciado o processo. Uma investida em Jardim foi
suficiente para coletar algumas curiosidades, como a fábrica que fica no
coração da cidade, e que numa manhã tranquila, viu sua caldeira explodir, ou a
árvore que sombreia o ponto em que a menina foi atropelada na década de 40
e que tornou-se lugar de reza. A ansiedade foi tanta que parei a música. As
atrizes reclamaram. “Respira, Alex!”, disse Lulu. Foi então que senti o vento.
Voltei com a música. Aquecemos. Expliquei às atrizes a função do quadrado no
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chão. Pedi que elas o observassem. Ofertei o quadrado como um presente.
Entrei nele e disse: aqui é nossa área de jogo, estando fora devemos manter
um estado de prontidão para o jogo, estando dentro, devemos jogar. A única
regra para tal é: responder com ações físicas ou vocais a pergunta; o que tem
no meu quintal?”
Não foi como esperado. As atrizes não entraram no clima do quintal. Eu
estava muito tenso. O encenador da água, petrificado por seus próprios
pensamentos. Digo que congelei. A estrutura do jogo estava pronta, mas não
tive a tranquilidade para fluir. Logo eu, que clamo por águas corridas, parei. O
jogo não fluiu, e uma sensação de fracasso me tomou. Tive o cuidado de
delimitar a área do jogo no chão. Determinar as regras, mas algo faltou. Talvez
o prazer por jogar. Talvez o estímulo correto. A pergunta não era o suficiente
para jogar?
Estávamos parados diante do espaço de jogo (aquele que deveria
revelar nosso quintal da infância), mas não sabíamos o que fazer. Uma ou
outra se arriscava em entrar na área, mas as ações surgidas eram frias, sem
viço. Não tinha verdade. Foi quando eu resolvi invadir a área e me pus a jogar
também. Larguei a posição clássica do diretor que exercita seu o olhar do
espectador e intuitivamente entrei no jogo. Invadi a área e passei a executar
ações de animal. Um felino, para ser mais exato. Paulinha reagiu e disse, “no
meu quintal tem um gato chamado Galego”, entrou e começou a acariciar o
gatinho, no caso, eu. “Galego, gostava tanto de se vestir como uma
bonequinha”, disse ela. Lulu, mesmo estando fora do quadrado, manteve o
estado do jogo e reagiu à cena que estava assistindo. Invadiu a área com um
vestido na mão e disse, “Vamos vestir o galego!”. A resultante foi uma cena
cômica, mesclada de fatores memoriais (Paulinha quando criança realmente
costumava vestir seus gatos) e intuição (Eu conheço as duas atrizes e sei de
suas paixões por gatos).
O jogo fluiu. A água enfim passou a correr. As cenas como flores,
brotaram. Fruto de uma pergunta despretensiosa. Costumava escutar de um
professor de estética que a arte tem a obrigação de criar conflitos por meio das
perguntas, que a arte expõe as lacunas da sociedade, cria fissuras e afirma-se,
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contraditoriamente, por interrogações. O processo teatral necessita de
interrogações.
Como diretor seria muito cômodo agir tal qual um designer de cenas,
concebendo-as genialmente num papel, e depois, manipulando o corpo dos
atores. Não é a manipulação que almejo, é a travessia. Sei que um dia o
espetáculo que coordenei poderá seguir sem minha presença. E para que os
atores se sintam capazes de continuar conduzindo, não posso tratá-los como
bonecos.
Uma característica forte de encenador surge em mim, a de se propor
jogar junto. Antes de exercitar a direção teatral, foi como ator que me
desenvolvi no teatro. O ator tem esse dom de lançar-se em escuridões. E neste
estado de jogo, as associações são múltiplas. Digo que exercitar esse duplo,
encenar e atuar é condição de quem tem a flexibilidade da água como
inspiração para a vida. Jogar, é preciso jogar.
“Natal, 14 de fevereiro de 2014.
Chá, palavras e música.
Estou no Genot. Tenho costumeiramente visitado essa cafeteria. Quase
como num ritual: almoço em um lugar da cidade e os caminhos me levam até
aqui. Gosto do ambiente. Pessoas em transito. Indo daqui pra lá. Encontrando
os outros para uma reunião, uma bate-papo, ou um rápido café. Estou só. Na
verdade tenho como companhia a música do Cicero, cantor da nova geração, e
meus pensamentos. Hoje eu deveria conduzir o ensaio do “Memórias”, mas as
meninas estão enfrentando problemas pessoais... (Como diretor aprendo que
haverá dias como esses). Não se trata de um ato relapso, apenas enfrentam o
obstáculo do cotidiano. (Doença e maternidade... Paulinha está no médico,
Lulu teve de ser mãe por um dia para ajudar Marília). Eu propus então que elas
compusessem uma canção para a abertura do “Memórias”. Algo que
remetesse a “quintal e acolhida”. Adotei de canções quintalescas... Mas uma
vez me vali de uma pergunta. Que música eu cantaria se tivesse a
oportunidade de visitar o meu antigo quintal?”
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As perguntas têm mesmo esse dom de despertar. O pedido por uma
canção tinha um objetivo claro: recepcionar o público. Para que as atrizes
pudessem exercitar sua criatividade sem a minha presença, me ausentei. Foi
preciso exercitar a solidão. Cada um transformando as suas memórias de
quintal em música que recepciona. Não qualquer música, mas uma que
reverbere os recônditos do ser.
“Natal, 15 de fevereiro de 2014.
Cânticos quintalescos.
“Vamos brincar de roda camará, vamos brincar de roda”
(Lulu Albuquerque).
“Se eu pudesse te contar o que dá vida eu vivi,
Te convidaria amigo para ficar perto de mim,
De mãos dadas no quintal, lar que habita a ternura
Minha infância e a sua, se encontrando numa aventura
Vem me encontrar no quintal,
Vem que a noite é tão linda,
Vem que o sol vai se por,
E a gente não quer ir dormir,
A gente só pensa em sorrir,
Compartilhar o que há por vir...”
(Paulinha Medeiros)”
E as atrizes me fizeram acreditar que há dias que é preciso parar. A
solidão é parte constituinte dessa travessia. O estar com o outro é importante,
pois desperta alteridade, mas para que a pergunta reverbere, o isolamento
ajuda. Depois de escutá-las cada uma cantando a acolhida do público no
quintal, eu aprendi que parar e deixar que o outro respire o processo é
necessário. Foi parado, observando o vão da ponte que reconheci o poder da
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interrogação, afinal “o que tem no meu quintal?”, saltou de meu cérebro
enquanto contemplava a passagem de concreto, como diria Amit Goswami
(2012), este foi o momento do insight.
Paulinha compôs uma canção inspirada em sua infância, nas muitas
brincadeiras que vivenciou nas calçadas de Jardim do Seridó. Cantou para eu
e Lulu, que reagimos com lágrimas nos olhos. Lágrimas sem sentimentalismo
barato, ao contrário, brotaram do impulso em se conectar com uma infância “de
mãos dadas”. Estávamos os três de mãos dadas a “compartilhar o que há
porvir”. Acreditem caros leitores, o processo teatral promove nos agentes que
estão inseridos verdadeiras tormentas afetivas. Apesar de a música ser um
convite aos espectadores para adentrarem no nosso quintal, ela também
funcionou como uma provocação interna em mim.
Ao contemplar a ponte eu despertei o impulso imaginário. Ao registrar o
processo de criação no caderno de encenação criei uma cicatriz na passagem
do tempo, tive um insight. Os laboratórios criativos são tão efêmeros quanto a
cena apreciada pelo olhar do público, daí a relevância dos rabiscos no caderno.
Há artistas que usam diversas ferramentas de registro sejam de vídeo ou
áudio, eu prefiro os cadernos. As palavras escritas... O poeta enxerga a palavra
como fonte de subversão. Estes rabiscos não expostos na cena formam o
rastro do encenador. Os rastros da travessia. Pensemos então que o caderno
do diretor é como a imagem de uma pegada em barro molhado: a água seca,
mas o formato do pé fica. Assim é o teatro - a cena no ato do acontecimento,
por seu caráter efêmero passa, mas o processo rabiscado no diário, este fica.
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2.2 – Caderno de direção: escritas líquidas.
“Um poeta que começa pelo espelho deve chegar à água
da fonte se quiser transmitir sua experiência poética
completa. A nosso ver, a experiência poética deve ser
posta sob a dependência da experiência onírica.”
Gaston Bachelard.

Um homem de 33 anos decide se colocar diante do espelho. Numa das
mãos, a fotografia de quando era criança. Sentado frente ao objeto de refletir,
cai num devaneio profundo. Medita sobre o risco que são seus pensamentos
que flertam com a poesia, em meio ao objetivismo formal de algumas
instituições. Guia, mesmo que irresponsavelmente, o desejo de alcançar
palavras fugidias, que escapem da formalidade quantificada das agências
fomentadoras do pensamento. Palavras de água, (como as dos cadernos de
direção, que guardam a intimidade do artista, sem deixar de revelar traços
universais dos seres). Vê no espelho o reflexo de seu rosto marcado pelo
tempo. Vê-se contemplando a própria imagem na fotografia. Observa o azul de
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sua banheira plástica. Observa o sorriso largo, e a nudez do corpo. Aprofunda
o devaneio e enxerga no banho desnudo a coragem de se desprender dos
modelos hegemônicos do pensamento. Olha o espelho e se enxerga nele.
Percebe as mudanças que o tempo impera no rosto, cabelo, pele... Percebe
que desde a infância a água o fascina. Na água seu corpo expande. O homem
então decide quebrar o espelho, enxergar a sua imagem borrada, torta, com
graves interrupções. Vê-se com o rosto desfigurado pelas linhas que racham o
espelho. Linhas tracejadas em um mapa que indicam rotas, ele pensa. E todo
corpo que se pôs na travessia, está disposto a se encher de rotas, ele pensa.
Olha a fotografia mais uma vez... Enxerga o que o tempo pode fazer com uma
folha. Rasuras na fotografia. Uma foto com trinta e dois anos e seis meses de
idade. As rasuras o fazem mergulhar inda mais no devaneio. Estaria ali, na
banheira a origem de seu encanto por águas? Seria esta banheira a “fonte de
sua experiência poética13”? O homem então decide encontrar um trecho do
espelho que não esteja borrado, para enxergar o rosto sem cortes simbólicos.
Encontra. Enxerga a face limpa. Apenas ele mesmo. Sem poesia ou política.
Então se pergunta: será que assim, visto em perfeitas condições, o encenador
é capaz de aprofundar um tema? Mesmo inquieto, opta por calar. A resposta
rápida o deixa aflito em sua travessia. Prefere os silêncios. Esses fazem
reverberar os recônditos da alma. Cansado da solidão, busca um livro, lê, gosta
e decide e escrever trechos no espelho:
Sou estrangeira em meu próprio texto, e confesso que
não sinto nenhum incômodo nisso. Afinal “há tantos
devires
me
atravessando,
funcionando
nessa
temporalidade chamada mim”, que acabei me
convertendo numa espécie de “câmara de ecos” das
sensações a que vou me expondo. Precisei registrá-las e
fui arremessada de forma incondicional. Desencadeou-se
um processo de produção de um tipo de escritura
fragmentária, à qual me abandonei. Ao sabor das
experimentações que com ela me acenava, me espantei
ao me ver forçada a explorar estados inéditos de mim
mesma, a me defrontar com situações que fugiam
sistematicamente de controle. E isso me pareceu
bastante absurdo, por vezes me perguntei que fluxos são
esses que se intrometem no meu corpo(...) que risco é
esse que preciso aceitar? (SEQUEIRA, ANO, p. 3)

13Bachelard,

in A água e os Sonhos (2013).
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O trecho transcrito tomou o único espaço do espelho em que tinha um
reflexo perfeito de seu rosto. Descobriu ao escrever, que toda ação que um ser
humano executa, tem a possibilidade de marcar um território, pessoa... Olha
sua fotografia e tenta encontrar marcas no corpo de seis meses, busca vã:
infância é este estágio de descoberta ininterrupta do mundo que não carece de
poetização, pois sendo infante já se é poesia. Descobre mesmo que o
encenador tem que se desfazer dos seus valores e largar a máscara que deixa
seu rosto perfeito. Faz caminho inverso de Narciso, este que só enxerga a si
mesmo nos outros. O encenador que converte o corpo dos atores em tela
branca pronta para ser pintada não o agrada. O corpo não é tela branca, pois
desde infância já traz cores próprias. O encenador não é dono do corpo de
ator. Posse é uma ilusão tão perigosa quanto a colonização: a cena teatral é
borrada pelo tempo em que acontece, e principalmente, pelo olhar do
espectador que presencia o acontecimento, por isso, impossível de ser
colonizada. O olhar de espectador é livre...
O homem se vê encontrando pensamentos conclusivos. Elas, as
conclusões, amedrontam. Balbucia para si mesmo uma frase que leu em livro
de física quântica: “como conceber o mundo concluído se somos puro
movimento?”. Que arriscado, física dialogando com filosofia e arte. Se fosse na
“Idade das Trevas”, estaria o homem prestes a ser queimado na fogueira da
Inquisição. Com a fotografia da criança sorridente em mãos, pôs-se a sorrir
ironicamente. O sorriso se esvai ao lembrar de tantos que são queimados nas
fogueiras silenciosas da máquina estatal. Tantos que taxados de loucos, são
segredados das instituições de ensino, por não se adaptarem ou não calarem a
voz inquieta. O homem se vê revoltado. A educação que tem por meio a
instrução, a libertação do pensamento, a emancipação do ser, muitas vezes é
senhora castradora do sonho de ser um indivíduo de comportamento desviado.
Os desvios não são vistos com bons olhos nas instituições. O homem leva as
mãos à cabeça: o que a educação tem com sua atuação como encenador?
Intrigado, ele busca em sua estante mais palavras, e usando das linhas das
rachaduras, converte o espelho quebrado em mapa de inquietações.
Quem pretende conciliar ordem e progresso encontra
naturalmente seu modelo em uma instituição que
simboliza sua união: a instituição pedagógica, lugar –
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material e simbólico – onde o exercício da autoridade e a
submissão dos sujeitos não têm outro objetivo além da
progressão destes sujeitos, até o limite de suas
capacidades; o conhecimento das matérias do programa
para a maioria, a capacidade de se tornar mestre, por sua
vez, para os melhores. (RANCIÉRE, 2011, p. 10).

Diante do espelho o homem pensa na sua atuação como encenador.
Nas inúmeras vezes que dotado das melhores intenções, usou sua autoridade
para submeter atores ao exercício do silêncio. Transformando-os em meros
objetos a serem manipulados no palco. Encenação com eficiência estética,
porém, ineficiente na tarefa de libertar. Encenação ordenada. O encenador
das águas, este ser que flui com e para os atores e atrizes, agindo como um
encenador montanhoso, que do alto do cume, enxerga seus seguidores,
subjugando suas ações, calando seus anseios, sem abrir espaço para que
estes que vos acompanham possam alcançar o alto? Não! O encenador das
águas, na experiência de se enxergar profundamente diante do espelho,
encontra um prumo idealizador de sua prática: na condição de artista tem
predileção por processos artísticos que libertem os agentes fazedores das
amarras do narcisismo individualizador, prefere, pois o narcisismo cósmico que
atinge a esfera do universo, e sai do próprio umbigo.
Suas ideias agora se amontoam, e confuso, passa a ter alucinações. As
palavras que ele transcreveu para o espelho começam a se deslocar, a
confusão torna-se maravilhamento, pois as letras postas por ele no espelho se
subvertem à ordem e como que em um baile, dançam até formarem outras
palavras. É a dança onírica das palavras. Paradas no espelho, ele as lê.
Talvez estas observações sobre o narcisismo egoísta
com o narcisismo cósmico pareçam mais bem
fundamentadas se lhes acentuarmos o caráter metafísico
(...) A filosofia se Shopenhauer mostrou que a
contemplação estética apazigua por um instante a
infelicidade do homem ao desprendê-lo do drama da
vontade. Essa separação entre a contemplação e a
vontade anula uma característica que gostaríamos de
sublinhar: a vontade de contemplar. Também a
contemplação determina uma vontade. O homem quer
ver. Ver é uma necessidade direta. A curiosidade
dinamiza a mente humana. (BACHELARD, 2013, p. 30).
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As letras machucam o homem, que acometido de um sentimento de
culpa, chora. Mas não há sentimentalismo nas lágrimas, e sim reflexão.
Reconhece que na sua prática é preciso despertar nos atores e atrizes o gosto
pela curiosidade da imagem, esta senhora que é capaz de pôr os seres
humanos em plano voo imaginativo. Palavras de água estimulam a reflexão e
por serem fluidas, flertam descabidamente com as perguntas.
Sua imagem no espelho revela, pois um homem recheado de
contradições. E assim, diante das contradições ele sorri. Pois palavras
líquidas nascem do ato de reconhecer aquilo que lhe é contrário. Palavras
líquidas são verdades escondidas que precisam ser ditas, que não querem se
calar... O menino da fotografia cresceu, e hoje, sabe que na água repousa o
rebento da cena, e que é preciso escutar a voz do devaneio. Diante de tantas
revelações dadas pelo espelho e pela fotografia, decide fechar os olhos de sua
face, para abrir os olhos de seus ouvidos. Ele escuta vindo de longe...
Vinde, ó meus amigos, na clara manhã, cantar as vogais
do regato! Onde está nosso primeiro sofrimento? É que
hesitamos em dizer... Ele nasceu nas horas em que
acumulamos em nós coisas caladas. O regato vos
ensinará a falar ainda assim, apesar das dores e das
lembranças, ele vos ensinará a euforia pela literatura, a
energia pelo poema. Ele vos repetirá, a cada instante,
alguma palavra bela e redonda que rola sobre as
pedras(BACHELARD, 2013, p. 202)

O sopro de encorajamento vindo da voz que clama a poesia, o faz abrir
o olho. Decidido, guarda a fotografia em um dos muitos cadernos que carrega
consigo, olha o espelho como que se despedindo, e decide então sair. Segue
sua travessia, este encenador de 33 anos, com ímpeto de criança na banheira.
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3 – Memórias de Quintal: lócus da Travessia poética.

É interessante dizer que sempre que pesquisamos
considerando uma perspectiva dialógica entre a
investigação e a criação, poderemos relacionar
melhor as diversas falas que constituem o sistema
das artes cênicas. Considerar o processo de criação
de um elemento central de estudo, e entender o
fazer artístico também como pesquisa, supõe
intensificar nossa percepção dos processos
individuais e subjetivos. A arte é sempre uma
promessa de conexão entre o individual e o coletivo,
e esse é o território ao qual nossa pesquisa
pertence, ou deveria pertencer para sermos fieis aos
nossos objetos de estudo.
André Carreira.

Atravesso a ponte, e deixo para trás as dicotomias do conhecimento que
tentam enlaçar a linguagem artística. Prefiro parar e vasculhar o que carrego
comigo em minha mochila, sim caro leitor, na travessia o encenador tem
sempre um alforje para guardar seus cadernos, que cheios de rabiscos e
fotografias são parte constituinte de um acervo que traça rotas, ou como dizem,
indica uma metodologia. Palavra esta que a depender do contexto em que é
enunciada, arrepia o encenador, pois em seu percurso acadêmico, chegou a
escutar que metodologia é indicação de como fazer com que o outro faça igual
ao que você fez um dia... Como bem diz a sabedoria popular, entra por um
ouvido, sai pelo outro. O encenador prefere acreditar que seus cadernos, e até
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mesmo estes escritos, indicam um caminho, uma possibilidade de fazer, que
de modo algum deva ser encarado como fórmula. Ele, o encenador, acredita
que em seu fazer artístico (no caos que são os escritos soltos na folha de seus
cadernos de direção) há um tipo de informação que tencione de alguma
maneira, o já vasto campo das artes cênicas brasileiras, mas não tem a
pretensão de indicar que estes sejam um prumo norteador. O que ele quer
mesmo é que palavras soltas, fragmentadas, de um processo encorajem outros
muitos à caírem em devaneios que as muitas páginas brancas oferecem. O
encenador é um sonhador insano de si mesmo, que acredita alcançar o outro,
sim o outro, para que o seu devaneio de água saia da esfera do íntimo e atinjao
universo.
Lembro a ti que estou em caminhada... Atravessada a ponte vou até o
rio que suavemente escorre. Caio em devaneio. O processo criativo do
“Memórias de Quintal” provoca belezas, mas também cansaço. Encarar rotas
longas requer preparo físico e emocional. Estou cansado. Esta paragem é
também um alívio para o corpo e uma oportunidade de apreciar o caderno de
direção (Ou seria um mapa?).
Nele estão as muitas impressões do que vivi até este momento. Mochila
no chão, caderno na mão, e olhar sereno fitando a superfície da água límpida.
O dia está claro, a água mais ainda. Pés descalços no chão. Abro o caderno...
Memórias de quintal, o espetáculo, em plena montagem. Ideias escorrem aos
montes, assim como água. Imagens cênicas invadem meu pensamento. Com o
lápis desenho esboços de cenas, na tentativa de dar corpo à encenação. Paro!
Seria um ato desrespeitoso com as atrizes conceber sozinho o desenho. Volto
aos meus pensamentos, que são o cerne de minha índole. Relembro que o
encenador busca fluir com as atrizes, e não as ordenar.
Diante do rio uma inquietação me toma: como costurar a encenação
sem ferir a autonomia das atrizes? Deixo os pensamentos e parto para o
caderno. Vasculhar suas páginas para encontrar uma pista que auxilie na
resolução deste problema. Abro, e um desenho enxergo. Nele três pessoas
diante de um rio que se bifurca.
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Ilumino o pensamento. A costura da encenação não há de ser solitária.
A linha que guia as imagens que dão movimento a encenação precisa passar
por uma agulha. Numa abordagem tradicional o detentor da agulha seria o
encenador... Mas na poética da travessia as funções se diluem. Prefiro propor
enunciados que deem a mim e às atrizes a possibilidade da criação. Se o
desenho do rio bifurcado auxilia na resolução do entrave, logo, a bifurcação é
um problema que exige tomada de decisão, ou seja, preciso me posicionar
como sujeito.
O caderno que é parte de minha subjetividade, indica que a resolução da
bifurcação está na dialogia. Foi a partir de enunciados que a encenação
ganhou corpo, e através do registro dela em cadernos concebo o encenador
das águas. Logo, não carrego sozinho a agulha. Foi então que propus o jogo
“peço direito para dirigir uma cena” (Este jogo é parte constituinte da poética da
travessia, e será detalhado no tópico seguinte)

O encenador ao se deparar com uma bifurcação repleta de barulho,
busca no seu caderno de artista o refúgio para experimentar um tipo de solidão
repleta de resquícios coletivos. Explico... É que para encontrar o silêncio ele
busca ouvir as vozes que ecoam em sua subjetividade, que aberta, se expande
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e cria imagens reconfiguradas em palavras de artista. A solidão é precedida de
muito barulho.
As palavras do caderno são atos imagéticos de puro silêncio. Atravessar
veredas artísticas - estes caminhos dados pelo impulso poético - podem
apresentar problemas. Encaramos esse problema como uma bifurcação. A
bifurcação é matéria fértil para a continuidade da jornada, mas para seguir, eis
que surge o contemplar. A própria imagem de uma vereda que encontra a
bifurcação flerta com o instante em que o encenador tem de escolher entre
uma encenação repleta de movimento, de princípios imaginantes e uma
encenação estática, fadada à morte ante a ausência de imagens que a
fortaleçam.
No caderno repousam silenciosamente palavras gestadas pós fricção
dos corpos dos atores em pleno ato de jogar, reafirmam que a grandeza da
solidão tem seu sentido existencial expandido ao passo que escuta a algazarra
de vozes vindas da área de jogo.
Os cadernos são, pois, um vasto rio para mergulhos criativos. Imagine
que as letras sem muito apreço caligráfico, são partículas de água que
liquefazem as páginas brancas, pois água em contato com papel o faz derreter.
O encenador diante do rio de palavras toma a decisão de nelas mergulhar,
para de dentro, compreender o que se passa. Mas o mergulho tem de ser
desnudo de suas convicções, o caderno/rio na sua profundidade revela os
meandros de um processo criativo cravado de embates - pois uma cena
construída a partir da subjetividade de cada sujeito é antes um exercício de
fricção, e no encontro de subjetividades que divergem, as convicções tornamse agentes de exclusão de uma poética.
Convicções flertam com o positivismo, pois negam a possibilidade de
uma conduta maleável. A poética da travessia é maleável.
O encenador em pleno mergulho no caderno, revolve as lembranças de
escritos alheios encontrados na travessia, coisas de uma guerreira que diz
trazer no seu fazer, uma conduta artetnográfica, que é, pois, uma possibilidade
de estudo para mergulho cênico, poético e subjetivo...
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Como estão vendo, eu tenho-as dentro, bem dentro de
mim. Assim como as heroínas de lá, não gosto quando
pingam limão nas minhas profundezas e fazem com que
eu me contorça toda. Os fatos da vida são o limão na
ostra? Será que a ostra dorme? Creio que não! Ela se
contorce de dor, mas aos poucos se vê livre. Não estou
brincando. Estou grave. Porque estou livre. Quando
nasço, fico livre. Esta é a base de minha tragédia. Eu
nasci, tive assim esse começo. Hoje lembro que as filhas
da noite também nasceram em Tejucupapo, como minha
mãe, avós, madrinhas, tias, as joanas, minha Joana. Se
houver uma guerra, a culpa é delas, a culpa é minha.
Tejucupapo desemboca na rua onde vivi em Recife
(LYRA, 2014, p. 174)

Guerreiras de Tejucupapo, eu as escuto sussurrar em meus ouvidos:
mergulha, mergulha, mergulha encenador. Teu corpo é de água e tuas
companheiras de estrada, mulheres como nós, também as são, elas não te
deixaram afogar. Ao contrário, elas serão tuas companheiras, pois assim como
nós, nascem do interior da terra. Lembre-se encenador, a água em que vive
devaneios, vem dos meandros de nós mulheres, pois somos mães e tua
primeira morada fluida foi no ventre de uma mulher, tua mãe. A água te protege
desde a infância. Confia nela e mais ainda, nas mulheres que as guardam.
Mergulhado!
Se Tejucupapo “desembocou” em Lyra (2014), o que me invade é a
vontade de remexer as memórias de minha infância para sentir as mesmas
“gotas de limão”. É que não creio em processo teatral que não sacuda a
subjetividade de quem nele está inserido. Ao passo que um artista se propõe a
estar no palco como máquina que apenas reage a estímulos autoritários, ele
cria para si, um instrumento rudimentar de calar desejos.
Artista sem desejo é como criança sem anseio de brincar, murcha.
Quero mais é ser como ostra, que das feridas faz brotar pérolas. Quero mais é
mostrar que sou artista com feridas e que são elas que impulsionam o desejo
de cena. Não quero ser um produto de beleza falsificada. A encenação de
“Memórias” foi construída no revirar de nossas vísceras. E ao expor o avesso
do corpo, acabamos por tocar em zonas de puro desconforto, que por serem
assim, exigem transformação. Estou mergulhado em palavras metafóricas e
elas me põe em puro movimento. Decido sair de meu próprio caderno, e
mergulhar no caderno de Paulinha.
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Chegamos ontem de Jardim e hoje compartilhamos as
tarefas que tivemos que desenvolver na nossa primeira
viagem a campo. [...] Alex pediu que eu construísse uma
narrativa. Sobre qualquer coisa relacionada à cidade. E
eu passei os últimos dias tentando lembrar de como tinha
sido a primeira vez que eu tinha ido a Jardim do Seridó...
impossível, já que eu era recém-nascida. Mas quando
chegamos à rodoviária para voltar pra casa tive uma
iluminação! Lembrei do dia em que eu me mudei para
Jardim com a minha mãe. Lembrei, porque nós
descemos naquela mesma rodoviária. E lembrei também
do quanto me doeu o coração esse dia... em Natal, minha
mãe e eu subimos no ônibus. O meu pai não saiu
correndo, ficou do lado de fora, acenando pra gente pela
janela, esperando o carro partir. Minha mãe disse com a
voz trêmula “filha, dê tchau ao seu pai”. E foi, então, que
eu descobri o real significado da palavra “separação”. O
ônibus foi saindo de ré, as lágrimas deles rolando, meu
pai sorrindo, minha mãe aos prantos. Então, era essa a
tal “separação” de que eles falavam há tempos. Era
deixar quem se ama pra trás, porque é melhor assim.
Entendi. E dormi. Quando acordei já estava em Jardim,
na mesma rodoviária que ia me receber quase vinte anos
depois. E quando cheguei em casa me pus a escrever.
Escrever e chorar. Muito. Compulsivamente. Por que é
que só depois desse tempo todo eu vim chorar a
separação dos meus pais? (Trecho do diário de bordo de
Paulinha, do dia 27 de agosto de 2013)

Artista tem de despir o corpo das dores. Ao voltar para a Jardim do
Seridó de sua infância, a mulher Paulinha se colocou diante de um espelho
para vestir um colar de pérolas. Mas ao invés de buscar as preciosidades numa
vitrine de joalheria, enfiou a mão no peito doído, e como joalheira, catou as
dores das feridas afetivas, que transmutaram-se em pérolas.
As lágrimas envolvidas nas letras do diário de atriz de Paulinha,
misturam-se à água do rio que corre em mim. Nessa travessia não há como
escapar das palavras que nos põe em estado de pranto. É que o corpo sendo
de água, não nega o seu ímpeto por escorrer de cima para baixo, como chuva,
como lágrima que desliza lentamente pelo rosto e toca a boca. Na boca
sentimos que a lágrima mesmo transparente é salgada, pois condimentada de
sentimento saudoso, desperta a dor e também cura. A travessia salgada das
águas cura dores.
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A fotografia que abre este capítulo é de um ator em posição de pavão, o
pássaro de mil olhos, e faz parte da cena em que os atores e atrizes dançam
para o mistério de estar em comunhão com suas dores. É preciso converter o
corpo do artista em máquina de fruir dores, para que delas brotem alívios. Na
referida cena, os atores como crianças, estão pintando a palma das mãos,
transformando-as em pavões, até que são surpreendidos por um adulto. O
adulto carrega o discurso da correção e com uso de água, ordena que as
crianças limpem as mãos.
A água que para o encenador é sinônimo de fluir, também pode calar,
afogar e limpar a índole artística, pois ao depender de como é utilizada,
higieniza o pensamento – a água barrenta de um lago seco também alivia a
sede do sertanejo que sofre com a seca. E para um ser higienizado, água
barrenta é suja, mas para o ser que se dispõe a viver o mundo com gana, é
vida.
Inspirado nessa premissa e no pássaro de mil olhos, que a dança final
do “Memórias de Quintal” configura-se em homenagem aos seres que são
obrigados a higienizar o pensamento, mas mesmo assim não se curvam. Na
cena, banhamos o corpo de tinta, e ao som de “Pavão Misterioso”, dançamos
com as mãos espalmadas, simbolizando as frondosas penas coloridas do
pavão.
O “Memórias de quintal” simboliza esse grande pássaro colorido que se
transmuta diante de suas dores. Eu, Paulinha e Lulu, abrimos o peito com
nossas próprias unhas, não para nos auto-martirizar, mas para encontrar as
feridas que se escondiam debaixo de nossas peles. Nelas clarificamos o olhar
buscando compreendê-las. Somos artistas pavões, que transformamos nossas
dores em gestos de beleza!
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3. 1 - Poética da travessia: caminhos maleáveis de uma encenação.

Caro leitor, convido-o para uma paragem cirúrgica, não no sentido
restrito da palavra, pois não almejo operar a ferida. O convite é para conhecer
mais profundamente as provocações lançadas na estruturação da encenação.
Os caros acendimentos recorrentes no percurso criativo de “Memórias de
Quintal”. Como não poderia deixar de ser, usarei da capacidade fabular do
encenador, para ilustrar tais procedimentos numa tentativa de enriquecer
imageticamente as palavras de água.
A travessia é uma viagem metafórica. Nela está contida a possibilidade
de transformação do olhar do artista. Nela a disposição de enxergar para além
do óbvio, tal qual uma criança, que observando o voo de uma borboleta, diz
que o inseto é uma cor voando. Uma cor voando, quanta poesia nessa
imagem. Assim o faz o artista na travessia. Uma área de jogo para estruturar a
encenação, torna-se um rio em pleno curso, um rio para mergulhar nas
lembranças e delas fazer brotar poesia cênica.
Portanto convido-os a mergulharem nas metáforas deste ser que está
em plena travessia para reconhecerem elementos de sua poética de direção
teatral - o tão almejado modo de criar o espetáculo “Memórias de Quintal”. As
palavras em itálico indicam cada passo dado pelo encenador no território da
criação, são parte da topografia, procedimentos que formaram a encenação
“Memórias de Quintal”.

3.1.1. Área de jogo, ou mergulho de rio:
Um quadrado medindo 4x4m. Poderia ser uma piscina com bordas,
poderia ser um quintal delimitado por paredes, mas na condição de ser uma
área para exploração de cena, torna-se um rio repleto de possibilidades, um
espaço de exploração do imaginário margeado por um ator e duas atrizes.
Todos dotados de devaneios voltados às suas infâncias e índoles metafóricas
para, assim como a nascente, fazerem brotar cenas e mais cenas, em torno do
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rio cuja margem infinda, eles se lançam na missão de estarem em pleno
“estado de jogo”.
Os atores combinam que uma vez enxergando o rio (lembrem que
enxergar metaforicamente é um exercício do imaginário), desafiam a lógica do
cansaço para jogar por horas interruptas e mergulhar literalmente nas
memórias. Dentro do rio, todos jogam, todos brincam. Na margem, estão com
os corpos em prontidão para o jogar. A indicação pede que o mergulho no rio
deve ser externado pelo corpo do jogador na atribuição de suas expressões, ou
seja, na área de jogo o ator se expressa com o seu corpo, seja de modo literal
ou abstrato. Portanto delimitar uma área de jogo consiste no primeiro passo a
ser dado para a criação, é nela que será possível coletar elementos
constituintes da encenação. “Dentro do rio” estou em cena, “fora dele”, estou
pronto para atuar. Este modelo auxilia na compreensão do ator quanto ao seu
desempenho numa situação de exposição. Estando dentro ou fora ele está
apto a ser alvo do olhar do espectador, sendo assim, em exposição. O jogo
contribui também para que o ator esteja sempre acesso e atento às indicações
dadas pelos enunciados. Para que a área de jogo, ou o rio flua, faz-se
necessário perguntas que disparem a criatividade dos atores ou atrizes. Uma
vez indicada a área de jogo, é imperativo selecionar as perguntas disparadoras
que potencializem o jogar. Seguimos então a rota criativa apresentando as
provocações pertinentes ao processo.
3.1.2. No meu quintal tem? ou provocação incendiária:
Poderia ser uma pergunta despretensiosa. Inocente. Clichê. Flerto com
os clichês, assim como paquero a inocência. Parece-me que o olhar primal
sobre as coisas, este olhar inocente, retira o peso da moral das relações e
libera o fluxo do que vivenciamos no passado. Ao mergulhar no rio (nossa área
de jogo), com a pergunta do quintal, fitamos o olhar sobre temas recorrentes
em nossa encenação: sexualidade, desejo, morte e liberdade de expressão.
O jogo consiste em dispor o corpo na margem da área de jogo e gritar
“No meu quintal tem?”. Em prontidão o ator mergulha nas memórias de quintal,
transformando-as em projeto de cenas a serem roteirizadas num segundo
momento. O jogo de ressuscitar o quintal no rio exige prontidão e calor. Se o
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ator dispõe seu corpo sem a pretensão de fazê-lo incendiar, provavelmente as
memórias suscitadas não terão potência cênica. É preciso que a água do rio
tenha sua temperatura alterada. Água congelada não flui. É pedido então que o
ator se dispa de seus preconceitos e liberte suas memórias no rio em pleno
fazer.
O mergulho com a pergunta do quintal é uma provocação para que uma
vez entregues às águas, atores ou atrizes, não caiam na letargia. O mergulho
no rio, que metaforicamente representa a área de jogo, é um despertar para as
imagens produzidas pelo corpo do ator ou atriz em cena. É, pois, uma chave
para as imagens da encenação. Recorremos mais uma vez à química existente
na matéria aquosa, para elucidar esse sentido de imagens da encenação.
Encenação congelada reflete a frigidez do processo criativo que a fez brotar. O
jogo do quintal é uma centelha no coração frio da encenação... É um incendiar
de suas vísceras, logo a cena incendiária combate a frieza de uma encenação
sem viço, sem tesão, sem prazer...

3.1.3. Quando eu fizer ? Ou retornar de “memórias” do passado é um ato
político que agita o presente:
O mergulho no rio demonstrou que o quintal além de revelar toda a
nossa inventividade, também auxiliou na formação dos sujeitos que somos
atualmente. Quando mergulhamos no rio despidos, submersos em nossas
lembranças, percorremos o curso das crianças que fomos para reforçar a
ideologia dos seres que somos. Uma vez estando na forma de água de rio,
nossos corpos trabalham na perspectiva da maleabilidade, ou seja, estão aptos
a transitar em espaços que escorrem, como a superfície de uma pedra, ou
adentrar lugares de difícil acesso, como uma rachadura.
Os corpos dos sujeitos contemporâneos são carregados de rachaduras,
feridas e mazelas que a moral impõe. Cortes arraigados na negação de
desejos. Na “margem do rio”, enunciamos a frase “Quando completar “tantos”
anos eu?” no intuito de reviver biograficamente acontecimentos particulares, de
modo que estes suscitem discursos que atinjam a esfera do coletivo.
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Este enunciado acabou por tornar visível a faceta política do espetáculo,
pois tenta dar visão ao debate sobre temas, tais como sexualidade e
religiosidade na infância.
O retorno para a memória do primeiro beijo, por exemplo, obrigou a nós
definirmos se iríamos aprofundar a noção de homo afetividade no espetáculo,
já que uma das atrizes é declaradamente lésbica. Para além do tema que o
procedimento desponta, o que pretendo debater é a amplitude desse elemento
poético e seu potencial político.
O gesto irônico de ensinar táticas para beijar, pode vir a ser um ato
crítico ante o conservadorismo que cala a curiosidade, e mais que isso, um
grito urgente de um encenador que não se cala perante as demandas afetivas
de suas atrizes.
A poética da travessia traduz-se em escuta dos anseios, afinal o
mergulho no rio é sinônimo de compartilhamento. E a pergunta acaba por
tornar-se uma arma capaz de produzir discursos inflamados, e a chama auxilia
a aquecer a água. Como já foi dito, água tem de escorrer, evaporar, fluir feito
partícula no ar. Não combina com o encenador das águas a imagem de um
cubo congelado, ele prefere a água em seu estado natural, que é capaz de
transformar aquilo que toca e invadir fissuras.

3.1.4. Peço o direito de dirigir uma cena, ou deslocando o sentido de
direção:
Como conduzir um processo sem calar a voz dos atores? Como
conduzir um processo sem calar a própria voz? Como conduzir um processo de
encenação que difunda todas as vozes ao ponto de não saber quem é
provocador ou provocado? Como ser um encenador que se dispõe a fluir como
água?
Estas não foram provocações dadas às atrizes, silenciosamente eu me
questionava ao passo que as improvisações inspiradas nos jogos produziam
uma avalanche de imagens fortes com poder de tornarem-se cenas. No início
do processo minha função estava definida: ser o diretor, aquele que observa a
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cena. Mas a estrutura base da encenação (área de jogo, provocações
disparadoras e disposição para jogar) me seduziram e quando menos esperei,
estava mergulhado com os atores no rio corrente de memórias de quintal. Era
preciso agir com sabedoria para não me perder nas correntezas das muitas
cenas. Neste momento propus um novo elemento que sustenta a poética da
travessia: o direito de dirigir uma cena.
A premissa é simples, utiliza de dois preceitos existentes nos jogos
anteriores: a prontidão para entrar na área de jogo e o poder de criar
associações a partir dos estímulos que um ator apresenta quando está em
jogo. Digamos que temos quatro jogadores debruçados na área de jogo. O
primeiro entra dizendo que em seu quintal tem um cachorro chamado Tobi. O
segundo ator assume ser o Tobi, e reage aos estímulos narrados pelo primeiro
ator. A improvisação acaba quando o segundo ator desiste do jogo. Um terceiro
ator então revolve ao período em que completou 12 anos e lembra o dia em
que fez sozinho o caminho para escola. Mapeia no chão com auxílio de um giz
todo o percurso de sua casa até a escola.
São duas improvisações aparentemente desiguais. O quarto ator em
prontidão exercita à espreita da direção e solicita o direito de dirigir uma cena.
Cabe aos três atores que improvisaram, seguirem neste momento as
indicações dadas pelo ator que observava.
O objetivo é que o ator que pede o direito de dirigir seja detentor da
agulha que alinhava a encenação. A cena resultante dessa teia de relações
possibilita aos indivíduos envolvidos o exercício da alteridade, pois segue o
pressuposto de que uma cena plural nasce no processo de individuação do
sujeito. Ou seja, quando o ator se dispõe na área de jogo, ele libera mesmo
que inconsciente, suas leituras de mundo e ao ser espreitado, recebe estímulo
de um segundo olhar. A junção destes dois olhares é uma experiência de
alteridade, dado que a cena é fruto dessa relação.
Observe leitor, que a poética da travessia tem como princípio a
metáfora. A que nos valemos é a do rio. A área de jogo é um grande rio que
possibilita movimento, e são as perguntas que disparam a intensidade de
oscilação dessas águas.
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Os três princípios que regem a travessia: “área de jogo, perguntas
disparadoras e direito de dirigir uma cena”, agrupados ao caderno de
direção, formam o conjunto de ferramentas que auxiliam o diretor na criação de
uma encenação.
Como diria (HADERCHPEK, 2009), formam a poética da direção teatral.
Importante frisar que ao iniciar a trajetória pela encenação a única certeza que
me valia era metáfora de Guimarães Rosa do “meio do caminho”.
Quão contraditório declarar que a certeza era a metáfora, logo ela que
na índole poética incentiva o sujeito a quebrar com a norma. O que quero dizer
é que o conjunto de ferramentas da poética da travessia, surgiram ao passo
que me lancei no processo de criação do espetáculo “Memórias de Quintal”, e
que só foram possíveis de ser identificadas graças ao contato direto com as
atrizes.
A poética da travessia pressupõe o encontro e principalmente a
caminhada pelo território da encenação. Nesta proposta a solidão foi o ponto
de partida, mas ao passo que mergulhei no rio, percebi que sozinho eu poderia
me afogar. Encontrei o barco de Caronte, que me guiou para a morte simbólica,
sim, essa encarada como transformação.
A travessia renovou meu olhar sobre a direção, por considerar que dirigir
é um ato maleável, de transformação dos sujeitos que estão inseridos na
empreitada artística. O encenador das águas em puro devaneio mitifica sua
própria índole ao afirmar que sua alma carrega traços de Caronte, o ente que
guia o barco da morte... A morte que representa transformação. E não seria a
cena

teatral,

ante

sua

efemeridade,

uma

experiência

de

morte

e

transformação?
Lanço essa provocação nas águas de um rio, para que da margem, em
pleno caminhar possa eu acompanhar o curso da pergunta. A resposta, esta
não tenho pressa em encontrar. Agora é calar e deixar reverberar, pois este é
apenas um dos caminhos que posso seguir.
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Conclusão: Menino de quintal, o encenador das próprias águas.

O adulto observa a criança que fita o horizonte. Sua vista embaça, como
que lacrimejada, ante o mar de telhados iluminado pelos cabelos dourados.
Eles caem em silêncios. Com a lente da câmera, o adulto captura, mesmo que
precariamente o instante em que a criança sentada no barranco observa o
caos da cidade.
Nesse mirante que a criança ocupa, o adulto cresceu. Adulto e criança
tem algo em comum, o encanto pelo quintal. A criança usa do quintal para se
divertir, e principalmente, viver a sua infância sem limites. O adulto, mira a
criança brincando para se reconhecer e comemorar, isso mesmo, ver o menino
no quintal faz do peito adulto uma festa. Acontece que os adultos carecem
perceber as crianças que os habitam para não perderem o gosto pela
reinvenção.
No processo de criação do “Memórias de Quintal” o encenador das
águas se reinventou. Teve o peito invadido pela gana infante ao envolver-se
afetivamente com a cidade de Jardim do Seridó - cidade da ponte que ligou o
homem ao amor e o ensinou que separação é um ato de redenção. Acontece
que o menino e o adulto sabem que amar é algo parecido com encenar, pois
requer coragem em seguir um caminho de armadilhas, bifurcações, decisões e
partidas. Entre o amar e o partir há uma linha tênue: sabe-se que a condição
do encontro é a separação, assim como o nascer pressupõe morrer, e a morte
como uma separação possível é o símbolo da transformação.
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“Memórias de Quintal” fez o encenador se reconectar com a sua criança
interior, pois a vereda o religou ao jogo. O uso insistente do prefixo “re” é para
relembrar que o adulto que guiou a construção das cenas, na infância brincou
incansavelmente de garrafão e morto vivo, brincadeiras que são delimitadas
por uma área. A criança brincando e o adulto jogando viam seus corpos
banhados de suor - esse líquido salgado que escorre e diante dos olhos dos
espectadores revela um corpo puro estado líquido.
Adulto e criança miram juntos o horizonte na busca por novos estímulos
de água. O rio chamado “Memórias de Quintal” que ambos encontraram na
travessia está prestes a desembocar no mar de gente que são os
espectadores, pois teatro coexiste com o público, tal como o rio corrente quer
casar com água do mar.
A água que no início do processo era doce e matou a sede do
encenador, gradativamente ganha densidade, ao passo que se aproxima do
oceano e transmuta-se em salgada. O encenador iniciou a vereda com uma
ferida e no decorrer do caminho encontrou tantas outras, estas impulsionaram
os seus passos...
A vereda que levou o encenador ao rio está aberta esperando outro
artista aventureiro. É que ele sabe que haverá outro artista com feridas abertas
pronto para adentrar na trilha. Nas veredas que passei rastros deixei. Páginas
de cadernos de direção, que garantiram imageticamente o registro de um
processo recheado de suor, lágrima e memória.
Encenador e atrizes vazaram suas dores em dois anos de processo e
deixaram além de escritos forjados na academia, diários de criação teatral,
cadernos de artista que são como pergaminhos de uma vida. Descobriram
juntos que um mergulho não é feito somente de prazer, pois escondidos entre o
curso das águas dos rios estão galhos de árvores que cortam a pele. Foram
muitos os momentos em que a água ficou avermelhada pelo sangue que correu
das feridas. Nessa travessia os sujeitos se reinventaram a partir de suas dores.
A criança e o adulto não se distinguem, pois ambos sou eu, hoje, trago
em mim esse arquétipo infante que assim como o louco das cartas de um tarô
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francês, tem o corpo de um adulto e o caráter de um infante de quintal que
poetisa os territórios ocupados.
O encenador das águas não passa de um louco que quer transformar o
abismo científico que o circunda em uma frondosa cachoeira apta para banhos.
Tudo é travessia, caro leitor, e esse é meu convite: banha-te na cachoeira
poética que criei, e segues tu a tua própria travessia, pois eu sou pura água.
Encenar é travessia.
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