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RESUMO

Nesta pesquisa prática-teórica abordo o conceito de teatro performativo de Josette
Féral (2008) a partir da criação da encenação “Pode ser que seja...” baseada na
obra “Pode ser que seja só o leiteiro lá fora” (1974) do escritor gaúcho Caio
Fernando Abreu (1948-1996). Procuro, portanto, aliar os conceitos propostos pelos
autores Jean Baudrillard (1990) e Jean-François Lyotard (2013) a um estudo
comparativo sobre procedimentos de criação, tomando por base os encenadores
Renato Cohen (2006), Tadeusz Kantor (2008), Antônio Araújo (2011) e Robert
Wilson (2011) alicerçados pela discussão proposta por Ferál (2015) a respeito dos
limites entre a teoria e a prática no fazer teatral. A fim de discutir a relação entre a
prática e a teoria, apresento na introdução desta dissertação, os conceitos que
foram trabalhados no processo de criação e desenvolvo esta pesquisa sobre a
montagem de uma encenação performativa em capítulo único que se dedica a
descrever o processo de criação do “Pode ser que seja...”, articulando a minha voz
enquanto encenador com as vozes dos artistas que fizeram parte deste projeto.

Palavras-chave: Encenação Performativa; Processo de Criação; Montagem; Caio
Fernando Abreu.

ABSTRACT

In this practice and theoretical research I approach the concept of performative
theater by Josette Feral (2008) from the creation of play "Pode ser que seja..." based
on the text "Pode ser que seja só o leiteiro lá fora" (1974) by brazilian writer Caio
Fernando Abreu (1948-1996). I seeking to combine the concepts proposed by the
authors Jean Baudrillard (1990) and Jean-François Lyotard (2013) a comparative
study on the creation of procedures, based on the directors Renato Cohen (2006),
Tadeusz Kantor (2008), Antonio Araújo (2011) and Robert Wilson (2011) grounded
the discussion proposed by Feral (2015) about the boundaries between theory and
practice at theater. In order to discuss the relationship between practice and theory,
present in the introduction of this dissertation, the concepts that have worked in the
creation process and develop this research on the assembly of a performative
theater in one chapter dedicated to describing the process of creation of the "Pode
ser que seja...", articulating my voice as a director with the voices of the artists who
participated in this project.

Keywords: Performative Theater; Creative Process; Montage; Caio Fernando Abreu.
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INTRODUÇÃO: CAMPO TEÓRICO E PROCESSO METODOLÓGICO
Minha trajetória enquanto encenador
Como fazer um estudo de uma prática artística na contemporaneidade sem
falar de mim? O processo de criação da obra “Pode ser que seja...” fala muito sobre
quem eu sou e como penso o fazer cênico performativo na contemporaneidade, pois
o modo como crio está totalmente atrelado às experiências que tive durante pouco
mais de dez anos de percurso.
Meu trajeto enquanto artista começou em 2005, quando ingressei no extinto
curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas. Foi
nesse período de graduação, que entrei em contato, mais precisamente em 2007,
através de uma oficina realizada pelo Prof. Dr. Marcos Bulhões, com a Arte da
Performance, e assim, comecei a me interessar por esse outro modo de fazer arte e
relacioná-la com a linguagem do teatro.
Ainda nesse período, colaborei como performer integrante do Coletivo de
Performance Marimbondo Caboclo, com o processo de criação do evento cênico
“Devorando Fausto”, dirigido em 2008 também por Marcos Bulhões. Apresentado na
Fortaleza dos Reis Magos em Natal, a obra consistia em uma montagem hipertextual
a partir das diversas versões escritas sobre o mito de Fausto, que buscavam romper
com a necessidade de contar a história de forma logocêntrica para o espectador.
A minha participação dentro deste projeto me fez despertar para a criação de
uma encenação que desviava dos moldes tradicionais do teatro e que flertavam com
características provenientes da Arte da Performance, se apropriando do material
dramatúrgico como um dispositivo para a criação das cenas que passam a compor o
espetáculo.
Em 2009, ainda muito influenciado pela minha experiência no espetáculo
vivenciado no ano anterior, apresentei como trabalho final de curso, a encenação
“Fando e Lis” a partir do texto homônimo escrito pelo dramaturgo espanhol Fernando
Arrabal em 1955.
Meu processo de criação para esta encenação partiu primeiramente das
relações que todo o elenco, além daqueles que fizeram parte da equipe técnica1,
A encenação “Fando e Lis” (2009) contou com a participação dos artistas Carol Piñeiro, Hórus,
Chrystine Silva, André Bezerra, Erhi Araújo e Projeto Disfunctorium como atuantes, além de Hilca
Honorato e Ana Carla Figueiredo na equipe técnica.
1

1

desenvolveram com o texto e consequentemente com os conceitos teóricos
abordados na fase inicial do processo. O material trazido pelos artistas servia de
dispositivo para a criação das cenas, distanciando-se assim de uma lógica narrativa
linear, já que as nove cenas que compunham o espetáculo não se conectavam
diretamente com as cenas escritas por Arrabal.
Para a criação desta encenação, articulei dentro do processo, referenciais
teórico-estético-filosóficos que serviram como base para que todos os envolvidos
pudessem se relacionar com a criação, sem a preocupação de colocar o texto em
um patamar mais elevado que os demais elementos da encenação. Utilizamos2 o
manifesto futurista escrito em 1909 por Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) na
intenção de desconstruir o texto dramatúrgico escrito por Arrabal; além do
pensamento explicitado por Antonin Artaud (2006) onde observei uma retomada do
pensamento futurista de rejeição às obras de arte do passado; também encontrei
reverberação na obra teatral de Tadeus Kantor (1915-1990), como o espetáculo
“Classe Morta” (1975) que nos inspirou a trabalhar no material dramatúrgico
conectado com o nosso contexto de produção; por último, o conceito de topos
cênico proposto por Renato Cohen (2011), que dentre outras coisas buscava discutir
a relação entre a obra e o espectador, trabalhando com um modelo mítico de
criação, onde o espectador é colocado no centro da atividade teatral, interagindo
com ela e construindo seu sentido a partir dessa outra forma de receber a obra.
Denominamos o que estávamos fazendo naquele momento de linguagem
híbrida, pois tínhamos a intenção, embebidos pelos conceitos acima explicitados, de
construir a nossa própria forma de fazer teatro, que se misturasse com as demais
linguagens artísticas, desconstruindo a ordem lógico-linear do texto dramatúrgico e
que proporcionasse ao público uma experiência de diálogo mais direto com as cenas
propostas através das características de interação e itinerância.
Quando finalizamos o processo de criação da encenação “Fando e Lis”, fiquei
com a sensação de que havia feito um espetáculo experimental, e que, portanto, eu
deveria investigar mais sobre os conceitos teóricos a respeito da encenação
performativa, que até então me era desconhecido. Esse fato me instigou a buscar
mais sobre esse tipo de trabalho que busca mesclar as linguagens artísticas e que
2

A opção por escrever na primeira pessoa do plural, indica uma referência ao coletivo onde estava
trabalhando na criação da encenação, sugerindo uma pluralidade de voz que compõem o processo e
suas escolhas.
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rompe com o modo de fazer tradicional, onde o texto é o elemento mais importante
do espetáculo.
Em 2013, criei junto com outros três artistas residentes em Natal, a Sociedade
Cênica Trans (Sociedade T)3, que se propõe a constituir outra forma de pensar a
grupalidade, ou seja, outra forma de pensar em como reunir pessoas para trabalhar
a criação artística a partir do conceito de transestético, proposto por Jean Baudrillard
(1990) como um atravessamento dos conceitos e estéticas dos diferentes membros
da Sociedade dentro dos processos de criação cênicas.
Neste mesmo ano, experimentei novamente a criação de uma encenação a
partir das minhas reflexões sobre o fazer artístico performativo. Ainda que de forma
tímida, auxiliei na criação da nossa primeira encenação, “Entre o choro e o
controle”4, que tinha como referências estéticas, a filmografia do diretor francoargentino Gaspar Noé (1963-), a poesia Dadá e o texto dramatúrgico “Breath” (1969)
do irlandês Samuel Beckett (1906-1989).
Mas foi em 2014, ao propor um projeto prático-teórico de pesquisa na seleção
do mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), que resolvi assumir a direção de uma obra teatral dentro dos moldes
performativos e a partir do texto dramatúrgico “Pode ser que seja só o leiteiro lá fora”
(1974) escrito por Caio Fernando Abreu, cujo processo de criação se encontra
descrito nesta pesquisa.
Sobre o processo de criação da encenação “Pode ser que seja...”
“Pode ser que seja...” surge do meu desejo em trabalhar uma obra
dramatúrgica do Caio Fernando Abreu, desde muito antes de ingressar no mestrado
com este projeto de pesquisa. Quando nem sabia que ingressaria na graduação em
Artes Cênicas em 2005, tomei conhecimento da dramaturgia deste autor gaúcho
através do livro “Teatro Completo – Caio Fernando Abreu”, publicado pela editora
Sulina em 1996, que me foi emprestado pelo meu professor de Língua Portuguesa,
quando eu ainda cursava a 1ª Série do Ensino Médio no CEFET-RN em 2002.
Caio Fernando Abreu (1948-1996), apresentou-se para mim como um escritor
diferente, pois o seu jeito de escrever, aliado à sua temática, que explora, dentre
outras coisas, a vida daqueles que estão sempre sendo colocados à margem da
3

A Sociedade T foi fundando em 2013 por mim, juntamente com os artistas Heloísa Sousa, Moisés Ferreira e
Yasmin Cabral. Em 2015, artista Yasmin Cabral desligou-se da Sociedade e atualmente temos o artista Pablo
Vieira como membro oficial. Ver: www.sociedadet.com.br.
4
Este projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2013.
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sociedade, me tocava mais diretamente do que os outros textos que me eram
apresentados formalmente nas aulas de Literatura.
Ao pensar que queria entrar na graduação em Artes Cênicas, fiquei com a
ideia de que deveria montar algo do Caio, mas, mesmo dentro da universidade,
findava adiando este projeto em detrimento de outros textos.
Foi somente em 2014, ao propor um projeto prático-teórico dentro do
Mestrado, que decidi trabalhar com a dramaturgia de Caio, e é a partir daí, que
surge o projeto da encenação “Pode ser que seja...”. A peça original possui uma
estrutura convencional, apesar de ser feita em um único ato, possui nove cenas com
sete personagens, sendo eles, João, Leo, Baby, Mona ou Carlinha baixo-astral,
Rosinha, Alice Cooper e Angel. Nesse texto, Caio metaforiza a situação na qual o
país atravessava na década de 1970, a ditadura militar, colocando todas as
personagens dentro de uma casa abandonada, refugiando-se de uma chuva muito
forte que se abatia sobre a cidade.
Imbuído pelas minhas experiências anteriores de desconstrução do material
dramatúrgico original, comecei o processo de criação da encenação sem entregar o
texto aos atores, trabalhando com eles assim como eu havia feito no processo de
criação de “Fando e Lis” (2009), apresentando prioritariamente referências estéticas
e teóricas.
A diferença do processo feito em 2009 para este sobre o qual estou
escrevendo, iniciado em agosto de 2014 e finalizado com a última apresentação em
novembro de 2015, foi a sistematização dos conceitos que foram trabalhados, assim
como o desenvolvimento de uma oficina prática sobre performance que visava
trabalhar esta linguagem para aqueles que ainda desconheciam esta prática
artística.
Tendo dito isto, o processo de criação do “Pode ser que seja” resultou em
uma obra completamente autônoma do texto de Caio Fernando Abreu, mas
mantendo relações de sentidos surgidas processualmente, como a proposição da
cenografia, por exemplo. Criamos uma dramaturgia de autoria colaborativa,
composta pelas vozes de todos os que estavam participando do processo, entre os
integrantes responsáveis pela produção (Pablo Vieira), direção de arte (Heloísa
Sousa, Rayanna Guesc e Camila Thiago), os atuantes que resistiram até o final do
processo (Moisés Ferreira, Hyago Pinheiro, Wallace Freitas, Joana Knobbe e Pedro
4

Fasanaro) e o músico (Paulo Dantas), em consonância com a minha voz enquanto
encenador que trouxe proposições teóricas advindas dos autores citados nesta
pesquisa.
Sobre a pesquisa
Pesquisar uma encenação que ainda não havia sido criada foi um desafio
para mim. Estava entrando em um território ariscado, se pensarmos no caminho
mais comumente traçado dentro de uma pesquisa acadêmica. Primeiramente, o
pesquisador em artes, na etapa do mestrado, escolhe enquanto objeto de estudo
algo que já está posto, como uma encenação que já tenha sido realizada. Depois,
ele busca um arsenal de referências que vão ajudá-lo na discussão de sua tese
inicial, assim como, na escolha da metodologia para a realização da pesquisa. A
escrita, nesse caso tende a seguir uma sequência lógica, onde os capítulos vão
surgindo a partir da repartição da tese inicial da pesquisa em assuntos que se
conectam a ela e buscam desenvolvê-la melhor.
Por isso, digo que eu estava me colocando diante de um desafio. Ao
ingressar no mestrado, optei por estudar um objeto que dependia de mim para que a
pesquisa acontecesse. Criar uma encenação ao mesmo tempo em que se realiza
uma pesquisa teórica não é uma das tarefas mais fáceis e faz com que a sequência
que descrevi acima, praticamente se inverta; uma vez que eu não estava encarando
a minha prática enquanto uma ilustração da teoria e sim como algo de fundamental
importância para que a teoria se estabelecesse.
Nesse sentido, demorei a entender que ao escrever os dois primeiros
capítulos, antes da finalização da encenação, eu estava adentrando em um território
movediço situado entre as discussões acerca da relação entre a teoria e a prática na
pesquisa em Artes Cênicas. Compartilho de uma perspectiva contemporânea para
esta discussão, trazida por Josette Ferál (2015) ao abordar esta relação não mais
como algo dissociável, e sim como uma tensão entre os limites da teoria e da prática
que tem como objetivo a tradução do mundo, a teoria através da ordenação do
discurso sobre o fazer artístico e a prática a partir do próprio fazer.
Quando fala sobre a teoria, a pesquisadora franco-canadense o faz
percebendo que já não é mais possível falar sobre grande teoria do teatro que
abarca toda manifestação teatral, uma vez que, estudar o teatro enquanto prática é
colocá-lo sob a luz de diversos fragmentos teóricos existentes sobre o fazer teatral,
e que ainda assim, mesmo expondo-o às mais diversas teorias, o fazer teatral não
5

pode ser totalmente compreendido pela teoria, restando sempre alguma coisa a ser
discutida.
Encontro esse pensamento sobre a fragmentação da teoria em dois filósofos
franceses. Primeiramente, Jean-François Lyotard (1924-1998), que em seu livro “A
condição pós-moderna” (1979) aponta para a perda da narratividade como
característica marcante da pós-modernidade, mas esta perda, para Lyotard, é
entendida como uma dispersão, onde a narratividade se fragmenta gerando o que
ele

chama

de

elementos

de

partículas

de

linguagem,

que

podem

ser

constantemente combinadas para criarmos o nosso enunciado. Outro filósofo que
vai influenciar o pensamento de Josette Ferál é Jean Baudrillard (1929-2007), que
aponta no livro “A transparência do mal: ensaios sobre fenômenos extremos” (1990)
a mesma característica apontada por Lyotard, a perda da grande narratividade.
Porém, Baudrillard, diferente de seu contemporâneo, trata deste tema a partir
da liberação provocada pelo que ele chama de pós-orgia, que seria o momento onde
todas as disciplinas humanas encontram-se liberadas de sua grande narratividade, a
estética, a política, a sexualidade, a história da arte, dentre outras. O momento de
liberação destas disciplinas acontece no que ele denominou de orgia, um momento
que se estende desde o início do período moderno da humanidade e que se
prolonga até a segunda metade do século XX.
A partir desse momento, temos um desaparecimento da origem dessas
disciplinas. A partir desta liberação, os grandes conceitos, que antes regiam o
pensamento humano, dispersam-se em fragmentos, passando a viver em um
sistema não mais de totalidade, mas em um sistema de pensamento em rede, onde
a teoria sobre determinado fazer artístico será constituída de fragmentos de outras
teorias.
É neste momento, que proponho uma articulação com o pensamento de
Josette Ferál, assumindo que as fronteiras entre a teoria e a prática já se encontram
esmaecidas, devido a esse caráter fragmentário no qual vivemos atualmente. Logo,
essa pesquisa se reconfigurou durante o seu fazer, através de uma (re)configuração
dos conceitos postos, abandonando ou transformando algumas teorias a partir da
prática desenvolvida durante esta pesquisa.
Percebi, no início deste estudo, que as metodologias de pesquisa tradicionais
não correspondiam as necessidades do meu projeto, visto que, ao propor uma
6

investigação sobre o teatro performativo, sugeri a criação de uma encenação, cujo
processo coincidiria com o desenvolvimento da própria pesquisa.
Assim, ao assumir a investigação sobre algo que ainda iria se desenvolver [a
encenação], conclui que a minha metodologia deveria ser um arranjo, ou seja, uma
montagem de fragmentos metodológicos encontrados nas diferentes formas de
pesquisar dentro das ciências humanas. Uma metodologia que se construiu em
processo, aproximando-se do conceito de work in progress, definido como uma
metodologia de criação cênica pelo pesquisador Renato Cohen (2006), para
delimitar uma criação cênica que assumia em seu fazer o processo de criação
enquanto algo que está em constante transformação.
Da mesma forma, compreendi a minha pesquisa como algo que se realizava
na medida em que o processo de criação fosse acontecendo. A partir da leitura do
texto “Um e Mil Métodos” (2009) da pesquisadora Naira Ciotti, que busca apresentar
o conceito de work in progress como uma metodologia de pesquisa pertinente para o
teatro contemporâneo, por considerar o processo de pesquisa como algo aberto,
suscetível às diversas interferências exteriores à própria ação de pesquisar um
determinado tema.
Nesse sentido, aproximo essa metodologia work in progress da discussão
trazida pela Josette Ferál (2015), que aponta a teoria como prática e a prática
enquanto teoria. Uma vez que, segundo a pesquisadora, tanto a teoria quanto a
prática buscam traduzir o mundo cada uma a sua maneira, seja através da
linguagem verbal que busca explicitar os conceitos, seja através da prática que pela
experimentação busca friccionar, colocar em discussão estes mesmos conceitos.
Portanto, percebi que para realizar esta pesquisa eu precisava assumir o
processo de criação enquanto procedimento metodológico de pesquisa. Assim como
o levantamento bibliográfico, o estado da arte e as posteriores confrontações entre
os conceitos provenientes das teorias escolhidas com a prática da encenação.
O primeiro conceito escolhido foi o de encenação performativa, onde busco
contextualizar o processo de criação da encenação “Pode ser que seja...” a partir da
relação entre o processo de criação e as definições de teatro performativo e
encenação performativa, propostos respectivamente por Josette Féral (2009) e
Antônio Araújo (2009). Estes conceitos se diferenciam das demais teorias sobre a
produção teatral contemporânea por inserir a ideia de performatividade no centro da
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produção cênica, ou seja, entendendo a ideia de performance como algo que é
capaz de reconfigurar o fazer teatral.
Trabalhei também o conceito de transestético, que surge enquanto proposta
estética adotada para a criação da encenação nesta pesquisa. Uma vez que me
aproprio do pensamento proposto pelo filósofo francês Jean Baudrillard (1990) para
pensar o processo de criação da encenação a partir dos atravessamentos estéticos
que propus enquanto encenador e do diálogo entre esses conceitos e as referências
trazidas pelos demais integrantes do processo.
Apesar de não ter trabalhado diretamente com a ideia de uma emancipação
do espectador, proposto por Jacques Rancière (2012), a encenação “Pode ser que
seja...” foi pensada para que o espectador pudesse se questionar sobre o real
sentido da obra realizada, adotando para isso algumas estratégias que mudavam
conforme o dia de apresentação, como será descrito nas páginas referentes ao
processo de criação.
O work in progress, entendido nesta pesquisa, como uma metodologia de
criação, reforça a possibilidade de uma encenação que está sempre em processo.
Diferenciando-se do tradicional fazer teatral, ao adotar, em sua estrutura, o
hipertexto, ou seja, uma abordagem não linear, onde o espectador se relaciona com
os diversos textos, sejam eles visuais, literários ou sonoros presentes na obra. E,
nesse sentido, procurei trabalhar com os diversos estímulos que não eram somente
trazidos por mim, mas por cada um dos envolvidos no processo de criação da
encenação, ora estando mais conectado, ora mais afastado da obra original de Caio
Fernando Abreu.
Ainda enquanto investigação sobre o processo de criação, me aproximei da
colaboratividade enquanto procedimento de criação e de condução de trabalho, que
consiste em uma estruturação do fazer teatral diferente do fazer coletivo. Colaborar
significa assumir as estruturas hierárquicas, sabendo da importância de cada função
para a criação teatral. Cabe ao encenador o papel de organizar cada atividade
dentro de uma encenação, para que todos os envolvidos possam ter o mesmo poder
de proposição dentro do processo criativo.
Por último, trabalhei de forma indireta com o conceito de topos cênico,
proposto por Cohen (2011), que se caracteriza por uma discussão da relação entre a
obra e o público a partir da relação deste último com o espaço onde acontece a ação
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cênica. Dentro da encenação “Pode ser que seja...”, trabalhar com esse conceito
nos permitiu compreender o espaço no qual iriamos apresentar a obra, o palco da
Casa da Ribeira, fazendo com que todas as operações feitas no espaço fossem
pensadas diretamente para uma problematização da frontalidade entre o espectador
e a cena. Além disso, o trabalho com esse procedimento permitiu que eu criasse
uma persona enquanto “maestro” do espetáculo, operando uma relação imagéticosimbólica entre os corpos dos atuantes e o espaço de cena.
Tendo como referência maior para discutir a relação entre a teoria e a prática,
o pensamento de Josette Féral, que procura problematizar a existência da produção
de conhecimento tanto na teoria sobre o fazer artístico como na prática sobre o
próprio fazer, procurei nesta parte da introdução aliar a discussão teórica a partir dos
conceitos explicitados acima com o processo de criação da encenação “Pode ser
que seja...”, procurando compreender a influência exercida tanto da teoria sobre a
prática como da prática sobre a teoria.
Além dos conceitos acima mencionados, procurei trabalhar também com
procedimentos voltados para a criação da encenação em si, retirados de leituras a
partir das obras dos encenadores Antônio Araújo (2011), Renato Cohen (2006),
Robert Wilson (2011) e Tadeusz Kantor (2008). Os procedimentos a seguir faziam
parte do segundo capítulo desta dissertação e pelos motivos que descreverei mais
adiante foram deslocados para a introdução a fim de clarificar a minha apropriação
deles dentro do processo de criação da encenação performativa “Pode ser que
seja...”.
É importante ressaltar que a maioria desses procedimentos de criação são
encontrados nos quatro encenadores explicitados acima; sendo mais relevante a
minha relação com o procedimento em si para a criação da encenação, do que
necessariamente com a relação de pertencimento dele a cada encenador.
Sobre os procedimentos de criação
Um dos principais procedimentos utilizados na encenação desta pesquisa foi
o princípio da câmera lenta, pois condizia com as duas primeiras cenas, intituladas
respectivamente “A chegada” e “Do que você foge?”. Ambas as cenas, tinham como
prerrogativa trabalhar com a câmera lenta, interferindo diretamente no tempo de
duração delas, trabalhando com outro procedimento muito utilizado no teatro
performativo, a dilatação temporal.
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Somente as duas primeiras cenas somadas já correspondiam a quarenta
minutos de espetáculo, o que provocava no espectador um deslocamento dele da
sua zona de conforto. Buscávamos confrontá-los com cenas que os direcionavam
para um entendimento a partir do prolongamento da contemplação, ao invés de um
entendimento pelo via lógica-racional do texto.
A imagem cênica inicial da encenação consistia no palco em penumbra com a
presença da atuante Joana Knobbe se deslocando lentamente pelo espaço. Ao
entrar, o público já se defrontava com esta imagem que era regida pela música
composta pelo guitarrista Paulo Dantas.
Assim que todas as pessoas do público estavam sentadas, na segunda parte
da cena os demais atuantes entravam em câmera lenta do fundo do teatro em
direção ao palco, construindo uma espacialidade que inclui tanto a área da plateia
quanto a do palco, através de um foco de luz que vai redesenhando o espaço. Um a
um, ainda bem lentamente, eles iam subindo no palco e se colocando em suas
devidas posições iniciais e assim começava a terceira parte da primeira cena.
Após todos estarem em seus devidos lugares, eu, como “maestro” da cena,
indicava que eles deveriam começar a se movimentar dentro das partituras criadas e
apresentando as idiossincrasias de seus corpos. Cabia a mim a função de
interromper a movimentação deles, compondo imagens através da relação
estabelecida entre eles e o espaço.
Essa primeira cena, tinha o tempo total de vinte e oito minutos e tinha como
objetivo extrapolar os clichês relativos ao primeiro olhar do espectador sobre a cena.
Normalmente o espectador comum do teatro, espera que ao sentar na cadeira, ele
seja diretamente transportado para a ação, o tempo e lugar da história que está
sendo contada.
Não é o que acontece na encenação “Pode ser que seja...”. Ao ser
confrontado com uma cena onde ao primeiro olhar, nada acontece, o espectador
tende a pensar que já entendeu todo o discurso desta parte, porém o discurso
somente surgirá para o espectador quando ele atentar mais detalhadamente para a
cena que se prolonga a sua frente. Ou seja, o objetivo tanto da primeira cena quanto
da segunda, cujo o andamento mais lento no ritmo altera a percepção sobre a obra,
é justamente deslocar o espectador do papel que normalmente lhe é colocado, o de
observador para alguém que constrói o sentido.
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Após o procedimento explicado anteriormente, passei a trabalhar com a
criação de repertório de movimentos através do dançar, que também foi inspirado
pela descrição dos procedimentos usados nos processos criativos de Robert Wilson
(2011). Em laboratórios de criação, os corpos dos atuantes são colocados para
dançar livremente diversos estilos musicais por um tempo longo, procurando afastarse dos clichês que as músicas podem evocar e buscando criar para si,
conscientemente, uma partitura de movimentos que pudessem ser usadas nas
cenas.
A música nesta encenação foi utilizada como estímulo sonoro para a criação,
desde os primeiros experimentos em laboratórios até a criação de uma trilha sonora
autoral para o espetáculo pelo músico Paulo Dantas. Para a composição desta trilha
sonora, utilizei como referência, os mais diferentes estilos de rock n’ roll,
perpassando desde a psicodelia da banda inglesa Pink Floyd até o heavy metal do
Black Sabbath.
Além disso, utilizo as estratégias de montagem pensadas pelo diretor russo
Sergei Eisenstein (1898-1948) e expresso em seus livros “A forma do filme” e “O
sentido do filme”, ambos publicados em 2002. Embora para Eisenstein, a montagem
de um filme não consistisse somente na junção de fragmentos, e devesse, através
da organização da composição de cada fragmento, produzir uma melhor
compreensão da lógica na narrativa, no caso deste trabalho, fez-se necessário
pensar na articulação destes fragmentos no espaço-tempo cênico. Este é finito e se
coloca ao espectador no momento presente em que acontece, e ainda assim,
apresenta uma necessidade de unidade desses fragmentos para compor a
encenação.
Nesse sentido, ao propor um capítulo único para abordar a encenação
performativa “Pode ser que seja...”, faço da minha escrita uma montagem sobre o
processo de criação deste trabalho, trazendo as referências que foram utilizadas
para a criação, bem como as vozes de alguns dos envolvidos no processo.
Encontrei na justaposição um modo mais consistente de abordar os
procedimentos de criação escolhidos por mim para esta encenação. A justaposição
diz respeito à montagem da encenação, no que se refere a transição de uma cena
para outra, que no caso deste trabalho, tinha como objetivo realçar o aspecto
fragmentário da maioria das cenas, como por exemplo o uso de blackout como
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transição da primeira para a segunda cena, ou uma quebra das ações ao inserir um
trabalho de aquecimento vocal no meio do espetáculo.
Outra estratégia utilizada foi a simultaneidade, que remonta a ideia de que,
em uma mesma cena, estão presentes ações diferentes que ocorrem ao mesmo
tempo. Por exemplo, na primeira cena, onde a partir da minha regência, os corpos
dos atuantes são “ligados” e “desligados” para executarem suas idiossincrasias,
embora estejam todos em cena.
No que se refere à visualidade da encenação busquei trabalhar em parceria
com a equipe técnica, que desde o início do processo se preocupou em trazer para
os ensaios, proposições-estímulos. Essas proposições, que vinham desde objetos
cenográficos a possibilidades de iluminação, auxiliaram tanto no processo de criação
dos atuantes como na forma como trabalharíamos com o espaço frontal, que se
apresentava como um desafio para mim, pois ainda não havia trabalhado neste tipo
de relação anteriormente.
O trabalho com a autonomia do texto foi o meu ponto de partida para a
criação da encenação. Não me interessava em reproduzir a narrativa presente na
obra de Caio Fernando Abreu, eu precisava criar algo que possuísse um discurso
próprio a partir da assunção das vozes de todos os envolvidos no processo.
O procedimento de embalagem talvez seja à exceção ao alerta que fiz antes
de começar a descrever os procedimentos utilizados, uma vez que é um conceito
criado pelo encenador polonês Tadeusz Kantor (1915-1990) para trabalhar a
vestimenta dos atuantes em suas encenações. Para esta encenação, Heloísa
Sousa, diretora de arte, propôs que esse conceito fosse utilizado na cena através da
exploração de calças em modelo saruel, para a criação de imagens de “embalagens”
durante a ação de cobrir os corpos com as calças, essa ideia surge a partir de uma
movimentação do atuante Hyago Pinheiro, proposta em um dos laboratórios de
criação.
Esses procedimentos, aliados aos fragmentos conceituais explicitados
anteriormente nem sempre não condizia com que havia sido pensado previamente
por mim, antes de o processo de criação começar. Porém, entendendo o processo
como sendo autônomo e percebo-o como algo vivo que determina o que de fato será
trabalhado e o que será descartado para o resultado final, a partir da minha relação
com o outro, no caso, os integrantes da encenação.
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Capítulos
Quando comecei a escrever este trabalho ele foi se configurando dentro de
uma perspectiva tradicional de configuração das dissertações de mestrado, sendo
composta de introdução, três capítulos e conclusão; como no material que foi
apresentado à banca durante a qualificação.
Na primeira versão, a introdução, tinha como objetivo esboçar os principais
aspectos da encenação performativa que seriam abordados na dissertação, assim
como apresentava a minha trajetória enquanto encenador, pois, uma vez que eu
estava fazendo uma pesquisa prático-teórica, precisava colocar a minha trajetória a
fim de explicar o motivo do meu interesse sobre esse tema.
O primeiro capítulo foi construído como uma discussão teórica composta
pelos fragmentos das teorias que atravessariam, - ou não, uma vez que o processo
de criação nem sempre obedece à vontade do encenador -, apresentando novos
conceitos ou retirando os que estavam programados, agindo de acordo com o fluxo
da criação.
A discussão desses conceitos tinha como objetivo discutir a relação entre a
criação artística e as referências estético-filosóficas que um encenador pode ter
como base para o processo de criação. Neste capítulo, não queria discutir a teoria
dos filósofos e dos teóricos do teatro como um todo, por isso, me apropriando do
conceito de fragmento proposto por Jean Baudrillard (1990), intitulei os conceitos de
fragmentos filosóficos, em um trabalho de edição, a partir do que eu achava que se
relacionaria com a criação da encenação “Pode ser que seja...”.
Segundo o pensamento de Baudrillard, tudo o que surge no mundo não
desparece por completo, ao invés disso, as coisas se dispersam dando origem a
fragmentos que podem ser reorganizados dando surgimento a outros conceitos. Foi
a partir desse modo de pensar que busquei trabalhar com os conceitos descritos
abaixo.
Como segundo capítulo, proposto no memorial de dissertação, havia a
necessidade de estudar os procedimentos de criação utilizados no fazer teatral
performativo a partir do estudo teórico sobre quatro encenadores: Antônio Araújo e
Renato Cohen, tendo como base os seus respectivos livros “A gênese da vertigem”
(2011) e “Work in progress na cena contemporânea” (2006), assim como os artistas
Robert Wilson (1941-) e Tadeusz Kantor a partir dos livros “Os processos criativos
de Robert Wilson” (2011) escrito por Luiz Roberto Galízia e “O teatro da morte”
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(2008). Como no período anterior a qualificação da dissertação eu ainda não havia
sistematizado os procedimentos de acordo com a encenação “Pode ser que seja...”,
rascunhei o capítulo a partir de uma vivência anterior minha enquanto encenador da
obra “Fando e Lis”, apenas para ilustrar como poderia ficar o segundo capítulo com
a encenação que é o objeto de estudo desta dissertação.
Por fim, não apresentei o terceiro capítulo à banca, porém tinha em mente
que ele seria uma descrição mais detalhada sobre o processo de criação da
encenação “Pode ser que seja...” a partir das minhas anotações e memórias
enquanto encenador da obra. Mas, também tendo como referência a voz dos artistas
que fizeram parte desse processo para dar subsídio à minha ideia de uma
colaboratividade mais participativa, onde o material que foi criado também foi
conduzido por mim em laboratório a partir de muitas proposições feitas tanto pelos
atuantes como pela equipe técnica.
Porém, foi ao começar a escrever sobre o processo de criação, que me dei
conta de que o terceiro capítulo havia tomado vida e que a cada linha que eu
escrevia, mais e mais ia surgindo, a tal ponto que o total de páginas do terceiro
capítulo ultrapassava muito a somatória da quantidade de páginas dos outros dois
capítulos.
Foi pensando nisso que decidi transformar o que seria somente o terceiro
capítulo da dissertação na própria pesquisa em si, assumindo que a minha pesquisa,
assim como a encenação era um processo work in progress, ou seja, ela estava em
constante transformação, principalmente depois da realização da encenação e do
início da escrita sobre o que seria o terceiro capítulo. Além disso, há o diálogo entre
a teoria a prática.
Eu, nesse momento, e depois de algumas conversas de orientação, já não via
mais sentido em manter a estrutura da dissertação como estava esboçada. Portanto
para esta pesquisa, apresento uma dissertação que se divide em três partes: a
introdução, capítulo único e conclusão.
A introdução abarca além de seus principais elementos como a discussão
metodológica, os objetivos e a justificativa do projeto, os principais conceitos que
estavam sendo discutidos tanto no primeiro capítulo quanto no segundo.
Escrevo o capítulo único deste trabalho a partir da montagem de elementos
heterogêneos que compuseram o processo como diários de bordo, cadernos de
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encenação, relatos das conversas com o elenco, escrituras que foram sendo
desenvolvidas pelos integrantes do projeto durante os ensaios, fotografias tanto dos
ensaios quanto das apresentações em justaposição com os textos teóricos que
atravessaram este processo de criação.
Por último, apresento na conclusão a contribuição dos referenciais teóricoestéticos assim como dos procedimentos de criação para a realização da montagem
de uma encenação performativa. Além disso, discorro sobre a importância da
realização desta pesquisa para a construção de outro entendimento a respeito da
encenação performativa dentro do meu contexto de produção e de formação.
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1. O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ENCENAÇÃO “PODE SER QUE SEJA...”
Neste

capítulo

abordarei

o

processo

de

montagem

da

encenação

performativa “Pode ser que seja...” dividindo-o em cinco partes que discutirem o
início do trabalho em agosto de 2014 até às temporadas de apresentação do
espetáculo na Casa da Ribeira, nos meses de agosto/setembro e outubro/novembro.
Uma obra cênica que se construiu colaborativamente, ou seja, a partir da
assunção das vozes de todos os envolvidos na criação da encenação. Para tanto,
parti das cartas escritas tanto pelos atores Hyago Pinheiro, Joanna Knobbe, Moisés
Ferreira, Pedro Fasanaro e Wallace Freitas, quanto pela diretora de arte e figurinista
Heloísa Sousa, pela assistente de cenografia Rayanna Guesc e pela iluminadora
Camila Tiago.
Além de utilizar relatos de conversas com o elenco, fotografias de ensaios e
das apresentações, bem como as minhas anotações enquanto encenador, diários de
bordo do elenco em justaposição com os textos teóricos que atravessaram este
processo de criação.
1.1 As fases do processo de criação da encenação performativa “Pode ser que
seja...”
1.1.1. A escolha do elenco
A escolha do elenco que faria parte da encenação “Pode ser que seja...” não
foi feita tendo como pré-requisito a orientação sexual dos atuantes, já que essa
poderia ser a escolha mais fácil para trabalhar com o texto “Pode ser que seja só o
leiteiro lá fora” de Caio Fernando Abreu.
Ao invés disso, para escolher o elenco, observei alguns alunos do
Departamento de Artes da UFRN em cena em alguns trabalhos desenvolvidos em
disciplinas ou projetos de extensão da universidade e os selecionei através de
convites. Dessa forma, organizei uma lista de artistas convidados começando pelos
artistas integrantes da Sociedade T.


Elenco:
o Moisés Ferreira - atuante;
o Yasmin Cabral - atuante;
o Alexandre Américo - atuante;
o Hyago Pinheiro - atuante;
16

o Pedro Fasanaro - atuante;
o Sílvia Rodrigues – atuante;
o Alexsandro Araújo – músico.


Equipe técnica:
o André Salvador - preparador corporal;
o Agnes Arícia - iluminadora;
o Heloísa Sousa - diretora de arte;
o Pablo Vieira - produtor;
o Lorena Torres - designer.

Marquei a primeira reunião com todos os convidados para o dia 11 de agosto
de 2014 a fim de esclarecer os principais pontos do projeto e definir os horários para
darmos início ao processo de criação.
O primeiro ponto que elucidei aos convidados dizia respeito à necessidade do
comprometimento de todos, pois a encenação iria acontecer independente de
termos ou não qualquer aporte financeiro para a sua realização. Porém, me
comprometi a tentar conseguir subsídios para realizar a encenação, mas caso não
fossemos aprovados eu a faria do mesmo modo, pois a encenação estava
diretamente vinculada ao meu projeto de mestrado.
Abordei em seguida, como seria trabalhado o processo de criação da
encenação a partir de dois procedimentos fundamentais para o projeto; a arte da
performance, percebida aqui como um procedimento de criação que baliza o que
Josette Ferál (2008) vai denominar de teatro performativo, além da montagem
cinematográfica, apoiada inicialmente na teoria e prática do diretor de cinema russo
Sergei Eisenstein (1898-1948), cuja teoria sobre a linguagem cinematográfica tem
relação com as suas experiências anteriores enquanto aluno do encenador Vsevolod
E. Meyerhold (1874-1940).
Após esses esclarecimentos, apresentei como funcionariam as etapas do
processo a partir de um cronograma desenvolvido para o segundo semestre de
2014.
Dividi este cronograma da seguinte forma: no mês de agosto aconteceria a
primeira reunião sobre o processo de criação, as discussões dos aportes teóricos
textuais basilares ao processo de criação; em setembro, seriam feitas as oficinas
prático-teóricas sobre performance, a partir de proposições que tinham como
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objetivos estabelecer uma relação entre corpos que ainda não haviam trabalhado
em conjunto, assim como introduzi-los a linguagem da performance, uma vez que
havia constatado que muitos dos integrantes do projeto não possuíam muitos
conhecimentos sobre esta linguagem.
Reservei para as três primeiras semanas do mês de outubro5, a criação,
apresentação e discussão sobre a apresentação das reperformances. A partir da
última semana deste mês, começaríamos a criação da primeira cena pertencente à
encenação. Os meses de novembro e dezembro seriam dedicados à criação e
apresentação da primeira cena.
Após a apresentação do cronograma encerrei a reunião pedindo a todos que
estavam presentes as assinaturas nas cartas de anuência e seus currículos
artísticos para que eu pudesse enviar o projeto da encenação para concorrer ao
Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2014.
Ainda na semana do dia 11 de agosto, recebi algumas respostas de
desistência dos artistas convidados, por não conseguirem compatibilizar seus
horários com os do projeto, ficando assim redefinido os integrantes que fariam parte
da encenação.


Elenco
o Hyago Pinheiro - atuante;
o Moisés Ferreira - atuante;
o Pedro Fasanaro - atuante;
o Yasmin Cabral - atuante.



Equipe Técnica
o André Salvador - preparador corporal;
o Heloísa Sousa - diretora de arte;
o Pablo Vieira - produtor.

5

Durante o processo de execução do cronograma, percebi que para que os participantes da oficina
pudessem ter mais propriedade para realizar uma reperformance, eu precisaria dar mais material
para que eles pudessem conhecer alguns referenciais artísticos da arte da performance. Por isso,
deixei o mês de outubro para a apreciação de referências estéticas em performance, ficando o mês
de novembro para a apresentação, como será melhor explicitado no subcapítulo 3.1.3 – Oficina
prático-teórica de performance. Adiantei, as apresentações para novembro a pedido dos
participantes, que eram alunos do Departamento de Artes, pois em dezembro aconteceriam diversas
mostras de resultado das disciplinas o que atrapalharia o envolvimento deles no processo.
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Porém, apesar das desistências, escolhi não convidar outras pessoas para
não atrapalhar o início do processo de criação da encenação, assumindo este grupo
como sendo o que faria parte do processo até a estreia do espetáculo.
Iniciei o ano de 2015, tendo como foco a criação das cenas que fariam parte
da encenação. Porém, depois que alguns artistas deixarem o projeto, senti a
necessidade de convidar mais algumas pessoas para compor o trabalho, para fazer
parte, a depender de seus interesses, tanto da esquipe técnica, quanto do elenco de
atuantes.
Para a função de atuante, convidei a bailarina e cantora Joana Knobbe, que
havia conhecido durante as oficinas que realizamos no final do ano passado como
parte do projeto da encenação “Entre o choro e o controle”6 e o atuante Wallace
Freitas, aluno do Departamento de Artes da UFRN, que havia demostrado interesse
em trabalhar com o grupo após ter assistido ao nosso primeiro espetáculo.
Para compor a equipe técnica permiti que Rayanna Guesc, estudante de
Arquitetura da UFRN, trabalhasse como assistente de cenografia, uma vez que ela
estava demonstrando interesse em aprender um pouco sobre esta área; além da
iluminadora Camila Tiago, que acabara de entrar no Mestrado em Artes Cênicas da
UFRN, vinda Universidade Federal de Uberlândia.
A fim de compor a trilha sonora do espetáculo, convidei por intermédio de
Joana, o guitarrista Paulo Dantas, que acabou sendo incorporado como atuante da
encenação, pois concordou em estar presente em cena e substituir a atuante Joana
Knobbe em uma das cenas do espetáculo, quando ela não pôde estar presente.
Para o registro, tanto em vídeo como em fotografia do espetáculo, convidei,
respectivamente, o cinegrafista Johann Jean, integrante do Coletivo Caboré
Audiovisual e a fotógrafa Helena Maziviero, ambos alunxs do curso de Comunicação
Social da UFRN.
Foi com este grupo que conseguimos a aprovação da encenação no edital
CenaJovem, promovido pela Casa da Ribeira, através do patrocínio da Petrobrás
pela Lei de Incentivo Cultura Câmara Cascudo do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte e que permitiu que todos os artistas convidados fossem pagos para
a realização de seus trabalhos.

6

Primeira encenação da Sociedade Cênica Trans, apresentada em novembro de 2014 no TECESol
(Território de Educação, Cultura e Economia Solidária), em Natal/RN.
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Apesar de não ter sido incialmente a minha intenção, o grupo que acabou se
formando possuía em sua composição seis artistas homossexuais, sendo quatro
deles como atuantes, Hyago Pinheiro, Moisés Ferreira, Pedro Fasanaro e Wallace
Freitas, e dois na equipe técnica, Camila Tiago e Pablo Vieira.
Foi a partir desta configuração de grupo e da consonância dela com o texto
“Pode ser que seja só o leiteiro lá fora” de Caio Fernando Abreu, que construí em
parceria com todos os envolvidos, os discursos sobre opressão e as relações de
poder presentes na encenação.
1.1.2. Relação em Práticas Performativas
Comecei o processo de criação da encenação “Pode ser que seja...” em
agosto de 2014, com a realização de uma oficina sobre a Arte da Performance
composta tanto por vivências práticas quanto por leituras de textos que serviram
como base para a criação do espetáculo. Esta oficina também objetivava colocar os
corpos participantes em cena através da criação de reperformances, a partir das
referências estéticas que eram abordadas tanto nos dias das oficinas quanto no
grupo que criamos no Facebook7 para a encenação.
Comecei o processo pela oficina de performance com o elenco por perceber
que os atuantes precisavam de referências sobre esta linguagem para que se
sentissem mais à vontade em um processo criativo que teria como conceito principal
a performatividade. Para que isso se desse de forma efetiva dividi a oficina em
quatro momentos: o trabalho prático, desenvolvido a partir das proposições que
buscassem criar no grupo uma cumplicidade entre os corpos e que favorecesse a
criação artística; o estudo dos textos “A encenação performativa” de Antônio Araújo
e “Por uma poética da performatividade - o teatro performativo” de Josette Féral,
ambos publicados em 2009 na revista Sala Preta da USP, além de “Acabar com as
obras primas”, pertencente ao livro “O teatro e seu duplo” (2006) e escrito pelo
artista francês Antonin Artaud, e por último o texto “Montagem de atrações”,
pertencente ao livro “Eisenstein ultrateatral” (2008), escrito pela pesquisadora
Vanessa Teixeira de Oliveira. Estes textos foram adotados como basilares para o
projeto tanto da pesquisa quanto da encenação, além da apreciação de referências
de performance em vídeo e da realização de reperformances por parte do elenco a
partir das experiências vivenciadas na oficina.
7

Utilizei essa rede social tanto para organizar os encontros do grupo como para compartilhar
referências em performance e cena contemporânea para todos os envolvidos na encenação.
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Desenvolvi a oficina entre os meses de agosto a novembro de 2014, sempre
em um encontro semanal, pois ao mesmo tempo em que estávamos iniciando
enquanto grupo o processo de criação da encenação “Pode ser que seja...”,
finalizávamos a criação da encenação “Entre o choro e o controle”, que estava em
processo desde o segundo semestre de 2013.
A partir de agora desenvolverei com mais detalhes a descrição de cada um
dos momentos que foram adotados por mim para a realização da oficina, dividindo
essa descrição pelos meses em que ocorreu cada etapa do processo no ano de
2014.
1.1.2.1.

Agosto

Iniciei o processo da encenação no dia 11 de agosto de 2014, apresentando o
projeto para o elenco escolhido. Como dito no tópico anterior, o elenco incialmente
contava com nove pessoas, sendo naquele período, sete membros efetivos da
Sociedade T, Felipe Fagundes, Heloísa Sousa, Pablo Vieira, Moisés Ferreira,
Yasmin Cabral, André Salvador e Agnes Arícia, e dois atores convidados, Hyago
Pinheiro e Pedro Fasanaro.
Nesse dia, apresentei o projeto a todos os envolvidos esclarecendo a eles
que se tratava de um projeto vinculado à minha pesquisa de mestrado e que ele
aconteceria independente de ter financiamento ou não, ou seja, queria que todos
aqueles que estivessem ali, se comprometessem a estar presentes pela experiência
em primeiro lugar, que eu me comprometeria em inscrever a encenação nos editais
de financiamentos que aparecessem.
Além deste esclarecimento, defini juntamente com os participantes que nos
encontraríamos todas as quartas à noite para vivenciarmos as etapas que eu havia
programado para o ano de 2014. Inicialmente, o plano que havia feito incluía as
seguintes fases:


Reunião de apresentação do projeto;



Discussão de textos teóricos;



Oficina prático-teórica de performance;



Processo de criação de cenas para a encenação.

Após termos concluído a primeira etapa, demos início à fase de discussão
dos textos teóricos, que tinham por objetivo compartilhar alguns dos subsídios
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teóricos que estavam sendo bases referenciais, tanto para a encenação como para
a pesquisa do mestrado. Para este momento, adotei os seguintes textos:


“Acabar com as obras-primas” pertencente ao livro “O teatro e seu
duplo” (2006) de Antonin Artaud;



“A montagem de atrações” pertencente ao livro “Eisenstein ultrateatral”
(2008) de Vanessa Teixeira de Oliveira;



“Por uma poética da performatividade: o teatro performativo” (2009),
escrito por Josette Ferál e publicado na revista Sala Preta da USP;



“A encenação performativa” (2009), escrito por Antônio Araújo e
publicado na revista Sala Preta da USP.

A cada semana, eu disponibilizava os textos no grupo que criamos no
Facebook e nos encontros nós discutíamos o que todos haviam entendido do texto
para que pudesse ficar claro também para os participantes, qual caminho eu estava
querendo trilhar com a encenação.
No dia 18 de agosto, debatemos o texto “Acabar com as obras-primas” de
Antonin Artaud, que através de seu livro “O teatro e seu duplo” (2006), lança as
bases para um teatro que se desliga da primazia da palavra tomando consciência de
que todos os elementos de uma encenação são importantes para um processo de
criação teatral.
Nesse sentido, o pensamento artaudiano distancia-se de uma prática teatral
logocêntrica, onde o texto se encontra em um patamar muito mais elevado do que
os outros elementos da encenação. Para Artaud, o texto corresponde a mais um
elemento que contribui para a linguagem teatral e que devemos ter consciência da
importância de cada um dos elementos que a constituem.
Abandonando as utilizações ocidentais da palavra, ela [a linguagem
teatral] faz das palavras, encantações. Ela impele a voz. Utiliza vibrações
e qualidades de voz. [...] Rompe enfim a sujeição intelectual à
linguagem, dando o sentido de uma intelectualidade nova e mais
profunda, que se oculta sob os gestos e sob os signos elevados à
dignidade de exorcismos particulares. (ARTAUD, 2006, p.103).

Entendendo Artaud como um dos pilares para a construção de um processo
de criação que vê a linguagem teatral a partir de uma teoria, onde o seu fazer não
está dissociado da vida do artista, foi que o escolhi como referência tanto para a
encenação quanto para a dissertação. Dentre os diversos materiais escritos por
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Antonin Artaud, escolhi trabalhar com o texto “Acabar com as obras-primas”, onde o
artista francês diz, dentre outras coisas, que podemos nos utilizar de um texto que já
foi feito, mas que devemos fazê-lo sempre ao nosso modo, sendo coerentes com a
nossa maneira de sentir e de ver o mundo.
As obras-primas do passado são boas para o passado, não para nós.
Temos o direito de dizer o que foi dito e mesmo o que não foi dito de um
modo que seja nosso, imediato, direto, que responda aos modos de
sentir atuais e que todo mundo compreenda. (ARTAUD, 2006, p.83).

Nesse sentido, ao adotar essas ideias artaudianas tive a intenção de incitar
principalmente nos atuantes a vontade de utilizar o texto dramatúrgico “Pode ser que
seja só o leiteiro lá fora” de Caio Fernando Abreu, não para expressar a narrativa do
autor gaúcho, como era feito nos teatros contemporâneos a Artaud e porque não
dizer em alguns teatros do nosso tempo. Mas sim, para utilizar o texto dramatúrgico
como um ponto de partida para criarmos uma escrita cênica performativa que
dialogasse com as idiossincrasias de cada um dos artistas envolvidos no processo
de criação.
Após a discussão sobre o texto de Antonin Artaud, nos encontramos no dia 18
de agosto para a discussão do texto “A montagem de atrações” de autoria da
pesquisadora Vanessa Teixeira de Oliveira. Preferi trazer esse texto, pois pensava
para a encenação uma estrutura dramatúrgica que funcionasse como uma colagem
entre as cenas que, quando isoladas da obra, funcionariam como performances,
mas que quando unidas às outras cenas, dariam vida à encenação “Pode ser que
seja...”.
A minha ideia ao abordar o texto sobre a montagem de atrações era dar aos
participantes da encenação a referência de como trabalharia o conceito geral da
montagem performativa em um espetáculo teatral. Tentaríamos através da
encenação, criar uma estética composta por uma grande colagem entre as cenas,
mas afastando-se de um pensamento naturalista. Essa colagem não obedeceria a
uma relação lógico-linear com o material textual escolhido, no caso o texto de Caio
Fernando Abreu. As cenas seriam construídas a partir das respostas de cada um
dos artistas envolvidos no processo e que buscou no texto de Caio Fernando Abreu,
motivos para realizar a encenação desta pesquisa.
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Sergei Eisenstein, que antes de mergulhar mais profundamente na criação de
suas obras cinematográficas, foi aluno de Vsevolod Meyerhold (1874-1940)
importante diretor de teatro russo e que foi por sua vez aluno de Constantin
Stanislavski (1863-1938), buscou relacionar em suas criações como encenador os
elementos da linguagem teatral com as características da linguagem do cinema.
É a partir dessa investigação que Eisenstein compreende a relação entre as
linguagens cinematográfica e teatral, formulando a teoria da montagem de atrações.
Para ele, a atração seria elemento autônomo e primário da construção do
espetáculo, a unidade molecular, isto é, constitutiva, da ação efetiva do teatro em
geral. (EISENSTEIN in XAVIER, 1983).
Ainda seguindo pelo pensamento eisensteiniano, a atração seria para o
teatro, aquele elemento capaz de submeter o público a uma ação, seja ela sensorial
ou psicológica e que resultaria na produção de choques emocionais que levariam o
espectador a compreender ideológica e intelectivamente o espetáculo.
Percebo então, que para Sergei Eisenstein, o público como uma de suas
principais premissas, o espetáculo ou filme eisensteiniano, visa sempre orientar o
espectador numa determinada direção, a partir da força exercida pelas atrações
escolhidas pelo diretor no momento da criação da obra cênica ou cinematográfica.
O teatro pensado e executado pelo cineasta russo se aproxima muito mais do
conceito artaudiano de teatro, do que do teatro enquanto uma instituição burguesa
que somente fazia repetir as obras clássicas, descartando a importância dos outros
elementos para a constituição da obra teatral.

Para Eisenstein, o teatro não deveria mais existir como instituição
burguesa, como aparelho produtor apenas de obras, mas como um
laboratório onde são realizadas experiências que atuarão diretamente na
organização do cotidiano da população. (OLIVEIRA, 2008, p.118).

Escolhi esse texto de uma comentadora da obra de Sergei Eisenstein, pois o
conceito de montagem de atrações aparece mais detalhado e melhor explicado pela
pesquisadora, o que facilitaria o entendimento do elenco da proposta de uma
montagem não-linear da obra de Caio Fernando Abreu.
Como último texto escolhido por mim para trabalhar com o elenco da
encenação, li e debati com o grupo o artigo “Por uma poética da performatividade: o
teatro performativo” (2008), de Josette Ferál.
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O debate deste texto contou com a presença da professora Naira Ciotti a meu
convite, pois percebi que o elenco teve dificuldades de entender o conceito de teatro
performativo proposto por Ferál. Então, Naira e eu procuramos na discussão tentar
dissecar a partir do texto, como os conceitos de performance e performatividade se
relacionavam com o fazer teatral na contemporaneidade.
Escolhi o conceito de teatro performativo por colocar desde o início a posição
de que a principal característica da produção teatral contemporânea é a assunção
da performance enquanto linguagem artística no centro do funcionamento do
espetáculo teatral.
Assim, Josette Ferál propõe um afastamento do conceito de teatro pósdramático teorizado por Hans-Thies Lehmann (2007), pois como ela afirma, os
artistas identificados sob o epíteto de performativos buscam romper com a tradição e
se inspiram na performance para criar os seus trabalhos. Esse fazer ancorado na
ideia de uma performatividade, acaba por criar as suas próprias maneiras de
construir a obra cênica, pautando-se muito mais na ideia de experiência que será
compartilhada entre todos os envolvidos (direção, equipe técnica, atores e público)
do que necessariamente na importância excessiva que é dada ao material
dramatúrgico-textual, como pode ser observado nas práticas teatrais mais clássicas.
Esse fazer teatral performativo surge do contato entre as linguagens do teatro
e da arte da performance, a partir do advento desta última na década de 1970. A
partir daí, podemos observar que o fazer teatral passou a incorporar cada vez mais
os elementos pertencentes à linguagem da performance, sendo o principal deles a
ideia de fazer, de algo que rompe com a representação.

É evidente que esse fazer está presente em toda forma teatral que se dá
em cena. A diferença aqui – no teatro performativo – vem do fato de que
esse ‘fazer’ se torna primordial e um dos aspectos fundamentais
pressupostos na performance. (FERÁL, 2008, p.201).

Senti, que a discussão sobre o conceito de teatro performativo não avançou
muito. Os atuantes ainda continuavam com dúvidas a respeito deste conceito, e por
mais que naquele momento, eu me esforçasse para tentar elucidar as questões
trazidas pelo texto, as dúvidas permaneceriam. Decidi então, que compartilharia o
texto sobre o mesmo tema, mas escrito pelo pesquisador Antônio Araújo (2009) para
tentar ajudar a dirimir essas dúvidas a partir de outro ponto de vista sobre o assunto.
25

Além disso, pensei em deixar o processo seguir seu percurso, esmaecendo na
prática as dúvidas que restassem.
1.1.2.2.

Setembro

Iniciei neste mês, após as discussões sobre os referenciais teóricos, a
sequência de quatro semanas práticas em performance com os participantes do
processo de criação da encenação.
Adotei para esta etapa o seguinte pensamento: através dessas práticas,
queria que o grupo se tornasse coeso, uma vez que apesar de todos estudarem na
mesma instituição, o grupo acabou se compondo de pessoas que ou não se
conheciam ou que nunca haviam trabalhado juntas.
Para tanto, escolhi trabalhar a partir de alguns procedimentos relacionais que
vivenciei durante o período em que era aluno da graduação em Artes Cênicas na
UFRN, que guardava relações com algumas práticas realizadas pela artista carioca
Lygia Clark (1920-1988) e pelo artista Michel Groisman (1972-).
Porém, ressalto aqui, que as práticas desenvolvidas nesta etapa do processo,
foram realizadas como versões pensadas a partir das proposições dos artistas
citados acima, uma vez que não me interessava passar pelo mesmo processo de
investigação deles e sim proporcionar outra experiência ao grupo com o qual estava
trabalhando. Foram feitos quatro encontros de práticas relacionais com os
envolvidos no projeto. Para cada dia de encontro utilizei um dos procedimentos,
ficando dividido dessa forma:


08/09/2014: “Canibalismo” de Lygia Clark;



15/09/2014: “Baba antropofágica” de Lygia Clark;



22/09/2014: “Sirva-se” de Michel Groisman e Gabriela Duvivier;



29/09/2014: “Luvas sensoriais” e “Pedra e ar” de Lygia Clark.

Dando início às vivencias práticas desenvolvidas com o grupo para o
processo de criação da encenação, fiz a primeira experimentação a partir da
proposição intitulada de “Canibalismo” realizada em 1973 por Lygia Clark. Nesta
proposição, a artista que investigava os limites entre a arte e a vida, proporcionava
uma experiência, onde um dos participantes ou pacientes, como ela mesma
denominada, ficava deitado de olhos vendados e vestido com um macacão de
plástico com um espaço aberto por um zíper, onde eram colocadas várias frutas. Os
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demais participantes, sentavam-se vendados próximos ao corpo deitado, tiravam as
frutas da abertura na roupa e as consumiam.
Para a proposição que fiz a aos participantes da encenação, não confeccionei
nenhuma roupa como na proposta original. Em parceria com Heloísa Sousa, que
estava na função de direção de arte e que ficou responsável pelas fotografias dessa
etapa, defini que aqueles que participassem das experiências dali por diante
deveriam usar somente um short, no caso dos meninos, e um short e um top no
caso das meninas. Atentando para o cuidado de que as roupas não tivessem
estampas, deixando o máximo de pele descoberta, fazendo com que a experiência
fosse o mais sensorial possível e permitindo que Heloísa, que cuidaria da
composição das aparências corporais, pudesse começar a pensar sobre isso sem a
influência externa trazida pelas estampas.
Dei início às vivências no dia 08 de setembro de 2014 com a proposição
“Canibalismo” que teve a participação dos seguintes integrantes: André Salvador,
Pedro Fasanaro, Hyago Pinheiro, Pablo Vieira e Yasmin Cabral. Comecei
preparando o local da proposta, o Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo no
Departamento de Artes da UFRN, cobrindo o chão com um lençol azul e instalando
a iluminação composta por dois pequenos setlights, que iluminaria somente o local
da experimentação, deixando todo o resto do espaço no escuro.

Foto 1 - Yasmin Cabral, Pablo Vieira, Hyago Pinheiro e Pedro Fasanaro na proposição
"Canibalismo" em 08/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.
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Somado a estes elementos fiz uma seleção músicas no estilo blues
americano, com o andamento mais lento, para completar a composição da
experiência a ser vivenciada pelos participantes.
Após essa arrumação, convidei André Salvador para entrar na sala, antes
dele entrar, coloquei uma venda em seus olhos e fui guiando para dentro da sala.
Assim que ele chegou no espaço onde aconteceria a vivência, pedi que deitasse por
cima do lençol, em seguida cobrimos o corpo dele com algumas frutas que
havíamos selecionado para a experiência.

Foto 2 - André Salvador na proposição "Canibalismo" em 08/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.

A partir daí, Heloisa Sousa e eu, começamos a proceder a entrada dos
demais participantes, vendando-os e fazendo-os retirarem os sapatos para entrarem
no espaço. Um de cada vez foi sendo colocado por mim ao redor de André, para que
se desse início à proposição.
Com todos reunidos e em suas devidas posições dei início a vivência
somente com a seguinte instrução, de que todos deveriam alimentar uns aos outros
com as frutas que estavam dispostas no corpo à frente a eles. Essa ação deveria ser
relaizada com o máximo de delicadeza possível para ninguém se machucar, nem
machucar o outro. Todos deveriam ser alimentados, incluindo aquele que estava
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deitado entre os demais. A partir daí, juntamente com a música que estava tocando,
a vivência foi tomando forma e seguindo o seu curso.
Procurei, estando de fora, ir conduzindo a proposição aos poucos, para que
os atuantes não entrassem em um transe e se mantivessem conscientes o tempo
inteiro, uma vez que, não era a minha intenção fazê-los chegar a um estado alterado
de consciência e sim, criar entre seus corpos, uma energia de cumplicidade que
facilitaria o trabalho de criação.
Assim que encerrei a proposição, abri espaço para que cada um dos
envolvidos

na

ação,

incluindo

Heloísa

Sousa,

que

havia

registrado

a

experimentação, pudessem falar sobre as suas percepções acerca das impressões
sobre a experiência e de como ela se relacionava com a vida de cada um, de onde
posso destacar um trecho do depoimento de André Salvador:
No Canibalismo de Lygia Clark foi-me proposto ser o devorado. Curioso
que uma das minha primeiras performances, aqui, no Brasil chamava-se
Devora-se, onde oferecia o meu corpo (ex-colonizador) aos meus
colegas de turma (ex-colonizados), visto que sou português. Mais uma
vez, então, me dispus ao “ex-colonizado”. O meu corpo foi pintado pelas
mais belas e exóticas frutas tropicais, parecendo uma natureza morta.
Para pouco a pouco, os meus colegas, vendados, darem vida a este
corpo de cores e sabores. Não era a fome que babava das suas bocas,
eram desejos. (Trecho do relato escrito por André Salvador no dia
14/01/20168)

No dia 15 de setembro, dei prosseguimento à oficina com outro procedimento
criado pela Lygia Clark, “Baba antropofágica” (1973). Nesta proposição, a artista
carioca, colocava um dos participantes deitado, enquanto todos os outros ficavam ao
redor, inicialmente em pé. Cada um deles recebia carreteis de linhas coloridas que
eram colocados na boca e lentamente desenrolados e depositados sobre o corpo
que estava deitado. Sobre a origem desta proposição Lygia Clark nos conta:
Era um sonho da minha vida inteira. Eu abria a boca, tirava uma
substância de dentro da boca, e ia botando pra fora e ia perdendo a
substância, eu ficava muito angustiada, não falava, um dia, eu depois
que fiz as máscaras sensoriais, me lembrei de fazer uma máscara que
tivesse uma carretilha e que a baba fosse engolida, mas só de eu pensar
nisso acabei realizando um carretel na boca das pessoas. Nunca mais
eu sonhei. (CLARK, 19809).

8

Utilizo alguns relatos posteriores à realização das vivências, pois naquele período não me preocupei
em registrar com precisão as impressões dos atuantes sobre as proposições.
9 Disponível em: www.lygiaclark.com.br/biografiaPT.asp. Acesso em janeiro de 2016.

29

Realizei esta proposição na sala 04 do Departamento de Artes começando
novamente pela arrumação do espaço em conjunto com Heloísa Sousa. Isolamos o
corpo de quem ficaria deitado do chão através de um lençol e da instalação da
iluminação composta pelos dois pequenos setlights utilizados na semana anterior.
Participaram deste dia Yasmin Cabral, Pablo Vieira, Moisés Ferreira, Pedro
Fasanaro e Hyago Pinheiro, mantendo a vestimenta base da primeira semana.
Assim como na primeira vivência, iniciei chamando a pessoa que iria ficar
deitada, nesse caso Hyago Pinheiro. Após ele ter deitado, procedi a entrada dos
demais, um por um e pedi para que eles escolhessem o rolo de linha com o qual
eles começariam. Após todos estarem prontos, dei a seguinte instrução:
“Mantenham a delicadeza e a lentidão dos movimentos, coloquem o rolo de linha na
boca de vocês, umedeçam com as suas salivas, puxem a linha umedecida e
depositem sobre o corpo do Hyago”. Vale ressaltar que diferente da primeira
semana, à exceção de Hyago, que se encontrava de olhos fechados, todos os
outros estavam de olhos abertos para se localizarem melhor no espaço. Após a
instrução coloquei a playlist de blues que havia feito para as vivências e deixei a
experiência tomar o rumo que era dado pelos participantes.

Foto 3 - Pedro Fasanaro, Pablo Vieira e Yasmin Cabral na proposição "Baba antropofágica" em
15/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.
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O tempo de cada proposição variava de acordo com o ritmo ditado pelos
participantes. Enquanto na primeira semana, eu tive de parar a proposição, pois se
eu não houvesse interrompido, os participantes não teriam terminado por si,
tamanho era o envolvimento deles na experiência. Em “Baba antropofágica”, cada
um deles foi saindo na medida em que sentia que haviam terminado a sua interação
com o corpo de Hyago.

Foto 4 - Hyago Pinheiro na proposição "Baba antropofágica" em 15/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.

Após esta vivência, fiz novamente uma roda de conversa começando sempre
pelo participante que estava com os olhos fechados, no caso da primeira semana,
André Salvador e nesta semana, Hyago Pinheiro.
No dia 22 de setembro dei continuidade à oficina tendo como ponto de partida
a proposição “Sirva-se” criada pelos artistas cariocas Michel Groisman e Gabriela
Duvivier em 2001 e que fez parte como um workshop dentro da exposição “Lygia
Clark: the abandonment of art (1948-1988)” realizada entre 10 de maio e 24 de
agosto de 2014 no MOMA em Nova York.
Cheguei a esta proposição pesquisando sobre os procedimentos da Lygia
Clark, encontrando-a dentro da programação da exposição dedicada à obra da
artista carioca no MOMA. Primeiramente, pensei que era uma proposta dela e que
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estava sendo executada por outra pessoa, mas acabei antes de aplicar,
esclarecendo que essa proposição foi criada por Groisman e Duvivier e ministrada
por ambos durante a exposição dedicada à Lygia em 2014.
Neste trabalho, os dois artistas utilizam copos, criados e desenvolvidos por
Groisman, que são atados a diferentes partes do corpo dos participantes
estimulando jogos em grupo, como esclarece o artista:
Sirva-se propõe jogos em grupo utilizando a água como veículo de
comunicação entre as pessoas. Para conduzir e ser conduzido
pela água utilizamos copos especiais que são adaptados às
diferentes partes do corpo (GROISMAN, 200110).

No dia em que realizei esta proposta com o grupo pedi para que Yasmin
Cabral e Moisés Ferreira conduzissem um pequeno aquecimento e alongamento
enquanto eu terminava de preparar, juntamente com Heloísa o material para a
vivência (copos de acrílico amarrados com elásticos nas partes dos corpos dos
participantes e um balde com água) que aconteceu no hall de entrada do prédio
anexo do Departamento de Artes.
Após a preparação, chamamos os participantes para o espaço onde faríamos
a proposição e começamos a prepará-los, amarrando os copos nas cabeças, braços
e pernas dos participantes. Estiveram na experiência neste dia Yasmin Cabral,
André Salvador, Moisés Ferreira, Pablo Vieira, Pedro Fasanaro e Hyago Pinheiro.
Dividi os participantes em duplas estipulando que um deles ficaria com os olhos
fechados e o outro seria o guia, configurando-se da seguinte forma:


Yasmin Cabral (olhos fechados) e Pedro Fasanaro (guia);



Pablo Vieira (olhos fechados) e André Salvador (guia);



Moisés Ferreira (olhos fechados) e Hyago Pinheiro (guia).

Após a divisão dos participantes dei um copo para cada e pedi que
começassem pelo guia. A dupla transferia água de um copo para o outro explorando
a relação entre eles e o espaço onde se encontravam, cabendo ao guia sempre
zelar pela integridade física daquele (a) que estivesse sem a visão, como expresso
na foto abaixo.

10

Disponível em: www.cargocollective.com/michelgroisman/Sirva-se. Acesso em 12 de dezembro de
2015.
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Foto 5 - André Salvador e Pablo Ferreira na proposição "Sirva-se" em 22/09/2014. Foto: Heloísa
Sousa.

Após a realização desta primeira etapa, que tinha como principal objetivo
fazer as duplas se conectarem entre si e adquirirem confiança para darmos
prosseguimento ao trabalho, encerrei o tempo desta parte da experimentação que
teve a duração de quarenta e cinco minutos e com o auxílio de Heloísa Sousa e dos
demais participantes passamos a amarrar os copos nas partes do corpo dos (as)
que estariam sem a visão. Para este segundo momento, mantive a mesma
configuração descrita na etapa anterior.
A foto a seguir explicita um dos maiores objetivos meus a trabalhar com
estas proposições no início do processo de criação. A criação de uma cumplicidade
entre os atuantes, buscando desfazer qualquer entrave existente entre os corpos,
como no caso de Moisés e Hyago, que antes da realização desta oficina, não se
gostavam e a partir do contato com estas proposições começaram a desenvolver
uma relação fraternal um com o outro, e esse clima de fraternidade e cumplicidade
foi se estendendo aos demais integrantes do grupo.
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Foto 6 - Moisés Ferreira e Hyago Pinheiro na proposição "Sirva-se" em 22/09/2014. Foto: Heloísa
Sousa

Procedendo como de costume, encerrei a experimentação, dei um tempo
para que eles pudessem se recompor e fazerem suas devidas anotações, enquanto
Heloísa e eu arrumávamos o espaço e os materiais utilizados. Após a arrumação, fiz
a roda de conversa que tinha como objetivo realizar um compartilhamento das
impressões dos atuantes sobre a vivência conduzida por mim.
No dia 29 de setembro, realizei a última experimentação de procedimentos
relacionais com as versões feitas por mim das proposições “Luvas sensoriais” (1967)
e “Pedra e ar” (1966) de Lygia Clark, sendo que esta última intitulei de “Ar e Água”.
Participaram desta experimentação Pablo Vieira, Moisés Ferreira e Pedro Fasanaro.
Para a realização desta etapa, utilizei como luvas dois sacos plásticos com
água, sendo um deles água em temperatura ambiente e o outro com água gelada,
atados às mãos dos atuantes por fita adesiva. A instrução que dei para eles foi de
que explorassem as diferentes texturas do prédio do Departamento de Artes.
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Foto 7 - Moisés Ferreira na proposição "Luvas sensoriais" em
29/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.

A experimentação que conduzi a seguir, assim como a anterior era inspirada
em outro dos objetos sensoriais/relacionais propostos por Lygia Clark, intitulado de
“Pedra e ar” (1966). Os objetos sensoriais de Lygia se diferenciavam dos demais
objetos artísticos, pois a apreciação deles não se daria somente de forma visual e
sim através das experiências que eles podem proporcionar ao público, logo os
objetos sensoriais, são em sua concepção relacionais e buscam tirar o receptor de
sua passividade habitual.
Suely Rolnik aprofunda ainda mais a questão dos objetos relacionais.
O sentido do objeto passa a depender inteiramente de
experimentação, o que impede que o objeto seja simplesmente
exposto, e que o receptor o consuma, sem que isto o afete. [...]
Lygia quer chegar ao ponto mínimo da materialidade do objeto
onde ele não é senão a encarnação da transmutação que se
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operou em sua subjetividade, ponto no qual por isso mesmo, o
objeto atinge a máxima potência de contágio do receptor.
(ROLNIK, 1996, p.45).

E foi nesse sentido, imbuído pela possibilidade de trabalhar a sensorialidade
do objeto com os participantes do projeto, que conduzi as duas experimentações do
último dia da parte prática da oficina. Tanto na primeira etapa quanto na segunda, o
objeto utilizado foi o saco plástico com água, criando as luvas no primeiro momento
e num segundo momento como pesos colocados no corpo de um dos participantes.
Ao término da primeira experimentação, concedi um intervalo de dez minutos
para que eles pudessem se recuperar da primeira vivencia, pedindo para que eles
não conversassem entre si neste período, enquanto eu usaria este tempo para
preparar o local para segunda vivência do dia. Ao término do intervalo, pedi para que
Pedro Fasanaro, o único que ainda não havia sido alvo das experiências, deitasse
no chão da sala 18 e fechasse os olhos.
Pedi para que todos os outros saíssem da sala em silêncio e dei a instrução:
“Cada um de vocês, deve pegar um saco plástico, encher ele de água, amarrá-lo e
colocá-lo em cima de Pedro, tudo isso deve ser feito lentamente e em silêncio, sem
conversas entre si”. Após isso, deixei que a segunda experimentação tomasse a
forma que fosse dada pelos participantes.

Foto 8 - Pedro Fasanaro na proposição "Ar e água" em 29/09/2014. Foto: Heloísa Sousa.
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Por fim, para que finalizássemos a noite, pedi que cada um de nós fosse
retirando um saco por vez do corpo de Pedro para que ele fosse voltando aos
poucos do estado de concentração no qual se encontrava. Ao final, dei mais um
tempo para que eles pudessem registrar as impressões sobre a experimentação e
depois fizemos nossa roda final de conversa, onde procurei ouvir os relatos sobre as
duas experiências realizadas naquele dia e uma primeira avaliação de como havia
sido, para eles, as quatro semanas de experimentações a partir das proposições de
Lygia Clark e Michel Groisman.

As proposições vivenciadas a partir da obra de Lygia Clark
permitiram que fôssemos entrando em contanto com a
performance, ao mesmo tempo que os exercícios possibilitaram
que os integrantes ficassem mais conectados uns com os outros,
interagissem e trocassem vivências. (Trecho de relato escrito por
Pablo em 16/01/2016).

1.1.2.3.

Outubro

Escolhi para o mês de outubro, explorar referências estéticas ligadas à arte
da performance, que serviriam como ponto de partida para a composição de uma
mostra de reperformances a partir das (re)criações dos trabalhos escolhidos por
cada um dos envolvidos no projeto desta encenação. A intenção era criar um
evento, que chamamos de I Mostra de Arte Compartilhada – Edição Reperformance,
e colocar os corpos para entrar em contato de forma mais direta com o trabalho da
performance, e assim, prepará-los para o que iríamos desenvolver no processo de
criação da encenação.
Escolhi o conceito de reperformance, ou re-enactment, criado pela artista
sérvia Marina Abramovic11 a fim de aproximar mais os integrantes do processo de
criação do fazer artístico em performance, aproximando-se assim do viés
pedagógico que pode ser encontrado no momento de recriar uma performance e é
apontado pela pesquisadora Tânia Alice (2008), do que necessariamente do viés
estético proposto originalmente pela artista sérvia.

11

Marina Abramovic realizou em 2005 no Guggenheim Museum, em Nova York, a performance Seven Easy
Pieces, que consistia em recriar cinco performances de outros artistas dos anos 70 e 80 que se somavam à duas
performances criadas pela própria Abramovic. Faziam parte deste trabalho as seguintes obras: “Body Pressure”
de Bruce Nauman (1974); “Seddbed” de Vito Aconcci (1972); “Action Pants: Genital Panic” de Valie Export
(1969); “The Conditioning” de Gina Pane (1973); “How to Explain Pictures to a Dead Hare” de Joseph Beuys
(1965); “Lips of Thomas” (1975) e “Entering the Other Side” (2005), ambas de Marina Abramovic.
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Se o campo de atuação da performance consiste em potencializar
relações, o professor, bem mais do que um professor no sentido
tradicional do termo (este que possui um saber e o transmite para
os alunos), é um performer, que conduz os alunos em direção a
experiências e diálogos ainda desconhecidos; potencializa-os,
fornecendo ferramentas na abordagem destas novas relações que
mobilizam um corpo pensante e um pensamento atuante. (ALICE,
2008, p.14)

Entendendo que a relação pedagógica a qual Tania Alice se refere em seu
artigo é a relação da sala de aula entre o professor e o aluno, proponho nesta etapa
da dissertação, estender para uma pedagogia existente entre o encenador e os
demais envolvidos no processo, pois compreendo que há uma relação de ensino e
aprendizagem mútua também no processo criativo.
Pensei em trabalhar com o conceito de reperformance, por acreditar mais em
seu potencial pedagógico do que necessariamente artístico, uma vez que enquanto
prática, a reperformance permite aos corpos se colocarem em uma situação de
performance, sem ter a obrigatoriedade de criar algo original, podendo aprender
sobre a prática performática a partir do contato com as obras de outros performers.
A fim de trabalhar melhor as referências em performance, dividi este módulo
em quatro encontros semanais nos dias 06, 13, 20 e 27. A cada dia seria trabalhado
um material de referência sobre a produção em performance, tanto em vídeo, quanto
em slides, e após a apreciação do material discutiríamos sobre possíveis
questionamentos surgidos a partir do que fosse trabalhado no encontro, assim como
as propostas de reperformances que seriam feitas na mostra.
No primeiro dia deste módulo, 06 de outubro, trabalhei o conceito de
performance a partir do vídeo documentário “Perfoda-se: um documentário sobre
performance arte12”, dirigido por Vanessa Paula Trigueiro e Williane Patrícia em
2012, em decorrência do II Circuito Regional de Performance BodeArte onde
trabalhei como organizador.
Neste documentário, os artistas entrevistados deram os seus depoimentos
sobre o que seria o conceito de arte da performance, o que faz dele uma ótima
ferramenta para começar a discutir essa linguagem. Aliado a essa discussão teórica,
o documentário intercala entre as falas de alguns participantes e as imagens de
performances que fizeram parte do evento, permitindo assim a ampliação do

12

Vídeo disponível na íntegra no link https://vimeo.com/70489200.
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repertório dos integrantes envolvidos no projeto, não somente do conceito de
performance enquanto teoria, mas também enquanto prática artística.
Após discutirmos as dúvidas que ficaram sobre o conceito de performance
explicitado no vídeo, utilizei os minutos finais para esclarecer como seria a Mostra
de Arte Compartilhada, explicando que a partir daquele dia, eu iria compartilhar o
máximo de referências em performance no grupo que criamos no Facebook, para
que cada um deles pudesse escolher um trabalho que seria reperformado. Nesse
mesmo dia, através da sugestão dos demais participantes, combinamos que não
ficaria somente comigo a responsabilidade de alimentar o grupo, e com isso
pudemos aumentar muito a quantidade de referências a serem visualizadas por
todos.
Na semana seguinte, exibi o documentário “Marina Abramovic: A artista está
presente”, dirigido em 2012 por Mathews Ekers. O filme trata do percurso histórico
da artista a partir da exposição que dá título ao filme, realizada no MOMA de Nova
York, no período entre 14 de março e 31 de maio de 2010.
A exposição realizada em 2010 tratava do percurso histórico de Abramovic
sob dois aspectos: o primeiro dizia respeito às principais performances criadas pela
artista, que na exposição eram refeitas ou reperformadas por outros artistas
escolhidos pela própria Marina.
O segundo aspecto era a realização de uma performance intitulada “A artista
está presente” pela própria Marina Abramovic, que aconteceria durante a exposição,
onde ela ficava sentada em silêncio sete horas por dia, seis dias por semana diante
de uma mesa com uma cadeira vazia, onde sentavam-se uma pessoa do público por
vez.
A partir da apreciação deste documentário, foi levantada a seguinte questão
por parte de Yasmin Cabral, que participava da oficina: “se o que Marina Abramovic
estava fazendo era uma performance, porque o público não poderia fazer a sua
performance quando fosse a sua vez de sentar? ” A partir da questão feita por
Yasmin, discutimos o nível de relação entre o público e a performance, nesse caso
em especifico, da Marina Abramovic.
A questão surgiu a partir da cena em que uma das pessoas do público ao ser
convidada a se sentar, tira toda a roupa ficando completamente nua, logo em
seguida, os seguranças cobrem a mulher e a retiram do local da performance.
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Nesse caso, procurei explicar que a performance de uma maneira geral, é
feita como um contrato de regras, geralmente bem definidas por parte do artista em
relação a sua obra. Nesse caso da obra “O artista está presente” a regra era
simples: você deve entrar e se sentar de frente para a Marina e olhar para ela. Não
havia um limite de tempo. A regra era repassada a cada uma das pessoas que
entrassem no lugar da performance por quem estivesse cuidando da entrada do
público.
A regra nesse sentido busca proteger a artista, uma proteção, não no sentido
da supervalorização, mas no sentido de que a artista em questão se colocava em
risco, mas um risco necessário como define Guillhermo Gómez-Peña (1955-) no
texto “En defensa del arte de la performance” publicado em espanhol pela revista
Horizontes Antropológicos em 2005.

En el processo de encontrar las verdaderas dimensiones y
possibilidades de una nova pieza, algunos de nosotros, de manera
estúpida, hemos corrido riesgos innecessários y em occasiones
hemos puesto em riesgo a nuestro público, pero afortunademnte,
nada grave há ocorrido aún13. (GÓMEZ-PEÑA, 2005, p. 211).

A ideia de um risco necessário, como afirma Gomez-Peña se coloca como
uma condição intrínseca ao fazer performativo. O risco deve ser assumido pelo
performer ao fazer sua obra, porém ele não deve expor seu corpo nem o corpo do
público presente a situações que coloquem ambos em perigo. Portanto, cabe ao
artista a consciência sobre o controle da ação que ele está realizando para que a
performance não ultrapasse a linha tênue que separa a ação artística, bem pensada
e calculada, de uma ação irresponsável.
Retomando o exemplo descrito acima da obra feita pela Marina Abramovic,
expliquei que se ela tivesse aberto o precedente para que a mulher realizasse a
ação de tirar a roupa, ela estaria se expondo a outras ações das quais ela não teria
controle, colocando-se em um risco classificado por Guillermo Gómez-Peña como
desnecessário. Uma vez que qualquer coisa poderia ser feita contra a artista,
podendo inclusive ameaçar tanto a sua vida quanto as do público presente na
exposição.
13

No processo de encontrar as verdadeiras dimensões e possibilidades de uma nova peça, alguns de
nós, de maneira estupida, temos corrido riscos desnecessários e em algumas ocasiões temos posto o
nosso público em risco, mas por sorte, nada de grave aconteceu ainda (tradução minha).
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Essa discussão foi de extrema importância para o grupo. Busquei com ela
esclarecer que o fazer performativo, que muitas vezes por desconhecimento, é visto
como um fazer aleatório. Na verdade, é um fazer meticuloso, onde o artista deve
pensar no máximo de variáveis possíveis para que a obra aconteça sem que ele ou
o público estejam expostos a uma situação que saia totalmente do controle do
artista, o que para Gómez-Peña se constituiria como um risco desnecessário.
E a partir dessa discussão, pedi para que todos os que fossem reperformar
pensassem quais seriam os riscos inerentes às suas reperformances para que todos
nós pudéssemos pensar em estratégias para que os trabalhos acontecessem da
melhor maneira possível tanto para os artistas quanto para os espectadores da
mostra.
Na semana posterior à exibição do documentário sobre a Marina Abramovic,
trabalhei uma apresentação em Powerpoint sobre a performance a partir do livro “A
arte da performance: do futurismo ao presente” (1988) da pesquisadora norteamericana Roselee Goldberg, que fiz ainda enquanto aluno bolsista do professor
Marcos Bulhões na UFRN.
O slide foi feito a partir do escaneamento das imagens de performances
contidas no livro e tinha por objetivo servir de material pedagógico para ser utilizado
pelo professor durante as aulas de encenação. Portanto preparei uma pequena aula
sobre as principais referências da performance, a fim de aumentar ainda mais o
repertório estético dos participantes do projeto “Pode ser que seja...”
Na etapa final desse dia, pedi para que eles trouxessem na semana seguinte
alguma coisa que eles já haviam pensado sobre as reperformances que fariam, para
que pudéssemos discutir os detalhes para a Mostra de Arte Compartilhada que
aconteceria no início de novembro.
No dia 27 de outubro, me reuni com os participantes do projeto a fim de definir
os detalhes dos trabalhos que comporiam a nossa mostra de reperformances. Para
tanto criei um pequeno questionário14 que cada um dos integrantes da oficina teve
que responder para que eu pudesse providenciar todos os materiais que fossem
necessários para a realização das ações.
Dividi o questionário em três tópicos principais, cada um contendo uma série
de questionamentos visando uma melhor organização da mostra.
14

Apêndice B – Questionário da Mostra de Reperformances, p. 140.
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Sobre as performances escolhidas: neste item, cada um dos artistas
integrantes da mostra respondia as questões sobre o trabalho no qual
iria se basear para a reperformances;



Sobre as reperformances: neste item, os artistas respondiam as
questões de ordem técnica para a organização da mostra;



Sobre o evento: neste item, consta uma pauta de elementos que
deveriam ser pensados para a realização da mostra.

Assim que terminei esta conversa, marcamos o dia da I Mostra de Arte
Compartilhada – Edição Reperformances para o dia 05 de novembro de 2014 e
combinamos de nos encontrar mais cedo para prepararmos melhor o evento.
1.1.2.4.

Novembro

Como finalização da oficina realizaríamos a I Mostra de Arte Compartilhada –
Edições Reperformance. Porém, não me alongarei sobre a mostra nem sobre a
pedagogia existente em um processo de re-enactment de uma performance, pois
este objetivo não chegou a ser cumprido por inteiro, uma vez que na data que
havíamos combinado para apresentar os trabalhos, o Departamento de Artes
precisou ser fechado por medidas de segurança e não conseguimos remarcar a data
da mostra, pois o dia escolhido coincidiu com o último dia de aula do segundo
semestre de 2014.
O evento que tínhamos programado iria contar a apresentação de seis
reperformances, descritas abaixo pela ordem de apresentação:


“O Artista está presente”, reperformada a partir da obra de mesmo
título da Marina Abramovic, por Moisés Ferreira. Essa performance
começaria às 15 horas e se estenderia até as 18 horas;



“E Se...”, reperformada a partir da obra “Útero” de Abel Azcona, por
Hyago Pinheiro. Essa performance começaria às 18 horas e 30
minutos, com duração de 25 minutos.



“Made in Portugal”, baseada na obra “Primal Wound” de Abel Azcona
por André Salvador. Essa performance começaria às 18 horas e 45
minutos, tendo a duração de 30 minutos.



“Ação Sentimental”, baseada na obra “Azione Sentimentale” de Gina
Pane por Pedro Fasanaro. Essa performance começaria às 19 horas e
teria a duração de 20 minutos.
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“Peças”, a partir da obra “Cut Pieces” de Yoko Ono por Heloísa Sousa.
Essa performance começaria às 19 horas e 20 minutos, e se
estenderia até a performer querer parar.



“O Amargo Virou Doce”, a partir da obra “Pancake” de Márcia X por
Yasmin Cabral. Essa performance começaria às 20 horas e teria a
duração de 30 minutos.

Imagem 1 - Cartaz da I Mostra de Arte Compartilhada - Reperformances. Design: Felipe
Fagundes

1.1.3. Laboratórios de experimentação;
Comecei o ano 2015 depois de ter me dedicado no segundo semestre à
ampliação de repertório e à criação de uma coesão do grupo com o qual estava
trabalhando, tendo somente um propósito: criar a encenação “Pode ser que seja...”.
Para isso, criei mais um cronograma15 que nortearia o processo de criação para
aquele ano.
Estabeleci, que os nossos ensaios seriam ampliados de uma para duas vezes
por semana (segundas e quartas), sendo o horário das segundas sempre à noite 16
Apêndice A – Cronogramas, p. 137.
O horário da noite sofreu uma modificação deixando de começar às 19h20min e passando a
começar às 18h30min.Essa pequena mudança permitia que o trabalho pudesse ser melhor
desenvolvido, já que a partir do momento em que fomos aprovados no edital Cena Jovem e da
necessidade de apresentar para o exame de qualificação do PPGARC/UFRN, precisaríamos do
15
16
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(19h20min às 21h20min) e às quartas-feiras pela manhã (09h às 12h) em locais
variados da cidade (DEART/UFRN; TECESol, Barracão dos Clowns) uma vez que a
Sociedade T ainda não possui uma sede própria.
1.1.3.1.

Construção das cenas;

Para melhor descrever o processo de criação das cenas que compõem a
encenação “Pode ser que seja...”, resolvi dividir por meses, da mesma forma que eu
fiz para falar da oficina prático-teórica de performance, subdividindo-os pelos dias de
ensaio, onde procuro descrever como os ensaios aconteciam e quais eram os
procedimentos que nortearam a criação das cenas.
Com a saída de André Salvador, que fazia a preparação corporal dos
atuantes e com a chegada de Joana Knobbe, que possui uma maior experiência
como cantora, decidi que os ensaios a partir daquele momento estruturar-se-iam da
seguinte forma:


19h20min às 20h20min: os treinamentos físicos, feitos por revezamento,
nas segundas-feiras, Joana conduzia o trabalho de voz e nas quartas
Moisés realizava a preparação corporal dos atuantes.



20h20min às 21h20min: condução dos laboratórios de criação, sob minha
mediação.

Após a aprovação do projeto no Edital Cena Jovem 2015 da Casa da Ribeira,
decidi em conjunto com os demais participantes da encenação que modificaríamos a
estrutura dos ensaios. Essa modificação coincidiu com o início dos nossos ensaios
no TECESol.
1.1.3.2.

Março:

Comecei o processo de criação das cenas no dia 02 de março de 2015, ainda
no horário compreendido entre 19h20min e 21h20min, com o treinamento conduzido
por Joana Knobbe que tinha como objetivo trabalhar a questão da sonoridade
provocada pela voz.
Somente após esse primeiro trabalho foi que disponibilizei uma cópia do texto
original da peça “Pode ser que seja só o leiteiro lá fora” (1974) de Caio Fernando
Abreu para cada um dos envolvidos e realizei uma primeira leitura coletiva, a fim de
familiarizar os atuantes com o texto.
máximo de tempo que pudéssemos dispor para os ensaios. Respeitando sempre a disponibilidade de
horários dos envolvidos, que em sua quase totalidade era composto por alunos da UFRN e tinham
que conciliar a participação neste projeto com as aulas dos cursos.
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Apesar dessa estratégia um pouco conservadora, conhecida como leitura de
mesa, esclareci que o texto da encenação partiria da obra de Caio, mas que se
configuraria através da conjunção dos discursos de cada um dos que estavam
envolvidos na encenação, portanto não estabeleceríamos uma relação lógico-linear
de montagem da obra de Caio Fernando Abreu.
Antes do início dos ensaios, eu já havia tido a ideia de motivos cênicos para
trabalhar duas cenas da encenação: a cena que depois foi intitulada de “A chegada”
e a cena nomeada de “A festa”. Após a leitura do texto, compartilhei com todos o
que eu havia pensado para as duas cenas.


A

cena

“A

chegada”

seria

a

abertura

do

espetáculo,

um

reconhecimento do espaço da casa onde aqueles indivíduos se
encontravam;


A cena “A festa”, que para mim se configuraria, inicialmente, como a
realização da festa que não acontece no texto de Caio, pois é
suspendida pelo efeito alucinógeno do chá que os personagens tomam
antes de começar a festa e que faz o autor interromper o fluxo da
escrita com uma rubrica cênica que alerta: “O autor acha importante
esclarecer que, a partir de agora, nada mais tem explicação”. (ABREU,
2009, p.82)

Essas duas cenas guardavam em si uma relação mais direta com o texto,
mas a forma como essas cenas foram criadas e os discursos que foram dadas a
elas no processo de criação fizeram com que estas se apresentassem de forma
diferente do material textual original.
Após o compartilhamento das minhas ideias iniciais sobre as duas cenas,
pedi que cada um propusesse uma pesquisa de movimento a partir da leitura
individual do texto.
Retomamos o trabalho na segunda seguinte, dia 09 de março de 2015, sob a
mediação de Moisés Ferreira e Joana Knobbe, pois viajei no período de 09 a 16 de
março de 2015 para São Paulo a fim de apreciar a segunda edição da Mostra
Internacional de Teatro de São Paulo – MIT SP e a exposição “Terra Comunal” da
Marina Abramovic realizado pelo SESC-SP.

45

Moisés e Joana utilizaram esses dois dias que eu estava ausente para poder
trabalhar a preparação corporal e vocal, como também as pesquisas de movimento
que pedi para que eles fizessem a partir da obra de Caio Fernando Abreu.
Retornei aos ensaios no dia 18 de março, no horário matutino, a fim de
trabalhar o primeiro procedimento da encenação: a justaposição. Para referenciar o
uso deste procedimento utilizei o encenador norte-americano Robert Wilson, me
baseando em seus primeiros trabalhos, correspondentes ao recorte feito pelo
pesquisador Luiz Roberto Galízia (1986), para trabalhar com este procedimento.
Entendo, assim como Galízia, que a fase inicial do trabalho de Wilson explora
melhor os procedimentos que foram usados inicialmente por ele em suas criações.

Wilson, ao contrário, através do emprego da multiplicidade e da
simultaneidade sistemáticas, nunca impõe um único ponto focal à
plateia, permitindo ao espectador observar uma série de imagens
justapostas, na perspectiva de uma paisagem onde o olhar é
estimulado a vagar através da composição, de acordo com o
interesse de quem contempla. A completa ausência de intrusões
interpretativas, por parte do diretor, libera a plateia da tirania do
próprio ponto de vista do artista. (GALÍZIA, 1986, p.131).

Era essa a ideia que eu tinha para a criação da primeira cena, dar ao
espectador uma série de imagens que estimulassem o olhar a contemplar o todo,
sem impor um foco único. Utilizei a justaposição no laboratório de criação me
apropriando do que havia pedido aos atores, que trouxessem proposições de
movimentos a partir da leitura do texto de Caio Fernando Abreu.
Porém, antes da minha apreciação sobre as pesquisas feitas pelos atuantes,
realizei com eles um exercício que era constantemente feito por Robert Wilson e foi
descrito por Luiz Roberto Galízia, que intitulei de “dança pessoal” e que tem por
intenção criar nos atuantes um maior repertório de movimentos a partir da resposta
do corpo deles ao estímulo sonoro, composto por músicas brasileiras e estrangeiras.
Este laboratório durou cerca de quarenta minutos; o que permitia que, com a
dilatação do tempo, os atuantes pudessem explorar melhor a relação entre os seus
corpos e as músicas que foram escolhidas para a ocasião.
Todos deveriam dançar seguindo as seguintes instruções: cada um deveria
dançar sozinho, sem buscar interação com nenhum outro atuante; todos deveriam
obedecer aos impulsos do corpo a partir dos estímulos provocados pelas músicas;
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não deveriam se deixar levar pelo inconsciente, os atuantes deveriam ter
consciência do movimento que estava sendo realizado por eles e por último eles não
deveriam imitar os passos de nenhuma dança, caso as músicas remetessem a uma
coreografia previamente conhecida por eles.
Ao final do laboratório que conduzi deixei que eles pudessem escrever as
impressões sobre o trabalho e ao final deste momento iniciei a segunda parte do
ensaio que consistiu na minha apreciação das pesquisas de movimentos/propostas
a partir do texto de Caio Fernando Abreu.


Moisés: construiu uma partitura que tinha como referência (???).



Wallace: trouxe um texto composto somente por advérbios retirados do
texto de Caio e sua ação era permanecer imóvel ou realizando
movimentos fragmentados enquanto dizia o seu texto;



Joana: criou uma partitura onde sempre que tropeçava em algo, ela
fazia uma paráfrase com o verso “Tinha uma pedra no meio do
caminho” pertencente ao poema “No meio do caminho” (1928) de
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). Este verso é a primeira
fala da personagem Baby no texto de Caio Fernando Abreu, que fica
cantarolando o verso como se estivesse num show de rock n’roll;



Pedro: trouxe uma pesquisa sobre a ideia de gênero ao propor uma
movimentação que lembrava um desfile que ia sendo estranhado a
cada repetição. A pesquisa dele partiu da quarta cena do texto e teve
como foco o personagem Alice Cooper17;



Yasmin: Construiu um texto a partir das facetas da personagem Mona.
Esta personagem tem duas facetas: na primeira, Mona é uma
personagem positiva e que percebe vida quase que de forma alienada;
a segunda chama-se Carlinha Baixo Astral e é exatamente o oposto da
primeira, enxergando a vida e o que acontece com ela de forma

17

O personagem em questão foi inspirado no cantor e compositor de heavy metal, Alice Cooper, que
ficou famoso na década de 1970, por incluir em seus shows elementos provenientes de filmes de
terror como animais vivos, cadeiras elétricas, promovendo o que ele denomina de “teatro de terror”
nos seus shows. Na obra de Caio Fernando Abreu, Alice se caracteriza como um rapaz muito
maquiado e vestido de maneira ostensivamente andrógina. Assim como Baby, Alice apresenta uma
visão realista do mundo, buscando sempre uma forma de contestar a realidade que os cerca e/ou de
extravasar a energia reprimida neles.
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extremamente pessimista. O texto construído por Yasmin18 consistia
numa espécie de prólogo para a peça ao resumir alguns momentos
chave da peça de Caio Fernando Abreu.
Após observar cada uma das propostas, pedi que todos eles fizessem suas
cenas simultaneamente e realizei uma primeira experimentação de regência, onde
eu determinava o momento em que cada um poderia realizar ou interromper a sua
ação, como se regesse uma orquestra com os corpos dos atuantes.
Por fim, após a primeira tentativa de justaposição das propostas trazidas
pelos atuantes propus um exercício de relaxamento coletivo, onde o grupo deveria
carregar um dos atores suspendendo seus corpos sobre as cabeças e deveriam
repetir isso até que todos tivessem sido carregados.
Finalizei o ensaio realizando uma conversa e pedindo para que na semana
seguinte, dia 23 de março, os atuantes retrabalhassem as pesquisas, procurando
incorporar a utilização de elementos cenográficos que eles achassem convenientes
com a proposta que haviam acabado de me apresentar.
No dia combinado, nos encontramos na sede do grupo Facetas à noite e
como de costume iniciamos os trabalhos pela preparação vocal conduzida pela
Joana Knobbe. O objetivo naquele dia foi a criação de um ritmo sonoro (uma
partitura de sons) que poderia ser usada tanto como aquecimento vocal do grupo
como também no início da cena “A festa”19.
Após o trabalho vocal, pedi para que eles me mostrassem as modificações
que haviam sido feitas nas pesquisas deles, ficando da seguinte forma:


Pedro: Trouxe como elementos cenográficos o glitter em três cores
(preto, vermelho e roxo) e um tecido que estava sob seu corpo.
Manteve a movimentação de desfile inicial, porém com o passar do
tempo essa movimentação ia se transformando em algo cada vez mais
ofegante até explodir em uma espécie de gozo com os glitters caindo
sobre seu corpo;

18

Com a saída de Yasmin do processo, pedi para que Wallace reformulasse melhor o seu texto
mesclando alguns elementos do texto de Yasmin e tirando a referência à obra original, pois eu
enxergava que a ação textual de repetir a expressão “pode ser que seja...” como era proposto
originalmente no texto de Yasmin, acabava ficando óbvia e redundante com o título da encenação.
19 Eu já tinha começado a pensar em como poderia ser essa cena e ao ver a preparação vocal sendo
feita pela Joana achei que de alguma forma o que ela estava usando como aquecimento podia ser
transformado em uma ação cênica da cena “A festa”. Essa partitura que estava sendo criada acabou
integrando a cena no momento em que a Joana rege o coro de vozes.
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Wallace: Explorou uma relação das suas mãos com o rosto, cobrindo
os olhos, parte do rosto e boca ao mesmo tempo em que falava o
texto. Essa ação de tapar partes do rosto contribuiu para o trabalho da
diretora de arte Heloísa ao propor um protetor ocular usado por
Wallace na encenação;



Joana: Explorou uma relação com a sonoridade do poema de
Drummond ao recitá-lo em várias línguas;



Hyago: trouxe como elementos cenográficos uma cadeira, alguns
sacos de lixo e grampos de pendurar roupa. Propôs um deslocamento
que ia sendo interrompido por algumas imagens estáticas, poses que
eram feitas utilizando os sacos de lixo.



Yasmin: elaborou outro texto a ser dito por ela a partir da peça original
de Caio Fernando Abreu.

Elaborei para o ensaio deste dia o desenho de um palco, dividido em setores,
para que eu pudesse visualizar melhor a organização tanto dos atuantes como dos
elementos cenográficos no espaço do palco, uma vez que esta era a minha primeira
vez trabalhando na perspectiva frontal de apresentação, vide desenho abaixo.

Figura 1 - Esquema de Palco. Desenho: Felipe Fagundes.

Esse desenho acabou tendo duas funções: a primeira já foi mencionada,
serviu para visualizar melhor organização dos atores, mas também serviu para que
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Heloísa Sousa, diretora de arte da encenação e Rayanna Guesc, assistente de
cenários pudessem conhecer melhor o espaço onde faríamos a nossa estreia, o
palco da Casa da Ribeira.
Esse mapa ajudou na visualização da disposição da primeira cena, “A
Chegada”, que teve assim a seguinte configuração da disposição dos atuantes no
espaço cênico, como pode ser visto no desenho que se encontra logo abaixo:

Figura 2 - Primeira possibilidade de organização da cena "A
chegada". Desenho: Felipe Fagundes.

Realizei essa primeira experimentação com os atuantes na etapa final do
ensaio, mas senti que algo não estava certo com relação à disposição dos atuantes.
Terminei o ensaio, liberei o elenco e fui pensar em outras possibilidades de
organizar esta cena.
Encontrei com o elenco na manhã do dia 25 de março no TECESol a fim de
trabalhar com eles os princípios da “câmara lenta”, que é um dos procedimentos
explorados por Robert Wilson no recorte que eu escolhi a partir dos trabalhos iniciais
deste encenador e citados no livro de Luiz Roberto Galízia.
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A utilização deste procedimento retira o espectador de sua zona de conforto,
pois expõe para ele a cena por um tempo mais prolongado fazendo com que ele
passe a observá-la por mais tempo, ou como melhor define o autor:

A obsessão de Wilson pela câmara lenta é resultado de seu
interesse por níveis subliminares de comunicação, difíceis de ser
detectado em condições normais. Ele recorre à câmara lenta
como um instrumento, partindo de um conceito de muito bom
senso, segundo o qual podemos observar melhor o que temos
condições de observar com detalhes e por um período
prolongado. (GALÍZIA, 1986, p.108).

Minha intenção, ao utilizar este procedimento para a criação, era expor o
público a uma ação que se estende sobre o tempo, fazendo com que o sentido da
cena não fosse construído de imediato pelo espectador e sim a partir de uma
construção subliminar, que só é possível a partir do momento em que uma mesma
cena se repete por um tempo prolongado.
Propus esta oficina tendo como base três pilares: as vivências que tive
quando participei como performer da encenação “Devorando Fausto 20” dirigida por
Marcos Bulhões; a minha participação do Método Abramovic21 e a leitura do livro “Os
processos criativos de Robert Wilson” (1986), escrito por Galízia.
Estipulei que trabalharíamos por uma hora nesta qualidade de movimento, a
partir dos exercícios de Robert Wilson descritos no livro, tentando investigar nos
corpos a diferença entre a ação ralentada e câmara lenta. O pesquisador aponta que
Robert Wilson buscava afastar-se do conceito de câmara lenta, por acreditar que
nesse momento, o corpo apresentava-se tensionado. Para ele, não se tratava de um
tempo mais lento, mas sim de uma ação mais ralentada sobre o tempo e essa ação
buscava alcançar um relaxamento maior no corpo do atuante.
Para os primeiros trinta minutos pedi para que os atuantes escolhessem uma
ação das suas partituras e começassem a executá-las e repeti-las em tempo normal
e ir aos poucos buscando ralentar os movimentos, afastando-se das tensões e

Em todos os ensaios do “Devorando Fausto”, Marcos Bulhões trabalhava conosco os princípios da
“câmara lenta” a fim de que construíssemos, enquanto coro, uma presença advinda desta qualidade
de movimento.
21 O Método Abramovic fazia parte da exposição “Terra Comunal” promovida pelo SESC Pompéia,
que consiste em uma série de exercícios que fazem o participante se conectar com o presente,
buscando livrar-se das distrações do mundo naquele momento.
20
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concentrando-se tanto nos pensamentos que viriam às suas cabeças como no
relaxamento do corpo.
Dediquei os últimos trinta minutos ao segundo exercício sobre esta qualidade
de movimento. Pedi para que eles formassem um cardume e que o atuante que
estivesse na ponta deste cardume fosse o líder. Todos deveriam andar no mesmo
ritmo do líder, cabendo apenas a ele ir diminuindo o ritmo do caminhar. Todos
deveriam se revezar na liderança para que o grupo pudesse se acostumar ao ritmo
de cada um.
Foi a partir deste segundo exercício que tive a ideia de como iniciaria a
primeira cena “A chegada”. Pensei que poderia usar esse exercício como início da
cena ao fazer os atuantes entrarem na cena no início do espetáculo.
Na etapa final, fiz uma pequena experimentação de como poderia se
configurar a primeira cena, onde procurei definir melhor as ações que cada ator iria
fazer:


Moisés: trabalharia com a partitura que estava desenvolvendo com a
máscara facial;



Pedro: trabalharia com os deslocamentos, o desfile andrógino;



Joana: trabalharia com o verso de Drummond em consonância com a
partitura da pedra no caminho;



Wallace: trabalharia o seu texto com a partitura de tocar e reconfigurar
o rosto com as mãos;



Hyago: assim como Pedro, trabalharia com os deslocamentos, criando
as imagens sem os sacos de plástico.

Após essa experimentação fiz uma rápida reunião com todos os envolvidos,
onde Heloísa Sousa e Rayanna Guesc informaram que tinham ido até a Casa da
Ribeira para observar o palco e suas medidas. Elas sugeriram que todas as vezes
que fossemos ensaiar, pudéssemos delimitar as medidas do palco do teatro com fita
adesiva. Isso facilitaria a nossa visualização da obra no espaço cênico e com isso,
tivemos mais segurança para realizar o nosso primeiro ensaio aberto no palco onde
estrearíamos.
Encontramo-nos no último ensaio do mês de março (dia 30), realizado
TECESol. Para este dia dividi o trabalho em dois momentos bem distintos: no
primeiro momento fiz uma série de perguntas que intitulei de “provocações”, para
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que com esta conversa, os atuantes tivessem mais certeza das suas partituras para
a primeira cena. Coloco a seguir as perguntas, seguidas das respectivas respostas 22
somente dos atuantes que se encontravam presentes no ensaio:


Wallace: De que forma os seus movimentos se conectam com texto
falado por você? Como os advérbios se conectam com esse texto?
o Resposta: a ideia central do texto escrito e falado por Wallace
era de provocar um atravessamento entre o texto e os outros
atuantes em cena. Wallace também queria que os advérbios
tivessem um maior destaque durante a cena.



Joana: De que forma o poema “No meio do caminho” de Drummond
toca você?
o Resposta: a pedra para Joana era uma metáfora para um
problema que forçava a mudança dela.



Moisés: Qual a relação das pupilas com os sentidos que estamos
trabalhando para a primeira cena?
o Resposta: a pupila para Moisés funcionava como uma metáfora
do estado de presença dos atuantes, possibilitando uma melhor
visão dos atuantes por parte do público.



Yasmin: Porque construir um texto que resume o texto de Caio
Fernando Abreu?
o Resposta: Yasmin construiu a última versão do texto a partir de
perguntas que a fizeram pensar sobre a obra de Caio Fernando
Abreu. As perguntas também remetiam às personagens da obra
do escritor que se apresenta como figuras que são questionadas
constantemente e que têm a obrigação de escolher as melhores
alternativas para cada um.

Após este pequeno debate com os atuantes, pedi para que eles fizessem um
pequeno alongamento e aquecimento para dar início à segunda etapa daquele dia.
No segundo momento, fiz um pequeno laboratório para trabalhar o andar de cada
ator para a cena “A chegada”, a partir de duas provocações direcionadas a todos os
atuantes:

22

As respostas foram dadas pelos atuantes de forma verbal. O que estou apresentando na
dissertação é uma elaboração das respostas feitas por mim.
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Como você anda em cena?;



Como você chega em cena?;



Quais os movimentos que você encontra para esta chegada em cena?

Pedi para que todos deitassem no chão, fechassem os olhos e lembrassem
da partitura de cada um para a primeira cena e pensassem, qual parte do corpo que
iria comandar o seu andar nesta cena? Quando eles estivessem prontos, deveriam
se levantar lentamente, cada um ao seu tempo e explorar esse novo andar. Após
essa pequena experimentação, pedi para que eles se posicionassem, cada um em
um ponto diferente da sala e experimentassem esse andar que estava sendo
construído em “câmara lenta” buscando inserir a partitura que havia sido criada por
cada atuante.
Encerrei o ensaio falando que a partir de abril faríamos os nossos encontros
da seguinte maneira: Moisés e Joana conduziriam a preparação corporal e vocal na
sala onde estávamos ensaiando e que toda a criação de cena aconteceria na sala
de entrada do TECESol, que permitia que as medidas do palco da Casa da Ribeira
fossem melhor reproduzidas.
1.1.3.3.

Abril

Dei continuidade aos ensaios na manhã do dia primeiro de abril tendo como
objetivo finalizar a construção da primeira cena do espetáculo através do trabalho
com a dilatação do tempo, uma vez que para mim, era importante que a abertura do
espetáculo fosse para o espectador algo contemplativo, que rompesse com a
expectativa que o público tinha de ver um espetáculo convencional de teatro.
A partir deste mês de abril, durante os ensaios não haveria mais um
revezamento entre quem conduziria a preparação como estava sendo feito até
então. Decidimos que Moisés e Joana dividiriam o tempo da preparação. Moisés
trabalhou exercícios tendo como objetivo a construção de uma presença cênica nos
atores. Joana trabalhou a respiração e a articulação das vozes dos atuantes.
Para trabalhar melhor a dilatação temporal enquanto procedimento, inspirado
ainda pela experiência na exposição “Terra Comunal” da Marina Abramovic, utilizei a
performance intitulada “O artista está presente” (2010), para trabalhar a passagem
do tempo com os atuantes. Participaram deste dia Yasmin Cabral, Wallace Freitas,
Joana Knobbe e Moisés Ferreira.
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Pedi para que eles formassem duplas (Wallace e Joana, Moisés e Yasmin) e
os fiz sentar um de frente para o outro pelo período de uma hora. Ficou evidente, na
roda de conversa que fiz com eles após a proposição, que à exceção de Joana, os
atuantes tiveram dificuldades para se concentrar devido aos estímulos externos,
tanto do espaço quanto da proposição em si, uma vez que eu havia colocado uma
música para ambientar a sala. Porém, esclareci que a dilatação do tempo poderia
provocar essas reações no público e que cabia a nós, enquanto criadores do
espetáculo, estar preparados para causar esse tipo de desconforto no público.
No dia 08 de abril nos encontramos para realizar o ensaio no turno matutino a
fim de experimentarmos outra forma de organização dos corpos dos atuantes no
espaço para a primeira cena. Após a preparação de Moisés e Joana, conduzi um
pequeno laboratório com os atuantes tendo como ponto de partida a ideia da
concentração, para depois trabalharmos a repetição das partituras e em seguida
testarmos uma nova possibilidade de configuração dos atuantes na cena.
Comecei com um jogo de equilibrar o bastão. Dei a cada um dos atuantes um
bastão e pedi para que eles equilibrassem o bastão em diferentes partes dos
membros superiores (palmas das mãos, pontas dos dedos, braços, cotovelos)
buscando sempre se deslocar o mais lento possível.
Parti então para uma variação, onde os atuantes deveriam tentar proteger o
seu bastão ao mesmo tempo em que tentavam roubar o bastão do outro, saindo
assim do ritmo lento. Ao final deste jogo fui recolhendo o bastão da mão de cada um
dos atuantes e passei para a próxima proposição.
Pedi para que eles deitassem no chão e ainda deitados fossem retomando a
partitura que eles haviam criado. Depois, cada um ao seu tempo, deveria levantar e
fazer a partitura em ritmo lento, repetir uma vez e voltar a deitar-se lentamente. Pedi
para que eles tentassem levantar lentamente todos ao mesmo tempo, buscando
criar uma sintonia e quando estivessem de pé, escolhessem uma ação de sua
partitura e começassem a repetir ela do ritmo normal, deixando que ela fosse
ralentando naturalmente. Por fim, falei para irem caminhando lentamente até um
ponto da sala. Quando todos estavam posicionados pedi para que caminhassem
ainda em “câmara lenta” até outro ponto da sala e quando chegassem, deveriam
realizar a partitura que haviam criado.
Dei um intervalo e propus a seguinte disposição para os atuantes:
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Figura 3 - Segunda possibilidade de organização dos atuantes para a
cena “A chegada". Desenho: Felipe Fagundes.

A minha ideia era organizar os atuantes formando dois triângulos: o triângulo
maior era formado por Wallace, Yasmin e Moisés, que seriam as imagens mais
estáticas da cena, uma vez que Moisés ainda havia proposto um deslocamento; o
triangulo menor formado por Hyago, Pedro e Joana se deslocariam no palco.
Neste ensaio, senti falta, assim como o restante da equipe, do elemento
sonoro. Como estávamos partindo do princípio de que o espaço que estávamos
querendo criar para a encenação era o espaço de uma casa, pensei em parceria
com a equipe técnica, que se tratava de uma casa abandonada, como percebido no
texto de Caio Fernando Abreu e, a partir daí, tivemos a ideia de inserir o som de
uma goteira que denunciasse esse abandono.
Ao final desta experimentação pedi para que eles registrassem o laboratório
em seus cadernos e passei para a última parte do dia: a apreciação estética do
primeiro ato do espetáculo “Einstein on the beach” (1975). O meu intuito era, além
de mostrar um pouco da obra de Robert Wilson (1941-), apresentar de que forma ele
trabalha com a dilatação temporal na cena e o forte diálogo que a encenação
estabelece com a sonoridade e a musicalidade criada por Philip Glass (1937-), pois
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sentia que eles não entendiam como a cena poderia funcionar num ritmo tão
diferente do habitual, mais ralentado.
Para o ensaio do dia treze, que ocorreu no turno da noite, comecei a utilizar a
sala de entrada do TECESol, como havia pensado juntamente com a direção de
arte, Heloísa Sousa, a assistente de cenários, Rayanna Guesc, a iluminadora,
Camila Thiago e o produtor Pablo Vieira. Escolhemos este espaço, que apesar de
concentrar o fluxo de transição de pessoas, era grande o suficiente para realizarmos
a ideia de simular o espaço do palco da Casa da Ribeira, em comparação com a
sala de ensaio na qual estávamos trabalhando até então.
Portanto, pedi para que os atuantes fossem trabalhar a preparação corporal e
vocal com Moisés e Joana, e que dedicassem alguns minutos da preparação para
trabalhar a caminhada em “câmara lenta”, pois eu queria testar a ideia que havia tido
para a primeira cena.
Enquanto o elenco trabalhava em separado, Camila, Heloísa, Pablo, Rayanna
e eu, fomos preparar o espaço. Efetuamos a limpeza do lugar, demarcamos o
espaço do palco da Casa da Ribeira com fita adesiva no chão da sala e na parede
ao fundo simulamos a porta que dá acesso ao camarim no fundo do palco, ainda
com a fita adesiva. A nossa intenção era de usarmos o espaço do palco da Casa da
Ribeira como um todo, retirando para isso as coxias e o ciclorama instalados no
espaço. Por isso buscamos simular com o máximo de precisão possível o nosso
local de apresentação. Montamos uma iluminação alternativa, composta por
pequenos setlights e luminárias que pertencem à Sociedade T e acendemos
incensos ao redor do espaço, já numa primeira proposição de estímulos para os
atuantes advindos da equipe técnica.
Após a arrumação, reuni os atuantes ainda na sala de ensaio, pedi para que
eles formassem o cardume, que havíamos trabalhado nos ensaios passados, e
expliquei que queria que nós fizéssemos um deslocamento até a área do palco, que
estava sendo simulado na sala de entrada. Para isso, eles deveriam dar uma volta
em “câmara lenta” pela sala, sair e se posicionar fora da sala de ensaio e ao meu
sinal começarem a se deslocar até o espaço cênico proposto. Ao chegar eles
deveriam começar as suas partituras ao meu sinal, caminhando pelo espaço
delimitado como área de cena.
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O foco deste trabalho era a relação com o objeto. A direção de arte sugeriu,
ainda com base na ideia de uma casa abandonada, que utilizássemos folhas secas
para este laboratório. Portanto desenvolvi um laboratório de criação que teve como
referencial, o trabalho com o objeto proposto pelo encenador polonês Tadeusz
Kantor (1915-1990) que por sua vez inspirava-se nas obras de Marcel Duchamp
(1887-1968), importante artista francês que fez parte do movimento Dadá, surgido
na França em 1916. Para este ensaio, mantive ainda a formação que eu havia
trabalhado no dia 23 de março.
Tanto Duchamp, quanto Kantor trabalharam em suas criações com o conceito
criado pelo artista dadá de ready mades, ou seja, objetos que já estejam prontos
para serem utilizados nas obras de ambos. O que vai diferenciar o encenador
polonês do artista francês é a forma como trabalham e lidam com o objeto. Enquanto
Duchamp comprava a maioria de seus objetos em lojas para transformá-los em arte,
a exemplo da obra “A fonte23” (1917), Kantor expande o conceito de ready mades
para a ideia de objets trouvés, onde ele utilizava em suas obras teatrais objetos que
ele encontrava nas ruas, quase sem vida, acreditando que estes objetos carregavam
em si um significado que extrapolava o valor material e que somente será visível no
momento em que o artista desloca o sentido daquele objeto de sua função prática.

Abandonadas suas prerrogativas e seu lugar privilegiado, a obra
de arte encontrou seu lugar no coração da vida corrente,
preservando suas faculdades de ação livre e gratuita. Instalandose na ‘realidade pronta’, o happening apropria-se de uma matéria
gratuita, específica, de objetos e ações ‘prontos’, ‘não estéticos’
(os componentes mais simples da ‘matéria da vida’); ele os
‘precipita’ de seu meio convencional e priva-os de sua utilidade e
de suas funções práticas, isola-os, deixa-os viver uma vida
independente, desenvolver-se sem objetivos precisos. (KANTOR,
2008, p. 191-192)

Foi com o intuito de fazer os atuantes experimentarem os deslocamentos
possíveis dos sentidos dos objetos, que no nosso caso eram folhas secas recolhidas
do chão de locais próximos à nossa casa e aos nossos locais de trabalho que
desenvolvi o laboratório da forma como descrevo a seguir.

23

A referida obra de Duchamp, foi comprada em uma loja de material de construção e enviada para a
exposição feita nos Estados Unidos, com a assinatura “R. Mutt”, que se referia a fábrica que havia
produzido a peça comprada por ele.
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Primeiro, pedi para que eles adentrassem a sala onde havíamos delimitado a
área de cena e que começassem a fazer suas partituras deslocando-se pelo espaço.
Na medida em que eles iam se deslocando, a equipe técnica vendava os olhos dos
atuantes e eu lia um texto escrito pelo Tadeusz Kantor sobre o seu pensamento a
respeito do objeto, intitulado “Assalto” e que está presente no livro “O teatro da
morte” (2008), que reúne textos escritos pelo próprio encenador polonês.
Tentemos aniquilar a ilusão do objeto, seus encantos materiais e
sua aptidão aparente para se assimilar à vida; tornemo-lo
estranho, uma armadilha, uma falsificação, privemo-lo do passado
e da anedota que o animam, de nossa própria participação – e,
enfim, de sua existência física. Tentemos em seguida criar-lhe um
‘prolongamento’ material, fazer de seus traços na memória, um
objeto de sensação real – a memória onde ele se torna um ‘clichê’
imaterial, um conceito, uma definição, onde não servirá para nada
o hábito da representação, onde o olhar desliza com certo
embaraço, sem encontrar nenhum apoio. Isso exige outro
comportamento, é preciso, de certa maneira, o ‘contornar’,
executar certas manipulações, certas falsificações da informação
por um ato negativo, pelo contrário... se queremos reter ‘isso’
ainda no campo do espaço, do tempo e do olho! (KANTOR, 2008,
p. 166)

Num segundo momento deste laboratório, a equipe técnica e eu fomos dando
estímulos para os atuantes. Começamos a entregar folhas para que os atuantes
pudessem explorar o deslocamento de sentido deste objeto e, a partir das relações
instauradas, perceber de que forma ele poderia interferir na partitura que havia sido
criada por eles. Camila criou diversos estímulos através da luz que instalamos no
espaço, compondo a partir do que ela observava dos atuantes, ora acendendo, ora
apagando um conjunto de luzes.
No último momento desta vivência, começamos a ousar mais com as folhas,
passando a jogá-las sobre os corpos dos atuantes e procurando observar como os
corpos reagiam a esse outro estímulo.
Neste dia, fiz uma roda de conversa mais direcionada para o laboratório com
os seguintes tópicos:


Como foi se relacionar com as folhas?



De que forma este objeto interferiu nas partituras?

Por fim, pedi para que a partir daqueles ensaios, eles escrevessem cartas
para mim onde poderiam avaliar o andamento do processo, bem como expor suas
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dúvidas e suas propostas para a criação. Destaco a seguir, uma das respostas
advindas destas cartas, escrita por Moisés Ferreira.
O que diabos eu vou fazer com essa folha podre e malcheirosa?
Mastiguei com as mãos. Não queria me relacionar com a folha
como se fosse um “anexo”, uma extensão do meu movimento no
qual ela acabasse sendo fundamental na movimentação. Eu
queria aniquilá-la. Comecei a mastiga-la. Fui amassando-a com a
mão direita e percebendo como aquilo dialogava com o meu
corpo. (Moisés Ferreira em carta escrita no dia 14/04/2015).

Foi a partir deste ensaio no novo espaço destinado às experimentações para
a cena, que comecei juntamente com a equipe técnica, a visualizar melhor como
poderia ficar a encenação, uma vez que eu nunca havia dirigido nada para o espaço
frontal. Também foi a partir deste dia que novas ideias começaram a ser propostas
no campo da concepção cenográfica do espetáculo, como por exemplo utilização
das folhas secas, que acabou servindo não somente como cenografia, mas também
abriu uma frente dentro da paleta de cores do espetáculo, onde trabalhamos com a
ideia de “decomposição”, quanto nos utilizarmos de materiais que estivessem mais
desgastados na cenografia.
Fomos utilizando os restos do que tínhamos e dispondo no
espaço improvisado; os restos de iluminação ajudavam a compor
o espaço do laboratório de criação. E nessa observação, surge a
cor em decomposição. A ferrugem, as folhas secas, a madeira
corroída de cupins, a roupa mofada, a luz antiga e falhada; tudo
isso trazia essa cor alaranjada, amarronzada, cor de rato, de burro
quando foge, de gente que não sabe, cor que a natureza nos deu
para nos desanimar um pouco, mas nem tanto. Essa era a cor em
decomposição. E toda a visualidade básica foi pensada neste
sentido. (Heloísa Sousa em trecho de depoimento escrito em
13/02/2016).

Para o ensaio do dia vinte, decidi que iria finalizar a concepção da primeira
cena para que pudéssemos dar prosseguimento à criação das demais cenas, uma
vez que tínhamos dois prazos importantes a cumprir: a estreia na Casa da Ribeira e
a qualificação da dissertação de mestrado, as quais esta encenação está vinculada.
Pedi para que os atuantes fossem para a sala de ensaio e desenvolvessem
os trabalhos de preparação vocal e corporal, enquanto eu e os demais membros da
encenação preparávamos o terreno da criação ainda na sala de entrada do
TECESol. Preparamos o espaço exatamente como fizemos na semana anterior, pois
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queríamos testar a nova possibilidade de configuração da cena a partir da
composição que começamos a propor para a cenografia.
Ao término dos exercícios de preparação ministrados por Joana e Moisés,
conduzi um pequeno laboratório de deslocamento com contrapesos, onde em duplas
o atuante que estava na frente deveria se deslocar para frente sendo segurado pelo
abdômen pelo seu parceiro, buscando despertar nos atuantes uma força que faria
com que seus corpos buscassem uma presença cênica.
Após esse primeiro exercício pedi para que eles formassem o cardume na
seguinte disposição: Hyago na frente; Yasmin atrás e do lado direito de Hyago;
Pedro atrás e do lado esquerdo de Hyago; Wallace atrás de Pedro próximo ao seu
ombro direito; Moisés ao fundo centralizado com Hyago. Esse conjunto deveria
caminhar por igual em ritmo lento pela sala de ensaio, dando a volta nela duas
vezes, depois sair da sala, dispor-se novamente no espaço fora da sala e ao meu
sinal encaminhar-se para a simulação de palco que havíamos construído. Para
Joana, eu indiquei que ela já estivesse no espaço da cena, onde deveria se
movimentar livremente e interagir com o saco de folhas secas que Heloísa
entregaria a ela.
Quando os atuantes chegaram próximos da sala de entrada eu pedi para que
parassem, e um a um, fui conduzindo os atuantes para os locais que eu havia
pensado para essa configuração, ficando definido da seguinte forma:

Figura 4 - Disposição final dos atuantes para a cena "A chegada".
Desenho: Felipe Fagundes.
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A fim de facilitar a compreensão deste desenho, adotei a seguinte legenda
correspondendo aos números na ordem de chegada dos atuantes na cena:
1. Joana já estará em cima do palco, realizando sua partitura inicialmente em
“câmara lenta”. Aos poucos vai aumentando o andamento até se estabilizar em
um tempo normal. Não terá um caminho definido, movimentando-se livremente
pelo palco. Incorporar o canto da última experimentação.
2. Hyago fará uma travessia que será interrompida em alguns momentos para criar
as imagens corporais.
3. Yasmin será um dos totens desta cena. Ficará imóvel e falará o seu texto
introdutório antes das perguntas, criando outras formas de dizer o texto.
4. Pedro fará uma travessia no sentindo inverso de Hyago, também interrompendo
para encarar o público virando somente a cabeça.
5. Wallace, o outro totem desta cena, intervirá no texto de Yasmin falando somente
palavras soltas que partam dos advérbios para criar uma intertextualidade com o
texto escrito por ela.
6. Moisés fará uma travessia em diagonal do fundo até a frente do palco, parando a
imagem sempre que estiver na boca de cena.
A princípio, dentro dessa proposta, me coloquei como um regente tanto de
Wallace como de Yasmin, fazendo com que seus textos fossem sendo alterados
tanto em volume, quanto em andamento, assim como fragmentados a cada
interferência minha. Pedi para que Pablo, nosso produtor, que estava assistindo ao
ensaio, cronometrasse o tempo da experimentação, desde a saída do cardume até o
final da experimentação.
Ao final de 28 minutos, dei por encerrada a experimentação e pedi para que
eles me encontrassem na sala de ensaio para podermos conversar rapidamente
para finalizar o trabalho deste dia. Pedi para que todos pudessem escrever sobre
como foi experimentar a cena tal qual eu propus, porque na semana seguinte
começaríamos a experimentar laboratórios de criação para a segunda cena, sem
deixar de ensaiar a primeira.
No ensaio seguinte, não trabalhei nenhum procedimento com os atuantes, fiz
uma roda de conversa para escutar o que os atuantes tinham a dizer do rascunho
que eu havia testado com eles da primeira cena. O meu intuito era esclarecer as
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possíveis dúvidas que poderiam ter ficado sobre a primeira cena, bem como ouvir as
possíveis sugestões a mesma.
Por isso, ao escrever essa parte do texto irei articular as fases de construção
desta cena com as opiniões24 tanto dos atuantes quanto da equipe técnica a respeito
da cena “A chegada”.
Com relação ao posicionamento que determinei para cada atuante no espaço
em que ensaiamos, obtive as seguintes respostas:
Quando fui posicionado no espaço, senti um conforto como se ali
fosse o verdadeiro lugar de realizar da minha partitura. Fui
andando em diagonal e ao chegar na frente do ‘palco’, paralisei
minha partitura por trinta segundos. Foi extremamente exaustivo!
Cada vez que eu voltava para o meu ponto de partida, meu corpo
ganhava mais vida, minhas ações ficavam mais delineadas, eu
ficava com mais vontade de permanecer ali. (Moisés Ferreira em
carta escrita em 21/04/2015).

Apesar de somente Moisés ter se expressado com mais ênfase, nas cartas
que recebi, sobre o local onde eu posicionei os atuantes, Joana e Pedro, também
falaram a respeito do local deles dentro da experimentação.
Para Pedro, o fato de eu o ter colocado em deslocamento, atravessando o
palco horizontalmente, contribuiu para que ele pudesse construir pequenas relações
com os demais atuantes, principalmente Moisés e Joana.
Joana sentiu que o fato dela estar sempre em deslocamento sem uma direção
definida, acabava dificultando a sua relação com os demais atuantes, uma vez que
ela já estava no local, enquanto os outros se deslocavam para chegar até ele. Isso
fazia com que inicialmente parecesse que ela estava em “outro mundo”, diferente
dos outros atuantes. Essa impressão foi se desfazendo na medida em que íamos
repetindo a cena, pois ela foi descobrindo formas de se conectar com os atuantes.
Com relação à cenografia da cena, obtive as seguintes respostas:
Minha relação com a cena se torna pessoalmente mais densa
com a substituição das flores25 por folhas secas. A imagem das
flores referia-se à fuga da realidade, na tentativa de embelezar o
24

Essas declarações estão sendo retiradas das cartas que foram escritas a mim por todos que faziam
parte da encenação.
25 Nas primeiras experimentações, Joana usava um pequeno buque de flores vermelhas pequenas.
Essa substituição se deu, pois, a direção de arte juntamente com a assistente de cenografia, definiu
que nossa paleta de cores teria um tom desgastado, por isso, substituímos as flores pelas folhas
secas, por ser algo já praticamente sem vida.
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que estava ‘feio’. (Joana Knobbe em carta escrita no dia
21/04/2015).

Para Joana, as folhas secas faziam referências à imagem do feto/bebê morto
e o que remetia ao final da peça de Caio, onde a personagem Rosinha, que estava
grávida não dá à luz ao bebê, pois ele morre antes. Essa relação das folhas secas
com a morte do bebê era algo que perturbava Joana, uma vez que na maioria dos
ensaios, a sua filha de três anos, Lila, estava presente, como expressa a atuante em
uma de suas cartas escritas sobre o processo de criação “Também é desconfortável
e difícil para mim incorporar essa referência do feto morto, com minha filha
assistindo. Parece que é um papel que repudio com bastante força” (Joana Knobbe
em carta escrita no dia 21/04/2015).
Ainda em relação à cenografia, temos as respostas de Heloísa Sousa,
diretora de arte; Rayanna Guesc, assistente de cenários e Camila Tiago,
iluminadora.
Folhas secas, palavras escritas, cores em decomposição, signos,
goteira, ferro velho. Abandono. A sugestão dos elementos que
compõem o cenário surgiu em pouco tempo, durante a
observação do processo e já permitem inúmeras organizações
que modificam os sentidos propostos. Esses objetos,
basicamente, carregam o passado, a natureza que desfaz todas
as matérias, transformando-as em tudo aquilo o que virá a ser.
Uma cenografia que causa desconfortos nos próprios corpos
atuantes, que lidam com o imprevisto desses materiais sobre si
mesmos. (Heloísa Sousa em relato escrito em 15/06/2015)

Rayanna Guesc, no experimento do dia 20, teve como foco a sonoridade das
folhas, pois havíamos elencados quatro sons que deveriam acontecer para a
primeira cena: folhas, goteira26, cantiga e falas dos atuantes Yasmin e Wallace.
Meu objetivo nesse experimento era perceber as folhas, como
elas iam ser percebidas e como os atores iam interagir com elas,
porque a ênfase dessa cena está nesse elemento. No momento
de maior quantidade de sons ao mesmo tempo as folhas e o
barulho do pisar nelas foi imperceptível, elas eram invisíveis na
maior parte do tempo da cena, apesar do apelo visual enorme,
elas pareciam não ter outro propósito porque o som produzido
26

Inicialmente eu tinha a ideia de ter uma goteira em cena, pingando durante toda o tempo e
consequentemente produzindo som. Mas, a logística deste elemento cenográfico foi se tornando
problemática e decidi que esse som seria o ponto de partida para que o músico convidado, Paulo
Dantas, produzisse a trilha desta cena com a guitarra.
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pelo pisar delas era muito importante! Era muito dramático, tinha
uma carga sensitiva forte e era o que eu queria pelo que eu tinha
percebido nos primeiros experimentos com elas! Mas no momento
seguinte, os outros sons foram diminuindo (Wallace e Yasmin se
calam e a goteira para), ficou só a cantoria de Joana e o pisar nas
folhas, o arrastar delas, e aí volta à carga sensorial das folhas
para cena! Quero elas de volta! Então temos que trabalhar melhor
esses sons, selecionar hora e intensidade da entrada de cada
elemento, mas ainda acho importante ter o momento do turbilhão
de sons, ficou muito forte, uma carga pesada maravilhosa!
(Rayanna Guesc em carta escrita no dia 22/04/2015).

Camila, enquanto iluminadora, buscava criar e aperfeiçoar em cada ensaio
uma nova qualidade da luz. Nesse trecho, ela fala do que estava pensando para a
iluminação da primeira cena e de qual resultado esperava conseguir atingir.
Dessa vez coloquei todas as luzes laterais, nenhuma luz de frente,
minha investigação nesse momento segue em busca de sombras.
Optei por colocar projetores de luz mais abertos e difusos de um
lado, e de outros projetores de luz com fachos mais focados e
uma luz uma pouco mais dura. Foi o primeiro ensaio que consegui
visualizar melhor a proposta dessa cena de chegada. Acho que a
dilatação do tempo aconteceu e acredito que a iluminação e a
sonoplastia podem ir se modificando bem lentamente, sem que o
público perceba uma mudança, mas que ele perceba movimento
sutil. (Camila Tiago em carta escrita no dia 22/04/2015).

Outro aspecto importante para a construção da encenação foi a dilatação
temporal. Este elemento que causou por muitas vezes algumas reclamações por
parte dos atuantes que não conseguiam compreender o porquê da utilização deste
procedimento, acabou se consolidando durante a experimentação do dia 20 de abril,
onde definimos que a cena teria vinte e oito minutos de duração, fazendo com que
os atuantes fossem se acostumando com esse elemento.
Fiquei imensamente satisfeita com a duração da cena, em vinte e
oito minutos. O tempo se estendeu, mas não tivemos essa
sensação e acredito que este seja o objetivo, fazer o público
experimentar um tempo alongado de cena sem se cansar.
(Heloísa Sousa em carta escrita no dia 22/04/2015).

Joana, ao experimentar os ensaios da primeira cena na sala de entrada do
TECESol alterado pela presença da iluminação e dos elementos cenográficos,
acabou compreendendo o sentido do tempo dilatado.
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O tempo não parecia pesar e a sensação era de um transe/sonho.
Eu poderia ficar ali por horas, repetindo as mesmas ações que se
modificam a cada interação (com os outros e com os objetos) e
ganhavam cada vez mais potência. (Joana Knobbe em carta
escrita no dia 13/04/2015).

A mesma compreensão sobre a dilatação temporal pode ser encontrada no
trecho da carta escrita por Wallace Freitas.
Partimos para o ensaio da chegada, senti um imenso prazer em
andar em câmera lenta, achei extremamente amadurecido esse
andar em grupo, acredito que todos tenham pegado o ritmo e
intenção do andar em câmera lenta com leveza. O andar pareceu
curtíssimo, o que foi incrível, pois sinto que tudo tem convergido
nas proposições sobre a dilatação do tempo. (Wallace Freitas em
Carta escrita no dia 22/04/2015).

No dia 27 de abril, retomei a experimentação realizada na semana anterior,
tendo como objetivo fazer os atuantes se sentirem mais seguros da proposta da
primeira cena, para só então começar a trabalhar no restante da encenação.
No ensaio seguinte, realizado ainda no TECESol, no dia 29 de abril, fiz mais
uma conversa pois senti a necessidade de organizar melhor os encontros, uma vez
que, percebi que estavam havendo muitos atrasos dos atuantes nos treinamentos.
Além dessa chamada de atenção, dei início a criação da segunda cena,
explicando qual seria o mote para a criação. Partiríamos da pergunta: “Do que você
foge?”. Os atuantes deveriam responder a esta pergunta de duas formas, tanto
através da escrita (cada um deles produziu um depoimento27 a partir da pergunta),
quanto através de uma proposição cênica a partir do texto que eles escreveram.
A ideia para esta cena estava ligada a obra do Caio Fernando Abreu devido
ao tema da fuga. Os personagens de “Pode ser que seja só o leiteiro lá fora” (1974),
estão o tempo todo buscando fugir da realidade que os cerca, como por exemplo, a
cena em que eles encontram uma casa para se abrigar da chuva.
João (Acende outra vela e deposita sobre outro móvel.) – Olha, eu
acho que a gente pode ficar pelo menos até amanhecer. Qualquer
jeito não temos mesmo para onde ir.
Leo – E ainda por cima tem aquela chuva lá fora... (ABREU, 2009,
p.65).

27

Apêndice C – Depoimentos para cena “Do que você foge?”, p. 143.
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A chuva neste texto foi entendida como uma metáfora da repressão que
circundava a realidade daquele período, o que acabou fazendo esta obra ser
censurada por quase dez anos, por retratar de forma indireta a realidade da ditadura
vivida no Brasil, criando personagens marginais que buscavam o sonho de fugir para
uma situação diferente daquela vivenciada por eles.
1.1.3.4.

Maio

Iniciei o processo de criação da segunda cena “Do que você foge?” no dia 06
de maio, tendo como foco a entrega dos textos escritos pelos atuantes respondendo
a pergunta-título da cena, bem como a apresentação das propostas cênicas
pensadas por eles a partir de seus textos.
A minha ideia nesta cena, assim como em toda a encenação, era trabalhar
com o material autoral por parte de todos os envolvidos, em especial dos atuantes.
Não me interesso por trabalhar com um texto teatral como ponto de partida
realizando a reprodução da obra original. Prefiro trabalhar sempre em conexão com
a obra dramatúrgica, sem a necessidade de reproduzir as narrativas que foram
escritos ou pensados pelo autor da obra. Tenho mais interesse, enquanto
encenador, na articulação dos discursos de todos os envolvidos na encenação, do
encenador ao atuante, perpassando por todas as funções técnicas que se fizerem
presentes durante o processo de criação.
Porém, ao trabalhar com esses textos advindos de todos os envolvidos no
processo, procurei não me afastar da obra de Caio Fernando Abreu, tentando
manter uma relação temática entre a cena que criei para o “Pode ser que seja...” e o
tema da fuga da realidade abordado na obra dramática escolhida para ser a
referência deste trabalho cênico.
Começamos o trabalho na quarta-feira às 08 horas e 15 minutos da manhã,
mais cedo do que o habitual, atendendo ao pedido de todos, que achavam que os
ensaios da quarta estavam muito curtos, sendo disponibilizado pouco tempo tanto
para a preparação como para a criação.
Como eu estava começando a criar a segunda cena, foquei em observar o
que havia sido proposto pelos atuantes, para tentar compreender de que forma eu
poderia utilizar o que havia sido criado para a construção da cena.
Conduzi o laboratório, após a fase de preparação corporal e vocal conduzidos
por Moisés e Joana, dividindo-o em três etapas: na primeira etapa eu observei o
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material que eles me trouxeram; na segunda etapa, eu tentei criar uma partitura que
tinha a intenção de funcionar como uma cena de transição entre a primeira e a
segunda cena; no terceiro momento eu dispus os corpos no espaço da sala e pedi
para que fizessem as partituras que eles haviam propostos para a segunda cena
simultaneamente, para que eu pudesse pensar numa primeira proposta de
organização da cena. Em um primeiro momento me foram apresentadas as
seguintes propostas:
 Pedro Fasanaro criou uma partitura na qual realizava uma série de
movimentos pertencentes à pratica do fisiculturismo e que se conectava ao texto
escrito por ele, pois fugia de um corpo padronizado pelos padrões midiáticos.

Depois de muito tempo, eu consegui compreender que me excita
ser o oposto do que é solicitado pela mídia ou pelo senso comum.
A minha fuga é na direção contrária à maioria das pessoas. Eu
fujo daquilo que, para mim, soa comum, soa “normal”, dentro das
regras. O desconfortável me atrai. Eu fujo da massa. Eu fujo da
possibilidade de ser semelhante, das nomenclaturas, dos
binarismos, das explicações. (Trecho do depoimento escrito por
Pedro Fasanaro em 04/05/2015).

Foto 9 - Pedro Fasanaro em experimentação
para a cena "Do que você foge?" em
05/06/2015. Foto: Helena Maziviero.
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Hyago propôs uma partitura para ser feita em um canto de parede em

referência a fuga do medo e da solidão.
Claro que é possível ser feliz você com você mesmo! Mas eu
tenho medo e por isso eu acabo fugindo de mim. Fujo do medo,
daquilo que me dá medo. A solidão é um vão vazio e o vazio não
me completa. A solidão me assusta e é do que eu mais tenho
medo. E é do que eu sempre fujo! (Trecho do depoimento escrito
por Hyago Pinheiro em 04/05/2015).

Foto 10 - Hyago Pinheiro em experimentação para a cena "Do que você foge?" em 05/06/2015.



Joana trouxe para o ensaio uma partitura em que ela ia se levantando do

palco em resistência, como se não quisesse ficar de pé, saindo do nível baixo para o
nível alto como se fugisse da verdade que se apresenta a sua frente.
Fujo do desamor, da indiferença, fujo de meus próprios demônios,
da minha arrogância, [...]. Embora eu lute fervorosamente contra
essa fuga, fujo cegamente, muitas vezes, da verdade
escancarada. Pois a verdade dói demais ou brilha demais.
(Trecho do depoimento escrito por Joana Knobbe em 04/05/2015).
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Foto 11 - Joanna Knobbe em experimentação para cena "Do que você foge?" em 01/06/2015.



Moisés, assim como na partitura criada por Hyago Pinheiro, traz em sua

criação o tema da solidão. Porém, para Moisés, a fuga do medo de ficar sozinho
está atrelada ao seu envelhecimento. Essa partitura se caracteriza pela presença de
um texto dito pelo atuante: “Buscando no outro, uma felicidade que deveria viver em
mim”.
Envelhecimento, velhice e tempo ficam em uma só linha. Tenho
medo de ficar sozinho quando envelhecer e ninguém mais lembrar
de mim. Tenho medo de morrer socialmente quando envelhecer.
Vejo meus avós tão sozinhos... (Trecho do depoimento escrito por
Moisés Ferreira em 04/05/2015).
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Foto 12 - Moisés Ferreira em experimentação para a cena "Do que você foge?" em 05/06/2015.
Foto: Helena Maziviero.



Wallace propôs para esta cena uma ação em parceria com Pedro, ambos se

beijariam por três vezes até que Wallace agarrasse Pedro, mantendo o beijo até
perderem o fôlego, a fim de discutir o medo que temos de nos trairmos, de sermos
os nossos próprios inimigos, uma vez que estamos sempre colocando armadilhas
para nós mesmos.
Tenho fugido da insanidade inerente ao homem. Fugido dos gritos
que opero contra balbucios só meus. Um rasgar constante. Um
querer sair tão convicto que fica preso. Não sai nunca. Se
contorce, se silencia. Que a loucura fuja de mim, que se exploda
no ar e se dissipe. (Trecho de depoimento escrito por Wallace
Freitas em 04/05/2015).

A ação proposta por Wallace, por já se configurar em parceria com outro
atuante, me fez pensar na ligação entre as propostas criadas para a segunda cena.
Dessa forma, trabalhei com a ideia de respostas às ações dos atuantes, fazendo
com que cada um propusesse uma resposta para ação do outro, o que por si só,
resultou na criação de uma montagem entre as imagens e que foi reforçada pela
iluminação como será melhor explicado posteriormente. Por ora, apresento a foto da
proposição de Wallace que me fez repensar na forma de criar a cena intitulada “Do
que você foge?”.
71

Foto 13 – Pedro Fasanaro e Wallace Freitas em experimentação para a cena "Do que você foge?" em
18/05/2015. Foto: Rayanna Guesc.

Encontrei com o grupo na noite da segunda-feira, 11 de maio, a fim de dar
continuidade ao trabalho com a segunda cena. O meu foco neste dia estava em
trabalhar as relações entre os atuantes, uma vez que na primeira cena explorei mais
a potencialidade individual de cada atuante, determinando pontos específicos do
palco onde eles fariam as partituras.
Para esta cena, o pensamento era de manter ainda a individualidade
marcante da primeira cena, mas criar respostas para cada uma das partituras
criadas para a pergunta “Do que você foge?”.
Nesse sentido, conduzi o laboratório pedindo para que cada um apresentasse
individualmente sua partitura criada para a segunda cena duas vezes: na primeira
vez, todos nós veríamos a partitura criada; na segunda vez, os demais atuantes
deveriam criar ações-respostas para a proposição apresentada, como resultado,
todas as respostas tiveram como discurso a opressão do outro e acabaram se
configurando da seguinte forma:
 Para a partitura de Pedro houve uma resposta de subjugação de Hyago ao
tentar subir em seu corpo.
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Foto 14 - Resposta de Hyago Pinheiro a ação de
Pedro Fasanaro para a cena “Do que você foge?”
em 15/07/2015. Foto: Helena Maziviero.



Para a partitura de Joana houve duas respostas. A primeira resposta criada

por Moisés também tinha como mote a subjugação, assim como a resposta criada
por Hyago, ao impor ao silêncio a Joana. Já a segunda resposta, criada por Wallace,
tratava de uma misoginia disfarçada de uma ação de proteção exagerada exercida
pelo homem para com a figura feminina. Optei por deixar as duas respostas criadas,
pois via potencial discursivo nas duas ao abordarem o mesmo tema sob pontos de
vista distintos.
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Foto 15 - Resposta de Moisés Ferreira a ação de Joana Knobbe para a
cena “Do que você foge?” em 15/07/2015. Foto: Helena Maziviero.

Foto 16 - Resposta de Wallace Freitas a ação de Joanna Knobbe para
a cena "Do que você foge?" em 15/07/2015. Foto: Helena Maziviero.



Para a partitura de Hyago: foi criada outra resposta por parte de Moisés, que

também tinha como discurso a opressão ao tentar prender a movimentação de
Hyago.
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Foto 17 - Resposta de Moisés Ferreira a ação
de Hyago Pinheiro para a cena "Do que você
foge?" em 15/07/2015. Foto: Helena Maziviero.



Para a partitura de Moisés, Hyago criou uma partitura onde procurava eliminar
de Moisés os sentidos da fala, da visão e da audição, criando assim outra
variação sobre o mesmo tema, a opressão entre os corpos, que daria a tônica
das cenas finais da encenação, intituladas “Todos os olhos” e “A partida”, que
serão descritas posteriormente neste trabalho.

Foto 18 - Resposta de Hyago Pinheiro à ação de Moisés Ferreira
para a cena "Do que você foge?" em 26/07/2015. Foto: Helena
Maziviero
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Após trabalhar na construção da segunda cena com a construção das
respostas às primeiras partituras criadas, me encontrei com o grupo na manhã do
dia 13 de maio, para dar prosseguimento aos trabalhos. Porém, no dia anterior
recebi a confirmação de que teríamos a presença de Henrique Fontes, presidente da
Casa da Ribeira no nosso ensaio, para avaliar o andamento da encenação para a
estreia.
Nesse dia em específico, muitos dos envolvidos na encenação faltaram, e eu
decidi transformar o dia de ensaio em uma conversa, com a participação de
Henrique. Aproveitei o dia para definir juntamente com os artistas que
compareceram, como seria a nossa apresentação na temporada de ensaios abertos
na Casa da Ribeira.


Nossa apresentação seria composta somente das cenas que tinham tido mais

tempo de elaboração, ou seja, as duas primeiras cenas, “A chegada” e “Do que você
foge?”;


Reduziríamos a cenografia, pois ainda não tínhamos certeza de algumas

ideias e também não queríamos entregar tudo o que estávamos pensando logo no
ensaio aberto;


O ensaio aberto teria o objetivo de experimentar o fluxo das cenas que

criamos do que necessariamente avaliar a recepção do público, pois sabíamos que
ainda tínhamos alguns pontos para melhorar até a estreia.
Henrique Fontes, naquela semana, estava visitando todos os grupos que
haviam sido contemplados pelo edital CenaJovem para acompanhar o andamento
das encenações, procurava conhecer melhor sobre o que estava sendo trabalhado
em cada encenação e reforçou o pedido para que todos os grupos contribuíssem
com a criação de textos sobre os processos criativos que seriam usados para
alimentar o hotsite28 do projeto CenaJovem.
Encerrada a participação de Henrique no nosso ensaio, realizei um pequeno
brainstorm com os participantes presentes, onde elenquei as seguintes ideias iniciais
para a segunda cena:


A cena seria composta de micro cenas:
o Faxina (transição da cena 01 para a cena 02), que seria trabalhada no
ensaio seguinte;

28

O referido hotsite encontra-se indisponível na Internet, após o encerramento do projeto.
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o Orquestra de Vozes (que estava sendo trabalhada por Joana na
preparação vocal) e eu achava que podia encaixar nesta cena;
o Partituras;
o Respostas;
Encerrei a reunião pedindo para que todos não se atrasassem nem faltasse o
próximo ensaio, pois começaríamos a fechar a segunda cena.
Na segunda-feira seguinte, na noite do dia 18 de maio, após a preparação
vocal e corporal, comecei a criar o que seria a transição da cena 01 para a cena 02.
Como na primeira cena, o espaço ficaria tomado por folhas secas, pensei em criar
uma pequena partitura de limpeza do espaço que serviria para preparar a cena para
cena seguinte.
Para isso conduzi um laboratório, inspirado em uma prática que a professora
Naira Ciotti costumava fazer com seus alunos de graduação e que foi intitulada de
“círculo de manias”, que tinha como intuito criar um gestual estranho para os
atuantes utilizarem como partitura na hora da limpeza.
Para a condução deste laboratório dei as seguintes instruções:


Os atuantes deveriam, andando pelo espaço, fazer um gesto estranho, uma

mania e repeti-las cinco vezes. Cada atuante deveria criar três manias corporais.


Após a primeira parte, cada um se coloca em um ponto da sala, estabelece

uma relação com o outro, encontram-se e dialogam com as manias; depois trocam
de parceiro e criam outro diálogo entre as manias;


Andam pela sala ainda com as manias, criando relações entre eles; colocam-

se em diagonal, vão se abaixando e parando as manias. Começam a limpar o
espaço, até que a mania interrompe o fluxo da limpeza e faz cada um dos atuantes
ficarem em pé, após isso, voltam a se abaixar e a limpar o espaço, sempre sendo
interrompidos pelas manias individuais. (Pedro, Hyago, Wallace e Moisés).


Joana, que está de fora dessa parte da cena, interrompe a limpeza dos

meninos com uma enorme vassoura, tirando todas as folhas do espaço.


Quando o espaço estiver totalmente limpo, as manias cessam de vez.

Blackout. Iluminação somente em Wallace e Pedro (beijo). Sempre que Pedro e
Wallace pararem de se beijar, outro vem e beija Wallace, em outra parte do corpo. Ir
crescendo o ritmo da partitura até que fique frenético e pare de vez. Toda vez que
Pedro parar de beijar, deve fazer a sua partitura individual. Blackout.
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Hyago faz sua partitura na parede no fundo do palco. Iluminação feita por

outro ator. Blackout.
Após essa primeira parte, passamos a experimentar na nossa simulação de
palco na sala de entrada do TECESol, tentando ver de que forma essa
experimentação se encaixaria com a cena anterior e como ela iria se conectar com a
cena seguinte.
Finalizei o ensaio pedindo para que eles registrassem tudo o que haviam
trabalhado para que não se perdessem para os próximos ensaios. Além disso, na
quarta-feira, eles deveriam levar objetos que achassem que poderiam ter alguma
relação com a partitura que havia sido criada para responder a pergunta-título da
cena.
Expliquei que não se tratava de qualquer objeto, mas de um objeto que se
aproximasse do conceito de objets trouvés proposto pelo encenador polonês
Tadeusz Kantor, que tinha como principal característica ser um objeto quase
desprovido de valor, um objeto que preferi chamar de “miserável”.
Na quarta-feira, dia 20 de maio, passei a trabalhar com os objetos trazidos
pelos atuantes, me apropriando do conceito de objeto proposto por Kantor, para ver
de que forma as partituras e as respostas criadas pelos atuantes poderiam ser
complementadas com os objetos trazidos.
 Pedro trouxe uma régua de plástico que ele usava quando mais novo, por não
possuir fita métrica, para medir o próprio corpo em uma tentativa de fugir dos
padrões de beleza que são impostos.
Eu fujo da possibilidade de ser semelhante, das nomenclaturas,
dos binarismos, das explicações. Eu fujo da possibilidade de
enquadramento. Eu fujo do medo do ridículo e até do que é
considerado saudável. (Trecho do depoimento escrito por Pedro
Fasanaro em 04/05/2015).

 Moisés trouxe uma garrafa de cachaça, que se justificava em suas palavras,
como sendo sempre o outro que nunca nos abandona no momento em que estamos
sozinhos, mas do qual sempre tentamos em algum momento fugir.
Odeio me sentir sozinho e vejo que sempre estou sozinho. Amigos
sempre presentes, mas parece que prefiro passar boa parte do
tempo sozinho, pensando, pensando, fantasiando loucuras de um
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pisciano solitário, mas que foge da solidão. (Trecho do
depoimento escrito por Moisés Ferreira em 04/05/2015).

 Hyago se manteve firme na experimentação dos sacos de lixo, apesar de não
os relacionar com o depoimento, pois queria continuar criando imagens com este
elemento que se relacionassem com a partitura da segunda cena.
 Wallace trouxe um espelho redondo, que ele próprio já havia indicado no
texto do depoimento, como um enfrentamento do medo de olhar para si próprio, de
olhar para dentro de si.
Eu. Eu. Eu. Sou o meu maio julgador. Meu próprio carrasco.
Minha própria forca. Sempre querendo ser quem eu não sou.
Odiando ser assim. Falar assim. Andar assim. Ter esse cabelo.
Essa voz. Isso. Isso. Isso. (Trecho do depoimento escrito por
Wallace Freitas em 04/05/2015).

No momento final do dia, após a apresentação dos objetos e da posterior
conversa sobre eles, pedi para que os atuantes fizessem um pequeno aquecimento
e começassem a refazer a sua partitura para a segunda cena, tentando incorporar
os elementos. Não conseguindo ver de que forma os elementos poderiam entrar na
segunda cena, finalizei o ensaio e fui para casa pensar a respeito do laboratório de
fechamento da cena.
Percebendo que as experimentações com os objetos não estavam
contribuindo para as partituras e que o tempo para a apresentação no ensaio aberto
estava se esgotando, decidi que não levaria adiante as experimentações com os
objetos, assim como as manias que havia começado a desenvolver no ensaio, para
poder focar no fechamento da cena a partir do ensaio seguinte.
Com isso em mente e já achando que a ideia da orquestra também não
encaixava com a cena, elaborei um mapa de experimentação da segunda cena que
seria testado no ensaio seguinte.
Como o nosso prazo para a apresentação na temporada de ensaios abertos
promovidos pela Casa da Ribeira estava acabando, decidi focar mais nas duas
primeiras cenas, ensaiando-as três vezes na semana (segunda à noite, quarta pela
manhã e sexta à noite), para que os atuantes pudessem ter mais segurança no
momento da apresentação.
Para o ensaio do dia 25 de maio, pedi para que Moisés e Joana diminuíssem
o treinamento para que tivéssemos mais tempo para trabalhar as duas cenas que
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seriam apresentadas. Nesse sentido, após trinta minutos de preparação, pedi para
que eles repassassem as partituras para a segunda cena, tanto as primeiras que
eles criaram quanto as respostas, enquanto a equipe técnica preparava o espaço.
Assim que o espaço foi preparado, pedi para que eles se colocassem em
cardume fora da nossa sala de ensaio e quando eu acenasse eles começariam a se
deslocar até o espaço que fazíamos de simulação do palco da Casa da Ribeira.
Ensaiamos a primeira cena e em seguida comecei a experimentar uma
proposição para a segunda cena, onde cada um no lugar onde iniciava sua partitura
da primeira cena, a sua vez, ia fazendo a movimentação que construíra para a
segunda cena na medida em que eu ia comandando.
Neste ensaio, Heloísa Sousa, diretora de arte e Camila Tiago, iluminadora
começaram a testar algumas propostas. Heloísa começou a experimentar alguns
elementos para compor o figurino dos atuantes.
A experimentação do figurino tinha duas ideias principais: a primeira foi a
calça-saia, inspirada nas calças do tipo saruel, e que por ser usada por todos os
atuantes, tinha como conceito igualar o gênero dos corpos que estavam no palco,
além disso, o fato dela ter o fundo mais baixo que o convencional, combinado com o
tecido tipo malha, permitia que os atuantes pudessem experimentar outras
possibilidades de criação através do figurino. O uso da calça não se restringiu
somente às apresentações, os atuantes começaram a usa-las ainda nos ensaios
para que quando fossemos apresentar, elas já assumissem um desgaste natural
devido ao uso.
Além da calça, Heloísa começou a experimentar elementos para compor a
imagem corporal de cada atuante. Em Wallace, Heloísa propôs um protetor ocular.
Para Pedro também foi proposto o protetor ocular, para criar uma unidade com
Wallace, já que ambos fazem a segunda cena juntos. Já em Moisés, foi
experimentado ataduras em um dos pés. Para Joana foi confeccionada uma bolsaútero de onde eram retiradas as folhas. Em Hyago foi colocada uma corrente fina e
longa em sua cintura que respondia à movimentação.
Já na iluminação conversei com Camila Tiago para que ela desse o ritmo da
cena através da iluminação, ela editaria o que o público veria ou não através da luz.
Neste ensaio, ainda trabalhando com nossos equipamentos elementares, ela
começou a propor o que seria feito no dia do ensaio aberto com uma luminária de
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mesa que era deslocada por ela para cada atuante, ora acendendo, ora apagando a
luz.
No dia 27 de maio, no turno matutino, trabalhei como havia combinado com o
grupo a experimentação da cena “Do que você foge?”. Para isso criei um mapa,
assim como eu fiz para a primeira cena, para poder me situar melhor ao organizar os
corpos no espaço, além do mapa, estabeleci um roteiro que definia como começaria
a cena e como ela se encerraria.

Figura 5 - Primeira possibilidade de configuração para a cena "Do que
você foge?". Desenho Felipe Fagundes.

1ª Versão do roteiro da cena “Do que você foge?”:


Pedro começa a sua partitura, repetindo-a uma vez. Ao terminar a repetição,

vai até Wallace, beija-o e sai, faz isso por três vezes, sendo que na última vez
Wallace agarra Pedro e beija-o até que ele caia no chão. Pedro levanta e volta para
o seu lugar de origem, os dois repetem essa sequência mais uma vez;


Entra Hyago, após a segunda repetição de Wallace e Pedro, e começa a

subir em Pedro, realizando a sua resposta. Sai;


Apaga a luz em Pedro e Wallace;
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Acende a luz em Joana, que realiza sua partitura duas vezes;



Entra Moisés após a segunda repetição de Joana e responde à partitura dela

e sai;


Entra Wallace, responde à Joana e sai;



Apaga a luz de Joana;



Acende a luz em Hyago, que realiza a partitura dele duas vezes;



Apaga a luz de Hyago;



Acende a luz em Moisés que realiza sua partitura duas vezes. Ao final da

segunda vez, entre Hyago e responde à partitura de Moisés.
 Apaga o foco individual de Moisés e acende a luz geral. Nesse momento
todos entram em suas calças criando imagens com elas.
Neste ensaio, com esta versão do roteiro testada, pude perceber duas
fragilidades para esta cena. A primeira era o excesso de repetições da partitura que
a meu ver não faziam sentido. Outra fragilidade que me incomodava era a forma
como a luz entrava e saía de cena. Conversei com Camila para que a luz pudesse
ser mais livre, quase como um jogo onde ela pudesse propor o ritmo da cena.
Encerrei o encontro incomodado com o fato da cena ainda estar frágil e o
prazo para apresentarmos o nosso extrato para o ensaio aberto, que seria no dia 05
de junho estar perto do fim.
No ensaio seguinte, dia 29 de maio atendi a solicitação de Heloísa, que
estava assumindo a função de direção de arte e figurino, e deixei o espaço do
ensaio para que ela conversasse com os atuantes sobre a concepção de figurino da
encenação, partindo da seguinte pergunta que foi formulada aos atuantes por ela: “O
que vocês desejam vestir?”.
A pergunta feita por Heloísa não tinha como objetivo definir a vestimenta
somente a partir do gosto individual de cada atuante do processo, mas jogar com as
respostas dadas por eles a fim de colaborar com a criação de suas aparências
corporais.
Por isso que criei uma ficha corporal de cada atuante, com suas
medidas, mas também com aspectos como cores que haviam em
seus corpos, seus signos, tatuagens, piercings, cicatrizes, gostos,
etc. Resumindo, acredito que o figurinista deve partir do desejo
dos corpos em cena (afinal são eles que vão se despir/vestir, e
também são eles artistas criadores) e da observação/leitura de
suas escolhas cotidianas, para poder sugerir materialidades com
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as quais eles poderão dialogar. (Trecho do depoimento escrito por
Heloísa Sousa em 13/02/2016).

O pensamento de Heloísa sobre a criação da visualidade dialogava com o
modo de criação colaborativa que está em desenvolvimento na Sociedade Cênica
Trans, que se caracteriza por uma autonomia dos demais criadores que compõem a
obra cênica. Cabendo a mim enquanto encenador a tarefa de articular as três vozes
envolvidas na visualidade da encenação, Heloísa Sousa, como diretora de arte e
figurinista, Camila Tiago, na função de iluminadora e Rayanna Guesc, como
assistente de cenografia, a fim de dar um melhor direcionamento para cada uma
delas, sem necessariamente precisar impor a minha decisão enquanto criador. Ou
seja, enquanto encenador eu queria construir uma obra, que se compusesse das
diferentes vozes que estavam sendo envolvidas no processo de criação, a minha
enquanto encenador do trabalho, a da equipe técnica e a dos atuantes.
A essa altura nós já tínhamos um elemento do figurino que era comum a
todos, a calça estilo saruel, que além de facilitar a movimentação dos atuantes,
permitia que os mesmos criassem imagens se utilizando da vestimenta. Portanto, o
espaço que cedi para esta conversa tinha o objetivo de auxiliar no processo de
criação das aparências corporais, propondo acessórios e outras vestimentas a partir
das repostas dadas pelos atuantes, para que no dia do nosso ensaio aberto,
pudéssemos testar o maior número de elementos possíveis.
Essa conversa com os atuantes foi feita durante a primeira hora do ensaio,
porém, eu precisava ainda testar outra proposta para a segunda cena para fechar o
que seria apresentado dali a poucos dias na Casa da Ribeira. Terminada a conversa
pedi para que eles se alongassem e aquecessem o corpo e pedi para que Moisés
conduzisse um exercício de “câmara lenta” a fim de preparar os corpos para a
experimentação, enquanto o restante do grupo terminava de preparar o espaço para
o ensaio.
Para esse último teste, modifiquei algumas marcações e procurei simplificar o
roteiro que havia sido experimentado no ensaio anterior ficando definido da seguinte
forma:
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Figura 6 - Configuração espacial da cena "Do que você foge?".

2ª Versão do roteiro da cena “Do que você foge?”:
 Pedro começa a sua partitura, repetindo-a uma vez. Ao terminar a repetição,
vai até Wallace, beija-o e sai, faz isso por três vezes, sendo que na última vez
Wallace agarra Pedro e beija-o até que ele caia no chão. Pedro levanta e volta para
o seu lugar de origem, os dois repetem essa sequência mais uma vez;


Entra Hyago, após a segunda repetição de Wallace e Pedro, e começa a

subir em Pedro, realizando a sua resposta. Sai;


Apaga a luz em Pedro e Wallace;



Acende a luz em Joana, que realiza sua partitura somente uma vez;



Entra Moisés próximo ao final da partitura de Joana, responde à partitura dela

e sai;


Joana volta para o chão e começa a se rastejar em direção a uma bacia que

está no centro do palco;


Entra Wallace e impede de que ela chegue ao seu objetivo, responde à

partitura de Joana e sai.


Apaga a luz de Joana;



Acende a luz em Hyago, que realiza a partitura dele duas vezes;
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Ao final da segunda repetição de Hyago, Moisés entra, responde à Hyago e

sai;


Apaga a luz de Hyago;

 Acende a luz em Moisés que realiza sua partitura duas vezes. Ao final da
segunda vez, entre Hyago e responde à partitura de Moisés.


Apaga o foco individual de Moisés e acende a luz geral. Nesse momento

todos entram em suas calças criando imagens com elas.
Ao final do ensaio, conversamos e pedi para que nos encontrássemos no
sábado de manhã ainda no TECESOL, para que pudéssemos repassar a primeira e
a segunda cena, a fim de esclarecer o que iríamos apresentar no nosso dia de
ensaio aberto.
Encontramo-nos no dia 30 de maio pela manhã, para trabalharmos a primeira
e a segunda cena, pois como eu havia definido a segunda cena no dia anterior, os
atuantes sentiram a necessidade de trabalhar mais algumas vezes o que havia
acabado de ser criado.
Nesse dia Camila Tiago, que estava responsável pela iluminação, veio
conversar comigo sobre sua ideia a respeito da iluminação da segunda cena. Como
eu havia dito que queria que a luz ditasse o ritmo da cena, Camila pensou e sugeriu
que ela montasse focos individuais que jogariam com os atuantes acendendo e
apagando sem que eles soubessem.
A fim de testarmos isso com os atuantes, quando passamos a segunda cena,
pedi para que eles nunca parassem de fazer a partitura, mas que a fizessem em
uma escala menor e combinei que sempre que eu batesse uma palma ela iria
representar o momento em que o refletor iria piscar sobre o atuante.
Outra novidade que testei nesse dia, ouvindo o pedido dos atuantes, foi a
minha presença como um regente da cena, determinando os momentos em que os
atuantes realizavam suas partituras ou não, já que, em um primeiro momento, eles
não se sentiam ainda à vontade com o tempo da primeira cena, não sabendo como
termina-la, deixando sob a minha responsabilidade determinar seu encerramento.
Passamos as duas primeiras cenas do espetáculo quatro vezes terminando o
ensaio que havia começado na manhã do sábado já perto do fim da tarde.
Marcamos outro ensaio para a segunda à noite, somente para darmos os últimos
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ajustes antes da apresentação na temporada de ensaios abertos promovidos pelo
edital Cena Jovem.
1.1.3.5.

Junho:

Na semana da temporada de ensaios abertos, me encontrei com o grupo
somente na segunda-feira, 1° de junho, apenas para que fizéssemos o último ensaio
das duas cenas que seriam apresentadas sem que mais nenhuma novidade fosse
acrescida a elas. Liberei os atuantes do ensaio da quarta-feira, para que eles
descansassem, pedindo para que nos encontrássemos novamente na manhã da
sexta-feira, dia 05 de junho para nos prepararmos melhor para o ensaio aberto.
Neste dia nos encontramos na Casa da Ribeira ainda de manhã, para que
pudéssemos preparar o espaço, concentrarmo-nos e trabalharmos com tempo o
suficiente para começarmos na hora.
Na parte da manhã, Camila, juntamente com os técnicos da Casa da Ribeira,
procurou montar e afinar a luz, encerrando às 15 horas. Os atuantes puderam
começar o seu trabalho de preparação física e vocal. Porém, antes de começarem a
se preparar, Heloísa propôs que, com as fitas crepes, os atuantes escrevessem
palavras na parede ao fundo do palco, que eles achassem que teriam relação com a
obra do Caio Fernando Abreu com a qual nós estávamos trabalhando.

Foto 19 - Proposta de Cenografia para o "Pode Ser Que Seja..." em 05/06/2015.
Foto: Helena Maziviero.
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Como proposta cenográfica29, nós tínhamos além das palavras “pixadas” na
parede, folhas secas no chão do palco, uma bacia, onde pingava uma goteira 30 e
uma área delimitada por fita, onde colocaríamos algumas cadeiras e mesas, com
uma paleta de cores mais desgastada, que remetia ao abandono do lugar.
Após a arrumação, pedi para que os atuantes iniciassem o processo de
aquecimento físico e vocal e consequentemente a concentração para o momento do
ensaio aberto. Começamos pontualmente e apresentamos as duas primeiras cenas,
num total de 40 minutos.

Foto 20 - Pedro Fasanaro na cena "Do Que você foge?" no ensaio aberto realizado no dia 05/06/2015.
Foto: Helena Maziviero.

Ao contrário do que normalmente se espera de um ensaio aberto, nós do
grupo encaramos esse momento como uma oportunidade de colocarmos algumas
de nossas ideias em prática para sabermos se estávamos indo na direção certa. Saí,
juntamente com os integrantes da encenação com o sentimento de que estávamos
no caminho certo da experimentação, não por causa da recepção do público, mas
devido ao fato de que o que estávamos concebendo e idealizando na sala de ensaio

29

As duas escadas presentes na foto não faziam parte da cenografia.
Testamos essa goteira para tentarmos utilizar o som dela para a cena. Porém seu resultado foi
ineficiente e a retiramos para a versão final do espetáculo, mantendo somente a bacia.
30
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estava se encaixando no espaço da Casa da Ribeira, assim como havíamos
imaginado.
Depois do ensaio aberto realizado, o tempo para a estreia ficou menor. A
encenação estrearia no final de agosto e ainda precisaríamos criar três cenas para
finalizar o processo de criação. Pedi para que os atuantes me encontrassem na
segunda-feira, dia 08 de junho, a fim de que pudéssemos dar prosseguimento a
criação da cena seguinte que seria intitulada “A desta”.
Comecei a criar a terceira cena do espetáculo no dia 8 de junho, tendo como
ponto de partida um dos motes que está presente no texto “Pode ser que seja só o
leiteiro lá fora” (1974) a falta de sentido que o autor esclarece na metade da peça
através da rubrica cênica citada anteriormente.
A minha ideia era criar uma cena que se descolasse das outras duas
anteriores e que não se conectasse diretamente com as outras que viriam depois.
Para tanto comecei partindo dos gostos musicais dos atuantes. Pedi para que eles
escolhessem algumas músicas que gostavam e que tinham relação da década de
1970.
Somei as músicas deles com algumas sugestões minhas e retomei a
realização de um dos laboratórios de Robert Wilson descrito por Galízia (2011). O
laboratório que o pesquisador paulista descreve busca criar um repertório de
movimento nos atores através de uma dança que se prolonga por várias horas e foi
exatamente isso que eu fiz, através da seleção de músicas feita com base no que os
atuantes sugeriam, pedi para que eles dançassem sem preocupar-se com a
execução de movimentos já pré-estabelecidos, mas procurando criar partituras de
movimento a partir dos estímulos musicais que eram propostos.
Ao longo do laboratório fui pedindo para que eles escolhessem movimentos
que haviam achado melhores para que criassem uma célula coreográfica. Ao final
do laboratório, pedi para que eles registrassem nos cadernos o que haviam criado
para que pudéssemos voltar a trabalhar nos próximos ensaios.
Ao final do laboratório na nossa habitual roda de conversa, distribui entre eles
livros do Caio Fernando Abreu e pedi para que lessem e trouxessem uma frase do
autor para o próximo laboratório.
Na manhã do dia 10 de junho, me encontrei com o elenco e propus uma
conversa sobre a nossa apresentação no ensaio aberto para que o elenco pudesse
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se posicionar sobre as impressões acerca da experiência e das respostas do público
à nossa apresentação. Cada atuante apresentou uma percepção própria sobre
aspectos específicos das cenas que foram apresentadas.
Porém, as questões que foram levantadas pelo grupo não se relacionavam
com a opinião do público, à exceção de Joana, que devido a alguns
questionamentos sobre o não entendimento do público sobre as cenas
apresentadas, lançou a pergunta para o grupo como um todo “Como as pessoas
podem compreender melhor o espetáculo?”. A esse questionamento, esclareci que a
recepção em arte contemporânea não é algo unidirecional, ou seja, do artista-criador
para o público. Se pensarmos somente na relação artista-público, o entendimento da
obra, na contemporaneidade é uma relação bidimensional, quer dizer, ela vai
depender tanto da obra, quanto da pessoa que frui a obra, em uma busca por uma
emancipação do espectador, como define o filósofo francês Jacques Rancière
(2012).
O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele
observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com
muitas coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de
lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema
que tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua
maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta
supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem
e associar essa pura imagem a uma história que leu ou sonhou,
viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo espectadores
distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto.
(RANCIÉRE, 2012, p.17).

Para os integrantes da encenação, era mais importante falar sobre o que
cada um sentia em relação ao processo de criação, assim como a respeito da minha
condução enquanto encenador, do que sobre a percepção do espectador, uma vez
que todos estavam preocupados e ansiosos para saber como seria o restante do
processo de criação da encenação.
No que se referia à minha condução obtive os seguintes apontamentos:
Joana pediu para que eu trouxesse mais estímulos para auxiliar na criação dos
atuantes e também que eu melhorasse a partitura dela com Wallace na segunda
cena; Heloísa cobrou para que eu desse mais informações para auxiliar no trabalho
da equipe técnica e pediu para que eu cobrasse mais delas para que o trabalho
atingisse um nível ainda melhor; Camila disse que, devido ao prazo que estava se
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esgotando, eu precisaria ter um pulso mais firme para que a criação fosse mais
objetiva. Anotei essas falas para refletir e trabalhar a partir delas nos próximos
laboratórios, pois queria que os atuantes e a equipe técnica pudessem ficar mais
livres para falar sem tanta interrupção da minha parte.
No tocante às cenas apresentadas, algumas questões foram colocadas:
Joana questionou se eu deveria ou não reger os atuantes durante a cena, e se sim,
se essa regência não ficaria melhor em cima do palco; Moisés sugeriu que o texto
falado não se concentrasse somente na voz de Wallace, que os demais atuantes
pudessem também falar; Pedro sentiu-se mais tranquilo após a apresentação, pois
percebeu de que forma as cenas criadas estavam se relacionando com o texto
original do Caio Fernando Abreu; Wallace relatou que estava se sentindo
desconfortável com a primeira cena, pois sentia que ele era totalmente responsável
pela cena, uma vez que ele era o único atuante que tinha um texto verbal; Hyago
questionou sobre a disposição dos atuantes nas duas cenas, pois elas eram bem
parecidas.
Quanto a esses questionamentos procurei tranquiliza-los dizendo que apesar
de o prazo estar se esgotando, que eu estava atento a esses problemas, e que na
medida em que as outras cenas fossem ficando prontas, nós voltaríamos a
retrabalhar as primeiras cenas corrigindo o que tivesse de ser melhorado. Hyago foi
o que melhor compreendeu, através de uma carta escrita sobre a apresentação do
ensaio aberto, o que eu queria com as duas primeiras cenas.

De cima do palco vejo cenas dilatadas no tempo e na estrutura.
Duas cenas que mais parece uma só, com pequenas diferenças
de uma para a outra e com pouca interação entre os atores e o
público. [...]. Trabalhar com o tempo dilatado no momento em que
se vive, no tempo das tecnologias onde tudo deve ser rápido é um
pouco arriscado, mas bem audacioso, onde o incomodar o público
seja necessário para se ter a atenção devida. (Trecho de carta,
sobre o ensaio aberto, escrita por Hyago Pinheiro em 23/06/2015).

No que se refere à parte técnica do espetáculo, entendida aqui como
iluminação, cenografia e figurino, obtive as seguintes declarações: Joana relatou que
a ideia de colocar a goteira presente no palco era muito boa, mas que ela, enquanto
atuante que dialogaria com esse elemento, não conseguia ver as gotas caindo, o
que a fez questionar se o elemento era realmente necessário; Pedro questionou
sobre a iluminação da cena dois, se os “espasmos” da luz seria em focos individuais
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como a Camila testou ou se não poderia ser com uma luz geral. Além da iluminação,
Pedro perguntou sobre o tapa-olho que ele e Wallace usavam, se não poderia ser
revisto, pois esse elemento reduzia muito o campo de visão deles.
Quanto à iluminação, repassei a questão levantada pelo Pedro para a Camila,
mas já adiantando que eu gostaria que se mantivessem os focos individuais, para
que trabalhássemos nessa cena mais individualmente nas imagens. Quanto ao
elemento cenográfico da goteira, concordei com Joana, mas fiquei de pensar em
algo que pudesse de alguma forma substituir a goteira, pois queria trabalhar com a
exploração de algum elemento cenográfico que pudesse vir da parte de cima do
palco. Por último, a questão do figurino, Heloísa disse que poderia rever a utilização
do tapa-olho, mas esclareceu que a utilização deste elemento era parte da
composição de uma aparência de um corpo mais desgastado assim como o restante
da cenografia que estávamos pensando.
Ao final dessa conversa, pedi a Joana que me indicasse um guitarrista para
participar do processo, porque queria que a música fosse composta por esse artista
e que fosse executada ao vivo durante o espetáculo. Joana me sugeriu o nome de
Paulo Dantas, aluno da Escola de Música da UFRN, e, dias depois, ele passou a
integrar o elenco da encenação.
No dia 12 de junho, retomei o trabalho de criação, porém decidi focar na
relação entre Wallace e Joana, como havia sido pedido, para que eles pudessem
explorar melhor a partitura. Como muitas pessoas do elenco não compareceram,
pedi para que Joana puxasse o trabalho de preparação vocal e corporal dos
atuantes, que em seguida eu faria o trabalho com eles.
Fiz o laboratório a partir de um jogo em duplas, onde o objetivo era não se deixar
ser tocado pelo outro. Dividi o jogo em três fases. Na primeira fase, os atuantes
deveriam separar bem os joelhos e se colocarem em uma posição como que
sentados no ar. Depois deveriam cobrir um dos joelhos com a mão e tentar tocar o
joelho do outro sem deixar-se ser tocado.
Na segunda fase, os dois atores deveriam se equilibrar somente em um dos
pés, podendo trocar quando quisessem, e deveriam tocar os pés um do outro sem
se deixar tocar pelo outro.
Na terceira etapa, os atuantes ficavam em pé, com o braço direito estendido e
com o dedo indicador apontado para o outro, a mão esquerda ficava atrás do corpo,
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nas costas, com a palma aberta. Cada um deve tentar tocar a mão esquerda do
outro sem se deixarem de ser tocados.
Em seguida, comecei a trabalhar a cena. Pedi para que Wallace e Joana
passassem a cena uma vez para relembrar e para quem estivesse de fora pudesse
observar. Após eles repassarem a cena pedi para que refizessem a cena, com a
seguinte questão direcionada à Joana: como ela deveria reagir a um toque que lhe é
imposto? Indiquei que ela deveria retomar no corpo as sensações provocadas pelos
exercícios anteriores.
Senti que após esse laboratório, tanto Wallace quanto Joana, conseguiram se
conectar melhor nessa partitura explorando ainda mais a relação de dominação
entre os dois.
Ao final, conversei com Paulo, sobre como eu estava pensando a música
para a encenação, para que ele começasse a criar e a experimentar. Para a primeira
cena, pedi para que ele criasse uma música que partisse do som de uma gota
caindo para compor coma lentidão da cena. Pedi que ele trabalhasse, visando a
música da segunda cena, tendo como ponto de partida a música “Shine on you
Crazy diamond” (1988) da banda inglesa Pink Floyd, pois queria para a cena um
som mais dilatado e mais psicodélico. Por fim comecei a dar algumas pistas para a
criação da terceira cena, que tinha como mote a festa, mas que seria uma festa
onde nada faria sentido. Pensei que os corpos poderiam estar dançando um blues,
como, por exemplo, “Ball and chain” (1969) da cantora norte-americana Janis Joplin
(1943-1970) ou como “Since I’ve be loving you” (1970) da banda britânica Led
Zeppelin, e as partituras serem trabalhadas a partir do blues tocado.
No dia 15 de junho, procurei retomar o laboratório que havia desenvolvido
sobre as manias, tentando municiar os atuantes de repertórios corporais para a
criação da cena “A festa”. Refiz o laboratório do mesmo jeito que foi descrito
anteriormente, porém acrescentei um elemento a mais, uma máquina de escrever
com papéis. Ela deveria ser utilizada para escritura de textos pelos próprios atuantes
dentro do laboratório. Quando os atuantes estabelecessem a sequência de manias
deles, andariam pela sala realizando essa partitura e, cada um, à sua vez, deveria
escrever algo na máquina de escrever. A minha ideia ao incorporar a máquina de
escrever era usar o seu som como um ruído que interferiria na partitura dos
atuantes.
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Desse laboratório saíram algumas ideias que foram para o espetáculo, como
a figura do escritor que funcionaria como um censor dos corpos em cena,
escrevendo textos que seriam impostos aos outros atuantes. Finalizei o ensaio e fui
para casa pensando na ideia que tinha acabado de surgir no laboratório.
Na quarta-feira, 17 de junho, atendendo a uma solicitação da diretora de arte,
fiz um laboratório para explorar, através dos atuantes, as imagens que poderiam ser
feitas utilizando as calças do figurino. Como esse laboratório era mais curto, deixei
Moisés e Joana mais à vontade para trabalhar com os atuantes.
O laboratório consistia em repassar a cena “Do que você foge?” e ao final
dela, cada um deveria entrar na calça e criar três tipos de imagens: eróticas,
estranhas e violentas. A cada imagem criada os atuantes deveriam parar por 15
segundos antes de trocar para a próxima imagem. Esse laboratório originou a cena
de transição da segunda para a terceira cena.
Para não perder o contato com as outras cenas criadas, no dia 19 de junho,
fizemos uma passagem das duas primeiras cenas, onde me propus a reger os
atuantes como um todo e não somente Wallace, portanto, a partir desse ensaio
comecei a estabelecer uma forma de me relacionar com os atuantes através da
regência e de como ela poderia interferir na criação de imagens para a primeira
cena.
No final do ensaio, informei para os atuantes que na semana seguinte
teríamos a gravação do teaser do espetáculo, com Johann Jean, que ficou
responsável pela criação do nosso material em vídeo, bem como do registro do
espetáculo, pedindo aos atuantes que não se atrasassem nem faltassem para essa
etapa do processo.
Na semana seguinte, no dia 22 de junho, tendo como foco a gravação do
vídeo do “Pode ser que seja...”, repassamos as duas primeiras cenas, dando uma
ênfase maior nas partituras criadas, procurando dirimir quaisquer problemas ou
inseguranças ainda existentes por parte dos atuantes.
O trabalho começou de forma individual, na forma de um brainstorm dividido
em três etapas: a primeira consistia em ouvir sobre as dificuldades de cada um dos
atuantes a respeito da partitura. No segundo momento, os atuantes, poderiam
refazer suas partituras observando as modificações que perceberam como sendo
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necessárias. Após cada apresentação, os que estavam observando, podiam colocar
questões para melhorar cada uma das criações individuais dos atuantes.
Depois da finalização desse grande brainstorm que foi feito com as duas
primeiras cenas, pedi para que eles se alongassem e aquecessem para que
pudéssemos passar as duas cenas, com a indicação de que eles tentassem nessa
passagem, usar o que havia sido dito de devolutivas para cada uma das partituras.
Ao final do dia de ensaio, pedi para que eles escrevessem sobre o dia de
trabalho e reforcei o aviso de que eles não deveriam se atrasar para a quarta-feira,
dia em que gravaríamos o teaser, pois Heloísa precisava testar alguns elementos e
maquiagens nos atuantes antes da gravação.
No dia da gravação, 24 de junho, todos chegaram às 16 horas, como
havíamos combinado para começarem os alongamentos e aquecimentos, com
posterior preparação das aparências corporais.
Começamos a gravação pelas tomadas do rosto de cada um dos atuantes,
pois uma das ideias, segundo o cinegrafista Jean, era criar no vídeo um rosto em
mosaico formado por fragmentos dos rostos dos atuantes. Depois, Jean pediu para
que cada um deles fizesse a sua partitura, ou parte dela, para que ele gravasse e
utilizar como material de complementação do vídeo.
Falei com Jean, que Paulo estava criando uma música para a primeira cena a
partir do som de uma goteira, e que eu achava que poderia encaixar no vídeo que
ele iria fazer. Fiquei de passar a música para ele, para que ele pudesse finalizar o
material o quanto antes.
Na sexta-feira, 26 de junho, retomei o trabalho de criação da terceira cena
com um laboratório proposto por mim através de diversos estímulos. Os atuantes já
possuíam um repertório de movimentos para esta cena que fora trabalhado no
laboratório anterior, já possuíamos uma lista de músicas para estimular a criação,
porém sentia que os atores precisavam de mais material para criar, pois queria para
a terceira cena, um clima de festa completamente sem sentido.
Para isso escrevi uma série de palavras que foram retiradas das músicas que
eles haviam sugerido para mim e as fixei no chão da sala. Pedi para que eles
olhassem os papeis e escolhessem um deles para começar. Em cada palavra que
eles parassem, deveriam criar uma imagem. Após passar por cada palavra, eles
deveriam experimentar a transição entre as imagens que eles criaram, buscando
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trabalhar mais uma partitura que poderia ser usada na terceira cena. A transição
deveria se relacionar com o andamento da música que estivesse tocando e por
último solicitei que utilizassem os sacos de lixo que se encontravam na mesa no
centro da sala de ensaios para compor uma vestimenta para a festa.
Confesso que esse laboratório foi bem caótico e deixou os atuantes um pouco
confusos com o excesso de partituras que eles estavam criando, mas, esclareci que
eu queria que eles pudessem usar os diversos materiais criados na realização da
cena.
Ainda no final, fui informado pelo Grupo de Teatro Facetas, que cedeu a sala
para ensaiarmos, que precisaríamos desocupá-la, pois eles precisariam dela para
voltar a ensaiar os seus projetos. Portanto nesse mês de junho, tive que mudar o
local do ensaio. A solução que arranjei para este impasse foi alugar alguns horários
para ensaiar no Barracão dos Clowns de Shakespeare em Nova Descoberta
(Natal/RN) para os dias de ensaio que já estavam definidos, me aproveitando do fato
de que o espaço do Barracão estava com horários disponíveis em decorrência das
viagens do grupo. Ficamos ensaiando regularmente neste novo espaço, até três
semanas antes da estreia. Como o espaço já possui a perspectiva frontal, isso
facilitou o trabalho de criação das demais cenas.
1.1.3.6.

Julho:

Retomamos os trabalhos na quarta feira, primeiro de julho, agora no turno
noturno, pois pedi para que transferíssemos o horário do ensaio para a noite, para
podermos aproveitar melhor o tempo para criar as cenas restantes.
Para esse dia, Heloisa e eu reunimos alguns materiais cenográficos e pedi
para que os atuantes ao som do que Paulo estava sugerindo na guitarra, fossem
explorando a partir das diversas partituras já trabalhadas, as relações com cada
material que foi deixado para eles, a saber:


Quatro (04) pisca-piscas, sendo dois coloridos e dois brancos;



Um (01) rolo de barbante;



Três (03) máscaras de plástico douradas;



Três (03) máscaras de plástico prateadas;



Duas (02) molduras de madeira;



Uma (01) caixa com incensos e isqueiro;



Um (01) buquê de flores artificiais vermelhas.
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Nesse dia, algumas imagens interessantes surgiram de uma primeira relação
dos atores com os elementos, em consonância com as partituras investigadas pelos
atuantes. Porém, percebia que para os atuantes, a cena ainda não havia ficado
clara, pois constantemente eles vinham comentar comigo que achava que a cena
não estava acontecendo. Eu sempre respondia que eles não estavam entendendo
que a proposta da cena era deixar ela completamente sem sentido, que ela
aparecesse no espetáculo sem uma ligação óbvia nem com as cenas que vieram
antes nem com as que estavam por vir.
Ao final deste ensaio, pedi para que eles trouxessem um trecho que haviam se
identificado mais dos livros do Caio Fernando Abreu que eu havia emprestado para
eles, para que pudessem jogar com mais este elemento nos próximos laboratórios.
No ensaio da sexta-feira, dia 03 de julho, retomei os trabalhos buscando
incorporar os textos trazidos pelos atuantes na criação da cena “A festa”. Recoloquei
os materiais descritos anteriormente no espaço e pedi para que eles continuassem a
experimentar a relação com o objeto, procurando sair do sentido óbvio de cada item
proposto para o laboratório.
Sentia que mesmo que o laboratório gerasse boas imagens, os atuantes
estavam se sentindo perdidos com a criação da cena, embora eu soubesse que a
criação dela, partiria de uma colagem das criações que vinham sendo desenvolvidas
pelos atuantes nos laboratórios. Portanto, como senti que se eu forçasse mais um
pouco a criação dessa cena os atuantes não iriam render, pensei em suspender um
pouco a criação da terceira cena, trabalhar num roteiro com os materiais criados
durante os laboratórios para poder dar mais segurança aos atuantes.
Enquanto eu trabalhava no roteiro, decidi que dedicaria a outra semana para
começar a criação da quarta cena, intitulada “Todos os olhos”, cujo título foi
inspirado na música de mesmo nome do cantor e compositor baiano Tom Zé e que
dialogaria o tema da opressão a partir dos depoimentos pessoais de cada atuante
sobre situações opressivas vivenciadas por eles e em relação intelectiva com a
música de Tom Zé.
Para o ensaio referente à quarta cena, pedi para que Paulo criasse uma
música inspirada nas canções da década de 1970 da banda de heavy metal inglesa
Black Sabbath, ou seja, uma música com o som mais pesado, mas ainda assim em
um andamento mais lento.
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No laboratório do dia 06 de julho, no meio da preparação vocal, Joana
começou a experimentar algumas músicas que ela havia criado com os atuantes e
pensei em incluir essas músicas em algumas cenas, pois vi, que elas poderiam
potencializá-las.
Depois da preparação vocal e corporal, juntamente com Heloisa e Camila,
preparamos o espaço para a realização do laboratório que já seria uma primeira
proposta de cena, uma vez que o nosso prazo estava acabando e precisávamos ser
cada vez mais objetivos com a criação das demais cenas.
Heloísa delimitou um espaço para um arquivo de ferro que conteria os
elementos cenográficos e deixou os objetos dentro desse espaço juntamente com a
máquina de escrever. Do lado oposto à marcação do arquivo, pusemos uma mesa
de madeira, onde a máquina de escrever deveria ser colocada.
Para o início do laboratório dei as seguintes instruções/roteiro: primeiro, eles
deveriam escolher qual deles iria para a máquina de escrever; segundo, os demais
deveriam se postar em coro, ombro a ombro no fundo do palco, em diagonal e
começar uma pequena partitura de olhar um para o outro com desconfiança;
terceiro, o escritor iria datilografar cartas que contavam trechos da sua vida onde ele
sofrera algum tipo de opressão, ao final da escrita ele se levantaria, entregaria a
carta para um dos atuantes que estivessem no coro; quarto, aquele que recebesse a
carta deveria lê-la em voz alta e explorar uma ação corporal a partir do texto lido. O
primeiro laboratório se estendeu até o momento em que todos tivessem recebido a
carta ao menos uma vez.
Esse primeiro momento de criação da cena “Todos os olhos” foi catártico para
os atuantes, todos saíram deste primeiro laboratório chorando muito com os textos
que eram escritos pelo Hyago, que tinha assumido a figura do escritor nessa
experimentação. Fui até cada um dos atuantes e perguntei como eles estavam, me
certificando da condição de cada um para continuarmos a experimentação da cena
nos próximos encontros.
Nesse momento do processo, eu ouvia as músicas de Tom Zé quase todos os
dias e em uma música pertencente ao disco “Nave Maria” (1984), intitulada
“Identificação”, me chamou a atenção o fato do músico compor a letra a partir dos
números que o identifica enquanto indivíduo. A partir desse estímulo, pensei em
incluir os números de identificação dos atuantes na cena, buscando explicitar a
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relação entre a nossa condição de indivíduos e os números que nos representam,
que nos identificam enquanto pessoas.
Para o laboratório seguinte, no dia 08 de julho, retomei a experimentação anterior
acrescentando à instrução de que eles deveriam incluir na experimentação o
momento de dizer os números que os identificavam enquanto pessoa tais como
registro geral (RG), cadastro de pessoa física (CPF), código de endereçamento
postal (CEP), número de matrícula, número de telefone residencial/celular, entre
outros. Além disso, solicitei que a ação de olhar os outros fosse feita somente
movimentando a cabeça e buscando responder ao som da máquina datilografando.
Camila propôs que instalássemos uma luminária na mesa para dar mais
visibilidade à figura do escritor, que neste ensaio foi Pedro Fasanaro. Heloísa
sugeriu que mandássemos fazer uma mesa de madeira que tivesse rodízios nas
pernas para que os atores pudessem transportá-la melhor pelo palco.
Senti que nesse laboratório a cena começou a se delinear, pois os atuantes
começaram a aperfeiçoar as partituras criadas no laboratório anterior. Pedi a Camila
que pensasse, para a iluminação dessa cena, em um foco específico somente para
as cabeças dos atuantes e uma luz geral para as partituras de respostas às cartas.
Na sexta-feira, no dia 10 de julho, realizei mais um laboratório para a cena
“Todos os olhos” incorporando uma última instrução para a criação desta cena: os
atuantes, cada um ao seu tempo, deveriam criar uma ação-resposta para a partitura
que estivesse sendo feita no palco, procurando preencher o espaço cênico que
ficava muito tempo vazio e ocioso.
No fim deste encontro, reuni todos e informei que no dia 15 de julho
realizaríamos uma passagem das duas primeiras cenas e da primeira versão da
terceira, cujo roteiro iria ser entregue no fim de semana. Dependendo de que como
ficasse a experimentação do roteiro, eu iria concluir essa experimentação para
passar adiante no processo de criação.
Portanto, no dia 13 de julho, solicitei que os atuantes se concentrassem na
preparação vocal e corporal, além da experimentação das músicas que eles criaram,
a fim de torná-los mais seguros do que estavam criando. Por fim, realizei outro
brainstorm para tentar compreender quais eram as principais dificuldades do elenco
para com a terceira cena.
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O que ficou mais evidente, nesta conversa, foi que os atuantes não
conseguiam ver a conexão entre a cena “A festa” e as duas cenas anteriores, por
mais que eu esclarecesse que essa falta de conexão era proposital, pois acreditava
que ela funcionaria como uma suspensão do espetáculo, um estranhamento no
ritmo da encenação e que desencadearia na quarta cena, onde a violência e a
opressão seriam o foco. Portanto, expliquei que essa “festa” iniciaria com certa
tranquilidade, quase hippie, e se transformaria em uma cena onde a violência contra
os corpos surgiria.
Depois dessa conversa, finalizei o ensaio pedindo para que eles não se
atrasassem para a quarta-feira para dar tempo de ensaiarmos as duas primeiras
cenas e a primeira versão da terceira cena, cujo roteiro foi dividido em seis quadros.
No dia 15 de julho nos encontramos para tentar finalizar a terceira cena, além
de voltar a ter contato com as outras duas criadas anteriormente. Perguntei se
alguém tinha alguma dúvida sobre o roteiro e demos início aos trabalhos. Exponho a
seguir a primeira versão do roteiro bem como algumas fotos da tentativa de
finalização da terceira cena.
1ª Versão do roteiro da cena “A Festa”:
Quadro 01


Neste momento, Joana reunirá os atuantes e os colocará em forma de coro.

Explorar as sonoridades de forma intencional para criar uma música “estranha” que
se completa ao inserir os quatro atuantes falando os textos. Após esse momento,
Joana retira Hyago que começa a cantar “Loving you” bem baixinho e vai
aumentando conforme o tempo, simultaneamente, os demais param de falar o texto
e começam a cantar a música “Nepal”:
o “No Nepal tudo é barato, no Nepal tudo é muito barato [...]”;


Ir intercalando entre o refrão da música original com a versão feita por Pedro.

Quadro 02


Após acabar a música “Nepal”, todos formam as estátuas das imagens que

criaram e começam a dançar transitando entre essas imagens, a partir do estímulo
sonoro feito pela guitarra de Paulo.
Quadro 03


Moisés e Wallace se dispõem em oposição (Moisés no fundo do palco e

Wallace na diagonal oposta) envoltos pelas molduras cobertas pelos pisca-piscas.
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Falam os textos de forma intercalada. O texto de Moisés deverá ser dito de forma
mais sóbria;


Hyago explora a relação com as máscaras com a seguinte intenção:

apresenta as máscaras para o público, sacralizando-as e as coloca em
determinadas partes do corpo, profanando-as;


Pedro explora uma relação com o chão, intercalando com imagens estáticas;



Joana explora uma relação com a garrafa, afastando-se da obviedade e

relacionando com as imagens criadas;


Joana começa a cantar a música “Oi, mamãe!” a partir da sonoridade da

garrafa e Paulo vai diminuindo o som da guitarra.
Quadro 04


Ao término da música, Paulo vai aumentando o som da guitarra deixando-a

mais acelerada;


Os meninos retomam as partituras com as imagens;



Hyago se afasta e cria uma imagem com as luzes pisca-piscas por dentro da

calça, uma imagem onírica formada pela composição entre as luzes, a calça que ao
ser esticada sobre seu corpo revela a transparência do tecido e as máscaras por ele
utilizadas;


Moisés vai traçando a linha com o barbante e as luzes pisca-piscas,

delimitando a área onde os atuantes falarão os trechos selecionados por eles das
obras de Caio Fernando Abreu;


Wallace e Pedro fazem a sequência do beijo da segunda cena, neste

momento, com Wallace usando uma máscara que compõe o resto da imagem com
as luzes;


Joana interrompe a sequência de Pedro e Wallace; eles compõem uma

imagem que remete à representação do deus hindu Shiva em simultaneidade com a
imagem que estava sendo projetada na parede.
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Foto 21 - Pedro Fasanaro, Wallace Freitas e Joana Knobbe em experimentação para a cena "A festa"
em 15/07/2015. Foto: Helena Maziviero.

Quadro 05


Todos se direcionam para a linha, cria uma imagem e fala o seu trecho de

autoria de Caio Fernando Abreu. Eles devem lembrar-se de escutar uns aos outros,
para que não falem simultaneamente em excesso;


Paulo vai compondo um som mais lento e mais baixo;



Depois que todos falarem, vão saindo e retomando as partituras criadas a

partir da imagem. Começam a cantar a música “Eu vou dançar, sem cair no chão”,
com exceção de Pedro;


Todos, com exceção de Pedro, giram as luzes pisca-piscas.

Quadro 06


Pedro começa a cantar a música “O silêncio” e vai silenciando cada um dos

atores, sentando-os eles no palco um ao lado do outro. A cada atuante silenciado,
aumenta-se mais o tom da voz.
Após esta experimentação, pude perceber que algumas coisas ficaram mais
coerentes para os atuantes, mas a movimentação deles ainda me incomodava. Era
preciso criar algo que os unisse mais para que a festa ficasse mais evidente. Outro
problema que me incomodava era o fato das músicas criadas não terem se
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encaixado na cena como eu havia pensado. Porém, como eu já tinha conseguido
estabelecer, pelo menos na minha cabeça um rascunho desta cena, resolvi me
dedicar mais a criação das duas cenas restantes e foi o que fizemos nos laboratórios
seguintes.
A título de experimentação resolvi testar uma possibilidade de organização
dramatúrgica para a quarta cena no dia 17 de julho, variando a figura do escritor.
Estabeleci para isso o seguinte roteiro:


Coro: olhares amedrontados;



Moisés: primeira pessoa a escrever na máquina. Entregar o papel para

Wallace. Realizar partitura quebrada com posterior relação com Pedro. Quarta
pessoa a falar os padrões de identificação.
 Joana: segunda pessoa a escrever na máquina. Entregar o papel para Hyago.
Movimentar-se em “câmara lenta”, decupando a caminhada. Terceira pessoa a falar
os padrões de identificação.


Pedro: terceira pessoa a escrever na máquina. Entregar o papel para Moisés.

Interferir na partitura de Moisés falando simultaneamente e sussurrando os padrões
de identificação. Realizar partitura com as nádegas, em relação aos outros. Segunda
pessoa a falar os padrões de identificação.


Wallace: quarta pessoa a escrever na máquina. Entregar o papel para Joana.

Correr se debatendo nas paredes (transformar a partitura retirando a relação com as
paredes). Quinta pessoa a falar os padrões de identificação.


Hyago: quinta pessoa a escrever na máquina. Entregar o papel para Pedro.

Responder ao texto explorando a relação com a calça. Primeira pessoa a falar os
padrões de identificação.


Todos: Manter o registro do empurrão ao entregar o texto. Deixar o empurrão

gerar o movimento no corpo.
Finalizada essa experimentação, o elenco veio conversar comigo sobre o fato
de sentirem que, dessa forma, a cena tinha ficado confusa. Sentamos e debatemos
um pouco sobre o problema e acabamos concluindo que seria melhor que, a cada
dia de espetáculo, a figura do escritor mudasse, para que o discurso a ser lido
também mudasse a cada nova apresentação. Pedi para que eles pudessem
incorporar mais o elemento da calça na movimentação, criando imagens com o
tecido.
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Passamos a semana seguinte, dias 21, 23 e 25 de julho, trabalhando a cena,
afinando cada elemento a ser inserido e, com isso, fazendo a cena tomar a forma
que ela acabou tendo no resultado final. A cada ensaio, o elenco decidia quem iria
para a máquina de escrever e explorávamos ao máximo a relação deles com o
material escrito. Decidi depois que nesta cena, seriam escritas cinco cartas, uma
para cada atuante e outra para ser entregue ao público. A minha preocupação agora
com a cena “Todos os olhos”, passava a ser com o tempo de duração, pois a figura
do escritor ditava o ritmo da cena e ele precisava então manter seu andamento sem
deixa-la cair no tédio para o espectador.
Na última semana do mês de julho, ensaiamos a quarta cena somente nos
dias 27 e 29 de julho, pois o Grupo Clowns de Shakespeare estava voltando de
viagem e precisaríamos liberar os horários nos quais estávamos ensaiando para que
o grupo pudesse trabalhar no espaço deles. Para resolver este impasse voltamos a
ensaiar nas salas do Departamento de Artes da UFRN.
1.1.3.7.

Agosto:

Iniciamos o trabalho de finalização da encenação no dia 03 de agosto no
DEART, com um laboratório que eu havia pensado para ajudar na movimentação do
elenco para a terceira cena. Fiz uma seleção de músicas no estilo blues e pedi para
que eles dançassem as músicas, inicialmente sozinhos e aos poucos se deixando
contagiar pelos ritmos, dançando e interagindo uns com os outros, evocando uma
orgia, pois achava que esse podia ser o clima da festa. Camila jogou com o clima
criado pelos atuantes e propôs uma luz mais escura com os pisca-piscas e
lâmpadas coloridas, que acabou contribuindo para que chegássemos na cena tal
qual ela foi apresentada.
Depois desse dia, trabalhamos na finalização da encenação com a criação da
última cena intitulada “A partida”, que seria a extrema consequência da quarta cena,
quando a opressão mata os corpos vitimados. A ideia era que o escritor do dia
criasse uma partitura onde ele moveria cada um dos outros atuantes pelo palco,
colocando-os nos vértices do palco. Ao colocar cada um, ele os faria apontar para a
plateia e após dispor o último corpo no espaço, ele deveria se colocar no centro
também apontando para o público.
Após a construção dessa primeira imagem, todos deveriam caminhar em
“câmara lenta” até o centro e criar imagens em amálgamas, ou seja, a partir da
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junção de todos os corpos. Essas imagens deveriam “pulsar”, ter uma respiração
própria antes da criação da outra imagem e deveria sair do nível médio até chegar
no nível baixo, onde todos ficariam deitados um por cima do outro.
No primeiro dia de trabalho dessa imagem pedi para que Paulo fizesse um
solo de guitarra “mais rasgado” para cena, saindo da lentidão e se aproximando de
algo mais visceral sonoramente. E a cena, assim como a que criamos anteriormente
foi se construindo sem muita conversa, mas através da experimentação.
Porém, quando estávamos prontos para entrar nos ensaios de finalização da
obra, onde eu iria afinar cada transição de cena, Wallace fraturou o nariz faltando
duas semanas para a estreia, e precisou passar por uma cirurgia. Nesse momento,
senti que o elenco se desestabilizou, mas conversando com o Wallace, pedi para
que ele desse prosseguimento ao tratamento para recuperar-se da lesão e coloquei
Pablo Vieira, que estava trabalhando como produtor para substituí-lo durante a
primeira temporada de apresentações.
Na semana seguinte me ocupei em trabalhar as transições entre as cenas,
principalmente as três últimas criadas: “A festa”, “Todos os olhos” e “A partida”.
Essas transições foram sendo experimentadas a partir das sugestões dos próprios
atuantes. Pensar esse trabalho de transição era pensar em como seria a montagem
final da obra, uma vez que criamos a maioria das cenas isoladamente, precisávamos
sequenciá-las elas para que a encenação pudesse ser apresentada. Nesse sentido,
trabalhei a colagem das cenas da seguinte forma, me aproveitando das deixas que
as próprias cenas tinham enquanto finalização, ficando estabelecidas assim as
transições:


Transição Cena 01 – Cena 02: blackout na iluminação, atores se

colocam nas devidas posições para a segunda cena;


Transição Cena 02 – Cena 03: os atuantes criam três imagens com as

calças e depois da terceira vão caminhando em um andar estranhado até o centro
do palco onde se colocam em formação de coro;


Transição Cena 03 – Cena 04: a orgia vai cessando, todos os corpos

ficam no chão e Joana começa a cantar a música “Eu vou dançar, sem cair no
chão”, todos vão se levantando e cantando até o canto inferior esquerdo do palco.
Ao chegar, Moisés interrompe a ação e começa a cantar a música “Oi, mamãe!”,
todos o acompanham e no final começam a se olhar, encaminhando para a
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qualidade da quarta cena. Pedro começa a cantar a música “O silêncio”, enquanto
todos cantam esse refrão, eles arrumam a mesa para a quarta cena e espalham as
cadeiras pelo palco até formarem uma fila no canto superior direito do palco;


Transição Cena 04 – Cena 05: o escritor vai dispondo os corpos pelo

palco fazendo-os apontar para a plateia.
E foi a partir desse trabalho conduzido até a última segunda-feira antes da
estreia, dia 24 de agosto, que preparamos os últimos detalhes para apresentarmos a
nossa obra para o público.
1.1.3.7.1.

Temporada de Apresentações

Primeira temporada: de 27 a 30 de agosto e de 03 a 06 de setembro (de quinta à
domingo).
Depois de ter trabalhado até 24 de agosto, pedi para que os atuantes
relaxassem até a quarta-feira, pois nos encontraríamos logo cedo na quinta-feira
para começarmos os trabalhos de preparação da estreia.
Conseguimos montar a iluminação no dia anterior, restando para o dia
seguinte, somente o trabalho de afinação dos refletores a ser feito por Camila e
pelos técnicos do espaço. Pedi para que o elenco chegasse a partir das 14 horas
para que pudessem se concentrar para o trabalho.
Compramos um arquivo de metal para compor o cenário, juntamente com
cadeiras velhas; escrevemos as palavras nas paredes e finalizamos a cenografia
com todos os elementos que havíamos pensado para a encenação, inclusive com o
mecanismo que faria a chuva de folhas no final, ideia que surgiu já no fim do
processo de criação e que ficou sob a responsabilidade da assistente de cenários,
Rayanna Guesc.
Por fim, a primeira temporada de apresentações aconteceu a nosso contento,
principalmente por dois fatores: a cumplicidade desenvolvida pelos integrantes da
encenação, que conseguia absorver bem as mudanças dentro do elenco, gerando
um ambiente muito descontraído e favorável para a realização do trabalho.
Outro fator que contribuiu para que terminássemos satisfeitos com as
apresentações foi a busca empenhada pelo grupo em aperfeiçoar sempre a obra. A
cada dia, assim que eu chegava ao espaço da apresentação, reunia o grupo e dava
as devolutivas sobre o dia anterior para que pudéssemos melhorar todos os dias de
espetáculo. Além disso, quando restavam dez minutos para começarmos a
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encenação, fazíamos uma última

reunião

para

que

concentrássemos na

apresentação.
Segunda temporada de apresentações: 22 a 25 de outubro, 28 a 30 de outubro e 01
de novembro.
Neste momento, tivemos a volta de Wallace recuperado da lesão no nariz.
Para isso, enquanto estávamos no intervalo entre uma temporada e outra, fizemos
encontros onde ensaiávamos a encenação inteira com o máximo de elementos
possíveis para que Wallace fosse readquirindo o ritmo da obra, mudando também,
através do material que ele já tinha criado, os textos ditos por ele na primeira e
terceira cenas.
Para essa segunda temporada, mantivemos a mesma rotina de trabalho da
primeira, trabalhamos até a segunda-feira antes da estreia e nos encontramos na
quinta para remontar a cenografia e a iluminação.
Propus aos atuantes, que para a quarta cena da encenação, eles
escolhessem a cada dia quem seria o escritor sem me comunicar, diferenciando-se
da primeira temporada, onde já tínhamos definido quem seria o escritor em cada dia
de apresentação. Para isso, os atuantes mudaram o início da quarta cena; todos
ficariam perfilados e o atuante que fosse assumir a figura do escritor seria
empurrado para fora da fila.
Assim como na primeira temporada, preparamos um cardápio diário para que
todos os envolvidos no projeto pudessem se alimentar tanto antes quanto depois do
espetáculo, o que contribuía para criar um clima mais descontraído entre todos os
envolvidos neste projeto.
Durante o intervalo entre a primeira e a segunda temporada Hyago decidiu
trocar a música que ele cantava na terceira cena, experimentando uma versão da
música “Summertime”, de Ella Fitzgerald (1917-1996), interpretada por Janis Joplin
em 1968, substituindo a música anterior, “Loving you” (1974), de autoria da cantora
norte-americana Minnie Ripperton (1947-1979). Na primeira e segunda temporadas,
pedi para que Hyago não aprendesse a letra perfeitamente, pois queria estranhar a
música através de um inglês mal pronunciado.
Concluindo, a segunda temporada, com suas devidas alterações, ocorreu a
contento do grupo, mesmo com a diminuição do público em relação a temporada
anterior, uma vez que no momento em que estávamos apresentando pela segunda
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vez, competimos com outros eventos que aconteceram na mesma data interferindo
assim tanto na recepção quanto na energia dos atuantes.

Foto 22 - Paulo Dantas na abertura da cena "A chegada" na segunda
temporada de apresentações em 25/10/2015. Foto: Helena Maziviero.

Foto 23 - Hyago Pinheiro e Moisés durante a cena "A Chegada" na primeira temporada de
apresentações em 05/09/2015. Foto: Helena Maziviero.
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Foto 24 – Pedro Fasanaro, Moisés Ferreira e Hyago Pinheiro durante a transição entre as cenas "Do
que você foge?" e "A festa" na primeira temporada de apresentações em 05/09/2015. Foto: Helena
Maziviero.

Foto 25 - Joana Knobbe durante a cena "A festa" na segunda temporada de apresentações em
25/10/2015. Foto: Helena Maziviero.
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Foto 26 – Joana Knobbe, Wallace Freitas, Hyago Pinheiro, Pedro Fasanaro e Moisés Ferreira durante
a cena "Todos os olhos" em 25/10/2015. Foto: Helena Maziviero.

Foto 27 - Chuva de folhas ao final da cena "A partida" na primeira temporada de apresentações
em 05/09/2015. Foto: Helena Maziviero.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU ONDE CONSEGUIMOS CHEGAR DEPOIS DE
TANTO PROCESSO
Após dois anos de trabalho, a primeira conclusão que cheguei diz respeito a
tarefa de escrever sobre o que se faz. É um desafio colocado a um pesquisador,
uma vez que o limite existente entre a teoria, compreendida entre as leituras
realizadas para a pesquisa e a escrita propriamente dita da dissertação, e a prática,
que no meu caso foi o processo de criação da encenação “Pode ser que seja...”, se
encontra tensionado.
A linha que separa os dois pontos de vista sobre o fazer artístico já não é
mais tão rígida, uma vez que podemos encarar, à luz das discussões trazidas por
Josette Ferál (2015), o fazer artístico como uma construção de conhecimento que
surge da articulação de teorias que atravessam a criação. Neste sentido, a escrita
teórica sobre a obra de arte, pode ser vista como uma prática, se pensarmos no seu
surgimento a partir de uma reflexão sobre algo vivenciado pelo escritor/pesquisador.

A prática [...], pelo menos no domínio do teatro, é o lugar correto
da confrontação de saberes, de atritos de diversos conhecimentos
emprestados de diversos domínios e de experimentação desses
mesmos saberes sobre uma obra em curso de criação. Um
encenador, por exemplo, confrontado com um texto que deseja
montar, o submete às diversas perspectivas, suscitando diversas
interrogações que lhe permitem fazer brotar dele todos os
sentidos possíveis. (FERÀL, 2015, p.24)

A tarefa que me coube de encenar ao mesmo tempo em que escrevia esta
dissertação não foi das mais fáceis, uma vez que estava me propondo a investigar
um objeto que ainda nem sequer existia, pois a encenação-objeto desta pesquisa
ainda não havia sido criada, dependendo de mim para que isto se concretizasse.
Apesar de muitos trabalhos acadêmicos na área das artes possuírem objetos
práticos para referendar a escrita da dissertação, este trabalho foi na contramão do
que normalmente se é feito. Eu não compreendia a encenação “Pode ser que seja...”
como uma ilustração da teoria que estava investigando, no caso o processo de
montagem de uma encenação performativa; pelo contrário, eu precisava dele para
compreender a teoria que estava investigando, pois precisava compreendê-lo na
prática para confrontá-lo com as referências teóricas que havia escolhido para
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trabalhar, tanto na escrita da dissertação como no processo de criação da
encenação.
Nesse sentido, eu precisei compreender que tinha em mãos um objeto
instável, movediço e que, portanto, não se encaixava nas metodologias tradicionais
de pesquisa, uma vez que ao começar a criar a encenação, ou seja, ao começar a
colocar a teoria em prática, muitos dos conceitos que eu havia escolhido antes do
processo criativo, começaram a ser substituídos por outros, que surgiam a partir do
desenvolvimento da criação da encenação.
Cito como exemplo, o conceito de espectador emancipado que havia
escolhido, por acreditar inicialmente que trabalharia em uma configuração espacial
diferente da frontal que nós apresentamos e que, portanto, colocaria o espectador
no centro da atividade teatral, como o fiz na primeira encenação que dirigi “Fando e
Lis” (2009), onde o espetáculo agia diretamente sobre o público, procurando não
separar a ação do espectador.
Precisei me aproximar de um método que dialogasse com o caráter instável
da minha pesquisa e que a aceitasse como algo que estava sujeito a múltiplas
transformações durante o processo de escrita e conheci através da minha
orientadora, um texto de sua autoria e que discute o conceito de work in progress
abordado por Renato Cohen (2006) enquanto uma metodologia que pode ser
aplicada também à pesquisa em artes cênicas. Partindo da proposta de Cohen, a
autora aponta que o método de pesquisa work in progress, é mais condizente com a
investigação de expressões híbridas, como o teatro performativo, por exemplo, por
aceitar em sua origem, o trabalho com diferentes materialidades de pesquisa
oriundas dos mais diversos contextos, aliando-as à pesquisa como uma rede de
hiperlinks que não possui a obrigatoriedade de uma relação lógico-linear dos
conceitos elencados para a dissertação.

A característica ontológica do work in progress: processualidade
pelo uso da trama de leitmotifs, rastros de passagem, vicissitude e
a especificidade dessa operação criativa, hibridização e
sobreposição de conteúdos; faz com que seu recorte aponte a
observação desde manifestações transitórias, cenas não
configuradas, laboratórios, situações cotidianas, cenas da vida,
cenas das mídias, ou seja, contextos ulteriores ao contexto
artístico. (CIOTTI, 2009, p.5)
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Após a criação da encenação deste trabalho e sua consequente
apresentação, me pus a escrever sobre o processo de criação e montagem do
“Pode ser que seja...” e me vi com a seguinte situação: eu, no período da
qualificação havia apresentado para a banca o rascunho dos dois primeiros
capítulos e a promessa de um terceiro que relatasse mais detalhadamente a criação
da encenação. O problema surgiu quando, ao terminar de escrevê-lo, o seu total de
páginas superava o número de páginas escritas nos dois primeiros textos.
Percebi, juntamente com a minha orientadora, que na verdade, escrever
sobre o processo me dava mais prazer do que sobre a teoria. Por isso, decidi que
transformaria os três capítulos em um só, que era mais condizente com o meu
trabalho, que falava mais sinceramente sobre o que eu estava pesquisando, pois
não era composto somente pela minha voz enquanto encenador/pesquisador, mas
também pelas vozes dos teóricos escolhidos para a pesquisa e dos artistas
participantes da encenação.
Por conseguinte, cheguei à outra conclusão: a forma como eu estava
explorando os conceitos dentro da dissertação mais demonstrava o quanto eu me
preocupava em reproduzir o discurso dos autores e não relacioná-los com o que de
fato era a minha pesquisa, o processo de criação da encenação “Pode ser que
seja...”
Se antes autores como Jean Baudrillard, Antônio Araújo, Nicholas Bourriaud,
Renato Cohen, Josette Ferál e todos os que surgiram a partir da criação eram muito
importantes para justificar, com suas teorias, a prática que ainda estava sendo
desenvolvida; a partir da minha tomada de consciência sobre relação entre a prática
e a teoria, eles passam a compor o trabalho a partir do que estava sendo criado
enquanto objeto artístico, corroborando assim para o entendimento da prática
artística enquanto construção de conhecimento.
Encenar o “Pode ser que seja...” me fez compreender melhor a ideia de um
teatro que está atrelado à arte da performance. No meu trabalho, dentro da
Sociedade T, procuro pensar em uma estética de atravessamento entre as
linguagens que só pode ser pensada a partir da contribuição da performance para a
linguagem teatral.
Ao colocar em contato essas duas linguagens é preciso entender que fazer
teatro performativo é aceitar que as características de uma linguagem atravessam e
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interferem no modo de criar da outra. Nem é transformar o teatro em uma
performance, nem transformar a performance em um espetáculo teatral. Ao
contrário, performativizar o teatro é dotá-lo de características outras que agem sobre
o seu modo de criação.

[...] se é evidente que a performance redefiniu os parâmetros
permitindo-nos pensar a arte hoje, é evidente também que a
prática da performance teve uma incidência radical sobre a prática
teatral como um todo. Dessa forma, seria preciso destacar
também, mais profundamente, essa filiação que opera uma
ruptura epistemológica nos termos e adotar a expressão ‘teatro
performativo’. (FERÁL, 2009, p. 200).

Por tanto ao trabalhar com o texto “Pode ser que seja só o leiteiro lá fora”
(1974) de Caio Fernando Abreu eu não tinha a intenção de reproduzir a narrativa do
escritor gaúcho e sim, assim como acontece na performance, criar o discurso da
própria encenação, partindo da contribuição de cada um dos envolvidos na obra
“Pode ser que seja...”
Além da criação de um discurso polifônico da encenação, busquei criar a
minha própria maneira de encenar colaborativamente. Se eu queria trabalhar com a
construção de uma obra polifônica, seria um contrassenso adotar uma condução de
processo que excluísse os demais integrantes, ficando somente sob a minha
reponsabilidade a criação da obra. Nesse sentido, adotei a colaboratividade como
metodologia de criação, onde cada um dos integrantes possuía a sua função e
contribuíam a partir dela para a criação da dramaturgia da encenação.
Esta dissertação me possibilitou, a partir de seu caráter prático-teórico,
compreender a necessidade de se estudar um assunto sob os dois pontos de vista,
buscando uma visão mais ampla sobre o assunto estudado.
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APÊNDICE A – CRONOGRAMAS

Etapas do processo de criação da encenação “Pode ser que
seja...”, 2014.

Agosto/Setembro
11/ago
18/ago
25/ago
01/set
08/set
15/set
22/set
Setembro/Outubro
29/set
06/out
13/out
20/out

Reunião de início do processo
Ampliação de Repertório (texto 1)
Ampliação de Repertório (texto 2)
Ampliação de Repertório (texto 3)
1ª Oficina de Performance
2ª Oficina de Performance
3ª Oficina de Performance

4ª Oficina de Performance
Criação de Reperformance
Apresentação de Reperformances
Discussão da Apresentação/Filme
Início do Processo de Criação da
27/out Performance 01

Novembro
03/nov
10/nov
17/nov
24/nov

Processo de Criação da Performance 01
Processo de Criação da Performance 01
Processo de Criação da Performance 01
Processo de Criação da Performance 01

Dezembro
01/dez Afinação da Performance 01
08/dez Apresentação da Performance 01
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Etapas do processo de criação da encenação “Pode ser que
seja...”, 2015.

Fevereiro
12/fev
13/02 - 18/02
23/fev
Março
02/mar
04/mar
09/03 - 16/03
18/mar
23/mar
25/mar
30/mar
Abril
01/abr
06/abr
08/abr
13/abr
15/abr
20/abr
22/abr
27/abr
29/abr
Maio
04/mai
06/mai
11/mai
13/mai
18/mai
20/mai
25/mai
27/mai
Junho
01/jun
03/jun
08/jun
10/jun
15/jun
17/jun
22/jun
24/jun

Reunião de início do processo
Carnaval
Início dos ensaios - Procedimento Lygia Clark
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Viagem a São Paulo – MITSP
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 01
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 02
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 03
Ensaios - Cena 04
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29/jun Ensaios - Cena 04
Julho
01/jul
06/jul
08/jul
13/jul
15/jul
20/jul
22/jul
27/jul
29/jul
Agosto
03/ago
05/ago
10/ago
12/ago
19/ago

Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Ensaios - Cena 04
Montagem das Cenas
Ensaio Geral
Ensaio Geral
Ensaio Geral
Ensaio Geral
Apresentação/Defesa da Qualificação
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA MOSTRA DE REPERFORMANCES
I Mostra de Arte Compartilhada – Edição Reperformances
Sociedade T

1. Sobre as performances escolhidas:
a. Qual o título da performance que você escolheu?
b. Quem realiza a performance? De onde é o(a) artista?
c. Onde você encontrou este trabalho?
d. Quais os materiais usados?
e. Qual a leitura que você fez ao ver esta obra?
2. Sobre as reperformances:
a. Quais os materiais que serão usados na reperformance?
b. Qual o seu discurso ao realizar esta reperformance?
c. Em que local do DEART você deseja realizar a sua reperformance?
d. Quanto tempo irá durar sua reperformance?
e. Como será a reperformance?
3. Sobre o evento:
a. Ordem das performances;
b. Tempo de duração do evento (4 horas);
c. Criação do evento no Facebook (29/10/14);
d. Cartaz de divulgação (29/10/14);
e. Registro fotográfico (Rayana Guesc);
f. Registro em vídeo (filmadora);

Yasmin Cabral
a) Não sabia dizer o nome da performance.
b) Não sabia dizer o nome do artista.
c) Indicado pelo André.
d) Pinças, maçã, calcinha rosa, peruca.
e) Primeiramente, a provocação da dor no outro; segundo, o corpo travestido
como corpo mutilado; terceiro, o corpo morto; quarto, a body art.
f)

Os mesmos materiais com exceção da maçã.
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g) Questões estéticas: corpo belo = corpo mutilado.
h) Sala.
i) 30 minutos.
j) Yasmin deitada e as pessoas tiram os pelos dela.

Heloísa Sousa
a) Cut Piece / Peça.
b) Yoko Ono (Japão).
c) Internet.
d) A melhor roupa da performer e duas tesouras.
e) Discussão sobre a própria vestimenta; transformar as roupas em farrapos; a
performer se livra das vestimentas tradicionais; violência contra a mulher;
libertação; se livrar de tudo para transcender.
f) O discurso da filha.
g) Roupa: vestido preto longo; os mesmos acessórios; caminho de fotos;
tesouras.
h) Sala.
i) 30 minutos (até a performer desistir).
j) O público é instruído a fazer a ação de cortar as roupas da performer.

Moisés Ferreira
a) O artista está presente.
b) Marina Abramovic (Sérvia).
c) Documentário da “O artista está presente”.
d) Uma mesa e duas cadeiras, vestidos (azul, vermelho, branco).
e) Da complexidade de olhar o outro.
f) Duas cadeiras, chão de folhas secas.
g) Investigar a relação entre as pessoas.
h) Hall do DEART.
i) Duracional (3 horas).
j) A mesma ação da artista.
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André Salvador
a) Primal Wound / Para Portugal com amor.
b) Abel Azcona.
c) Wikipédia.
d) Mesa e papel filme.
e) O abandono, destruir barreira como marcas do processo de gestação.
f) Bandeira de Portugal, papel filme, ovos e tintas.
g) Trazer a problemática da crise em Portugal que não dá espaço a juventude
portuguesa, uma libertação da crise.
h) Sala.
i) 30 minutos.
j) O performer estará envolto na bandeira de Portugal com papel filme e tentará
se libertar da bandeira.

Pedro Fasanaro
a) Ação sentimental.
b) Gina Pane (USA).
c) Artigo sobre performance.
d) Buquê de flores brancas, gilete e kit de primeiros socorros.
e)
f) Mesmos materiais.
g) Trabalhar a dor como algo normal.
h) Corredor.
i) 20 minutos.
j) Do mesmo jeito da Gina Pane.

Hyago Pinheiro
a) Útero / E Se...
b) Abel Azcona.
c) Grupo do Facebook.
d) Balde de alumínio, corda.
e) O aborto.
f) Corda vermelha e balde com purpurina, música ao vivo.
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g) E se os pais soubessem a opção sexual antes do bebê nascer, o que
aconteceria?
h) Sala.
i) 25 minutos.
j) Entrar na sala se arrastando com o tecido e trançar o cordão umbilical, mexerse perto do balde e banhar-se de purpurina.
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APÊNDICE C – DEPOIMENTOS PARA A CENA “DO QUE VOCÊ FOGE?”

Depoimento de Hyago Pinheiro
Do que você foge?
Quando começo a pensar na resposta pra essa pergunta, logo me vem a
ideia de que antes mesmo de fugir de algo, é preciso se encontrar. Mas é tão difícil
me encontrar nessa imensidão que é a vida. Em tantas ideias de fuga, em tantos
pensamentos viajantes e em certas maneiras de analisar os difíceis conceitos que a
vida me dar.
Às vezes me perco nas ideias e nesses conceitos, acreditando numa
felicidade que está contida na presença do outro. Não, me referindo somente a
paixões avassaladoras, mas ao ato de estar sozinho e ter somente a solidão como
companheira. Porque até sozinho você a tem ao seu lado.... Estar sozinho me dá
medo e a solidão não me completa; por eu ser amor da cabeça aos pés.
Claro que é possível ser feliz você com você mesmo! Mas eu tenho medo e
por isso eu acabo fugindo de mim. Fujo do medo, daquilo que me dar medo. A
solidão é um vão vazio e o vazio não me completa. A solidão me assusta e é do que
eu mais tenho medo. E é do que eu sempre fujo!
“...a solidão fim de quem ama...”. Já dizia Vinicius de Moraes em seu soneto
de fidelidade, resumi um pouco o que eu tentei falar.

Com todo o carinho,
Hyago Pinheiro
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Depoimento de Joana Knobbe

Fujo do desamor, da indiferença, fujo dos meus próprios demônios, da minha
arrogância.
Fujo da ignorância que me é inata.
Embora lute fervorosamente contra essa fuga, fujo cegamente, muitas vezes, da
verdade escancarada, pois a verdade dói demais ou brilha demais.
Em qualquer direção, a verdade é demais.

127

Depoimento de Rayanna Guesc

DO QUE VOCÊ FOGE?

Eu fujo de mim. Eu sou meu maior inimigo. Eu me saboto. Sou eu. A culpa é minha.
Às vezes a culpa é do outro. Mas a culpa é minha. Eu fujo dos outros, aquela
vontade de sumir, de não ver ninguém. Esse sou eu. Fugindo de mim mesmo,
aumentando meus defeitos. Overthinking: o ato de pensar demais sobre as coisas.
Horas pensando na palavra dita, o dobro pensando na palavra não dita, na reação
do outro, no apontar do outro para mim. Eu. Eu. Eu. Sou meu maior julgador. Meu
próprio carrasco. Minha própria forca. Sempre querendo ser quem eu não sou.
Odiando ser assim. Falar assim. Andar assim. Ter esse cabelo. Essa voz. Isso. Isso.
Isso. Me afunda. Eu corro. Por mais longe que eu possa ir, o perigo está no espelho.
Está dentro. Eu. Eu. Eu. Preciso me encontrar. Fazer as pazes. Quem é você?
Quem. Quem. Quem. Me amará? Eu fujo dos meus sentimentos. Quando eles me
acham eu explodo. Choro. Choro. Choro. Até me afogar. Volto. Começa tudo outra
vez. É cíclico. Ciclo. Ciclotimia. Esqueço. Que fujo de mim. Socializo. Me encontro.
Choro. Choro. Choro.
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Depoimento de Pedro Fasanaro

Qualquer coisa que me enquadre na categoria do ordinário me assusta. Depois de
muito tempo, eu consegui compreender que me excita ser o oposto do que é
solicitado pela mídia ou pelo senso comum. A minha fuga é na direção contrária à
maioria das pessoas. Eu fujo daquilo que, para mim, soa comum, soa “normal”,
dentro das regras. O desconfortável me atrai. Eu fujo da massa. Eu fujo da
possibilidade de ser semelhante, das nomenclaturas, dos binarismos, das
explicações. Eu fujo da possibilidade de enquadramento. Eu fujo do medo do ridículo
e até do que é considerado saudável. Evito a satisfação de quem me olha, e fujo do
medo de transtornos, sejam mentais, comportamentais, ornamentais, experimentais,
argumentais, instrumentais, sentimentais. Eu fujo da média e dos critérios. Eu fujo
do “perfeito funcionamento”.
Eu fujo da perfeição.
Eu fujo da utopia.
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Depoimento de Wallace Freitas

Poderia falar de tantas coisas, me contorcer todinho em textos,
Fragmentos, pedaços de coisas que saem de mim
Que me justificam enquanto falho, inacabado,
Medroso. Limitado enquanto corpo! E até ter coerência
Escrever bem bonitinho, com um padrão justo
Mas talvez eu queira fugir, eu viva fugindo
De mim, dos outros, do nada.

Como se pode sintetizar alguma resposta coerente pra uma pergunta tão densa?
Me pego pensando nos atravessamentos inevitáveis
E são tantos, que fico sem ar
Talvez esteja aqui tolamente fugindo do compromisso de responder
Poderia dizer que fujo da protelação, mas dela me embebedo
Tenho fugido do amor, esse tem cortado minha garganta ultimamente
Amor, que lindo! Amor, que sufocante!
Amor, amor, amor – boring! Lovely...

São muitas intempéries, muitas fugas...
Dentre as mil que habitam em mim, tem algumas que se tornam mais sólidas
Mais horrendas e sangrantes
Então fujo sempre, sem pestanejar
Um correr sem fim que separe o corpo da loucura doentia
Que não deixe o corpo incrédulo cair no chão, sem ar
Fujo das mãos geladas sem sangue. Que assumem domínio em noites de semana
E em silêncio ritualizo minha própria cura
Meu momento de conciliação, de irromper meu doer interno
Desejo profundo de que isso fuja de mim, pois às vezes sinto que não consigo fugir
dele.

Não tem nome pra o que te engole de dentro pra fora
Só silêncio, ou súplica por ele
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As agonias se passam nesses espaços de nós
Espaços imensos, lá dentro, e pequeninos a olho nu
Não se esgotam os desejos de fuga
Quando o coração palpita desequilibrado
O mundo se porta cinza e indiferente
As mãos pesadas encarregadas de justificar suas falhas corporais
E a cabeça, igual um balão
A ponto de estourar por uma agulha certeira.

Tenho fugido da insanidade inerente ao homem
Fugido dos gritos que opero contra balbucios só meus
Um rasgar constante
Um querer sair tão convicto
Que fica preso
Não sai nunca
Se contorce, se silencia
Que a loucura fuja de mim,
Que se exploda no ar e se dissipe
Me deixe nu
Mas não atentes a me esgotar tão facilmente.
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Depoimento de Moisés Ferreira
Quase impossível resumir em uma única frase/resposta, “as fugas”. São
tantas. Passei dias querendo saber do que realmente fujo, mas não encontrei uma
só coisa...
Solidão parece ser a primeira coisa, talvez. Odeio me sentir sozinho e vejo
que sempre estou sozinho. Amigos sempre presentes, mas parece que prefiro
passar boa parte do tempo sozinho, pensando, pensando, fantasiando loucuras de
um pisciano solitário, mas que foge da solidão. Como?
Esquecimento, velhice e o tempo ficam em uma só linha. Tenho medo de ficar
sozinho quando envelhecer e ninguém mais lembrar de mim. Tenho medo de morrer
socialmente quando envelhecer. Vejo meus avós tão sozinhos...
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APÊNDICE D – ROTEIRO GERAL DO ESPETÁCULO
SOCIEDADE CÊNICA TRANS
apresenta
PODE SER QUE SEJA...

Roteiro de Cenas:
CENA 01 – A CHEGADA
Palco quase em penumbra. No chão, folhas secas espalhadas, paredes com
palavras escritas e alguns móveis velhos e desgastados como cadeiras, mesa e um
arquivo.
Um corpo feminino (Joana) se locomove lentamente pelo espaço, segurando uma
bolsa de onde são tiradas folhas secas, gira-as lentamente e deixa cair no chão.
No alto, um guitarrista (Paulo) debruçado sobre a parede começa a tocar sons de
goteira ao mesmo tempo em que o público entra na sala de espetáculos.
Da parte de trás da plateia surgem corpos masculinos e andróginos em coro, se
deslocando lentamente e segurando uma lanterna que acende no olhar do
espectador e revela partes do palco.
Um de cada vez vai subindo no palco (Wallace, Pedro, Hyago e Moisés) e vai se
colocando na sua posição inicial. Quando todos estão prontos, o encenador inicia a
sua regência, começando por Wallace, que começa a dizer o eu texto.
Wallace: Chulé. [...] Afeminadíssimo. [...] Viadíssimo. [...] Machucadíssimo. [...] Três
dias sem um banho se quer [...]. Enquanto eles dançam lá fora, eu me excluo aqui
em um silêncio abismal.
Os corpos masculinos, femininos e andróginos se deslocam em movimentos
repetitivos e combinações imagéticas múltiplas.
As repetições se estendem por meia hora e as variações se constituem nos
encontros desses corpos pelo espaço. As palavras dançam e se modificam como
poesia concreta. O encenador encerra sua regência e as repetições.
Joana (cantando): Girando colorido. Girando colorido...
CENA 02 – DO QUE VOCÊ FOGE?
Cada corpo ocupa um espaço no palco. Cada espaço é delimitado por uma luz que
determina o que o público verá. O som da guitarra se modifica e constrói ruídos
arrastados.
133

Pedro inicia suas contrações que formam imagens de distúrbios alimentares. Sobra
medo de não ser como se deveria ser. Assim.
Pedro vai até Wallace e o beija algumas vezes. Wallace o aprisiona e força seu rosto
contra o dele até que não haja mais força para manter a opressão. Solta.
Hyago se direciona para Pedro e o escala até que seu corpo enorme despenque no
chão. Volta.
Joana tenta se levantar com um esforço tremendo, quando alcança a posição de pé,
Moisés segue até ela tapando sua boca. Impedindo uma expressão que insiste em
acontecer. Moisés desiste e Joana retorna ao chão e segue a bacia de alumínio.
Wallace se deleita em impedi-la de conseguir qualquer coisa que deseje. Joana se
aproveita de suas condições e escala-o. Há outras maneiras de se conseguir o que
queremos.
Hyago pulsa um coração fora do peito que o machuca, o abandona. Deixa-o em
queda. Outro alguém. Moisés perturba o coração de Hyago e o deixa freneticamente
em desespero. Prende-o e solta no chão. Mais uma queda.
Moisés movimenta-se em abandono a algo que sai da boca e perpassa a cabeça.
Adeus. Mais rápido, até que se desfaça.
Moisés: Buscando no outro, uma felicidade que deveria estar em mim.
Moisés movimenta-se em abandono a algo que sai da boca e perpassa a cabeça.
Adeus. Mais rápido, até que se desfaça.
Moisés: Encontrando no outro, uma felicidade que deveria nascer em mim.
Retornando se encontra com Hyago. Mais opressão, mais gritos silenciados, mais
ouvidos surdos e olhos cegos. Desistência.
Ao final da partitura de Moisés, todas as luzes individuais se acendem e todos ao
mesmo tempo vão entrando em suas calças transformando-se em casulos. Ficam
nesse casulo, criando imagens até que depois vão formar o coro inicial da cena 03.
CENA 03 – A FESTA
Aqui a ideia da iluminação é tornar essa cena uma cena em suspensão do restante
do espetáculo, portanto usamos variações de cores que não são usadas nas outras
cenas (azul e lilás), usamos também o efeito da luz estroboscópica, pisca-piscas e
molduras com lâmpadas de led, além de uma luminária na boca de cena.
Um coral se forma. Joana inicia a regência.
Todos: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Pedro: Hibisco. E busco. E bosta.
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Hyago: Mas eu não posso fingir que...
Moisés: Cadeira amarela. Você. Ausente. O quê? Um espetáculo. Dez reais. Não é
arte. É viadagem.
Pablo: É que eu não tô pra bode hoje...
Hyago (interrompe o coro inicial cantando): Loving you, this because you’re
beautiful.
O que restou do coro começa a interromper o momento diva de Hyago com a
seguinte música:
Todos: No Nepal tudo é barato, no Nepal tudo é muito barato.
Em Natal tudo é barato, em Natal tudo é muito barato.
Nessa festa tudo é barato, nessa festa tudo é muito barato. [cantando].
No Nepal a maconha é rodada, no meu pau todo mundo chapa.
No Nepal as casa são coloridas, no meu pau não tem apartamento.
No Nepal a cachaça é de graça, no meu pau não existe ressaca.
No Nepal não existe piroca, no meu pau também não tem pepequinha.
No Nepal todo mundo se ama, o meu pau na verdade é uma orgia. [cantando]
A guitarra rasga uma música intimista e sensual, envolvente e dançante. Os corpos
se unem, se beijam, se tocam e formam imagens livres de amor e orgias.
Hyago (sai da orgia. Traz um cordão de pisca-pisca e se enrola no mesmo, criando
para si uma figura disforme e iluminada, repleta de máscaras de carnaval): O mundo
é uma lata de lixo e nós somos apenas as moscas esvoaçando em cima dessa
merda toda.
Wallace e Moisés seguram molduras iluminadas e avançam pelo palco, dirigindo-se
ao público.
Moisés: Ei, você!
Wallace: Nós não podemos prever tudo que irá acontecer na era de aquário, mas
seguramente os ideais fraternais de amor universal estarão sendo amplamente
desenvolvidas, assim como o conhecimento da energia pura da qual somos feitos.
Junto com a nova era, virá também o lado mais obscuro de sua simbologia, visto
que a humanidade não conseguiu evoluir suficiente para assimilar todos os
conhecimentos dessa era...
Moisés: Aqui!
Wallace: Precisamos trabalhar para desenvolver a consciência holística do
microcosmo que irá ressoar em uníssono com o macrocosmo, com o universo todo,
pois nós SOMOS O TODO e TODOS SOMOS UM.
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Moisés: Me solta!
Wallace: A conectividade de vibrações do microcosmo com as do macrocosmo irá
promover uma harmonia que podemos intitular de "felicidade".
Pedro preenche o rosto de Wallace com outra máscara e beija até que o corpo
abandone o rosto branco de plástico.
Joana acende um incenso e fuma. Fumaça.
Joana: Puta crise. Putíssima. Putésima. Talvez eu tenha demonstrado demasiada
ansiedade. Ou talvez a vida seja como uma fruta madura, pronta para ser colhida
por alguém que é exatamente você. E nesse momento, a fruta cai. E quando ela cai,
eu penso que ela é um bicho. Um bichinho arisco. É preciso cuidado com o arisco,
senão ele foge.
A orgia continua até o samba começar a cantar em coro:
Todos: Eu vou dançar, sem cair no chão.
Moisés (interrompendo o samba): Oi mamãe.
Todos (cantando): Oi mamãe aqui estou eu. Oi mamãe o seu filho ainda não
morreu. Dizem até que ele nasceu outra vez.
Os corpos se dissipam completamente e se espalham pelo espaço em caos,
bagunçam os objetos e deslocam os móveis, fazem barulho, amedrontam. O medo e
cantam outra música:
Todos: (cantam a música e arrumam a mesa com a luminária para a cena 04): O
silêncio costurado na boca de um guarda.
CENA 04 – TODOS OS OLHOS
Os corpos de agrupam enfileirados no fundo, alguém é empurrado. O escritor (que
varia a cada dia de apresentação) pega a máquina de escrever e se coloca na
mesa.
A iluminação aqui é composta pelo recorte (elipsoidal, na cabeça dos atores), por
uma luz lateral branca e pela luz da luminária que está acoplada na mesa.
A guitarra, que antes estava tocando uma música mais sensual, começa a tocar algo
mais pesado, mais bem lento, num registro mais heavy metal.
O escritor abre a maleta da máquina de escrever pega as folhas de papel e começa
a escrever cartas contando suas experiências. O escritor vai entregar cada uma das
cartas aos atores (num total de quatro cartas entregues).
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Os atores (cada um à sua vez) pegam as cartas, leem e respondem com ações
físicas ao texto que lhes foi entregue. Paralelamente ação desenvolvida há ação de
falar os números que identificam eles (documentos de identificação, CEP...)
No final da entrega da quarta carta aos atores, o escritor datilografa a última carta
que é entregue ao encenador. Ele pega a carta coloca em um envelope e entrega a
uma pessoa do público.
O escritor se levanta e começa a desenvolver sua partitura de opressão com os
outros atores e começa a coloca-los nas extremidades do palco, fazendo-os apontar
para o público.
CENA 05 – A PARTIDA
Depois de colocar os outros atores nas extremidades do palco, o escritor fica se
posiciona no meio também apontando para o público.
O guitarrista, mantém o registro do heavy metal nesta cena, mas partindo para algo
mais acelerado.
Os outros atores vão se deslocando lentamente até o ator do meio.
Quando todos chegam até ele, começam a movimentar-se todos juntos, formando
um amálgama de corpos. Esse amalgama vai formando imagens até todos caírem
no chão.
Com todos no chão, folhas caem de cima do teatro, em cima dos atores. A luz geral
se apaga restando somente o foco nos atores e no arquivo.
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APÊNDICE E – DVD DO ESPETÁCULO “PODE SER QUE SEJA...”
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