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De tanta, muita, diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 
E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 
E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 
É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração 
E aprendi... 

O coração... 
O coração... 

 
(Gonzaguinha) 



 

RESUMO 

 

A presente dissertação, intitulada Thérèse, êxtase de um corpo ofertado: travessia 
mitodológica de uma artista de f(r)icção, trafegou sobre os solos da arte e do 
sagrado, aqui abordados por meio de uma pesquisa prática/teórica encampada pela 
artista-pesquisadora Karla Martins acerca do seu mito-guia: Santa Teresinha do 
Menino Jesus. A santa francesa, também conhecida como da Sagrada Face, 
manifestou-se nesta investigação a partir do campo da mitologia pessoal da artista-
pesquisadora e foi desvelada por uma experiência performática. Para a construção 
desta experiência, lançou-se mão da Mitodologia em Arte e da Artetnografia, 
práticas/conceitos capitaneados pela Prof. Ph.D. Luciana Lyra (UERJ / UFRN), que, 
por sua vez, estão ligados aos campos da Antropologia da Experiência (Antropologia 
da Performance), do antropólogo Victor Turner, e da Antropologia do Imaginário, do 
sociólogo Gilbert Durand, que em si transitam acerca de ritos de passagem, da 
imagem, do mito e do ritual. A partir da aplicação dos procedimentos mitodológicos, 
viu-se eclodir as pulsões mais íntimas da artista-pesquisadora, que perpassaram 
a escrita e a criação da performance Thérèse.  
 

Palavras-chave: Santa Teresinha; Mito; Rito; Performance; Mitodologia em Arte; 

Artetnografia; Artista de F(r)icção. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation, entitled Thérèse, ecstasy of an offered body: the mythodological 
journey of a f(r)iction artist, travels over the grounds of art and holiness, discussed 
here by means of a practical/theoretical research embraced by the artist-researcher 
Karla Martins about her guide-myth: Saint Therese of the Child Jesus. The French 
saint, also known as the Holy Face, manifests itself in this investigation through the 
scope of the artist-researcher’s personal mythology and unveils herself through a 
performative experience. In order to carry such experience on, the research was 
based on the Mythodology in Art and the Artethnography, practices/concepts upheld 
by Prof. Ph.D. Luciana Lyra (UERJ), which, in turn, are connected to the fields of 
Anthropology of Experience (Anthropology of Performance), led by anthropologist 
Victor Turner, and Anthropology of the Imaginary, led by sociologist Gilbert Durand, 
which by their turn involve rites of passage, image, myth and ritual. The application of 
these mythodological procedures cause the most intimate of the artist-researcher’s 
pulsions to erupt and pervade her writing, as well as the creation of the performance 
Thérèse itself.  

 

Keywords: Saint Therese; Myth; Rite; Performance; Mythodology in Art; 

Artethnography; F(r)iction Artist. 
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São Paulo, 25 de outubro de 2015. 
 

Querida Teresa,   
 
nesta tarde de travessia São Paulo – Recife vejo, aqui da 
janela, um horizonte encoberto de nuvens que mais parece 
uma cama bem fofinha, onde se quer repousar. Encontro-me 
aqui, inquieta, diante dos encaminhamentos desta escrita sobre 
o nosso encontro e travessia. Na Universidade, chamam-na 
de dissertação, mas eu prefiro vivê-la como a aventura de um 
grande amor. Momento melhor não haveria para iniciar esta 
tessitura do que no entre-lugar do agora, nem tão terra, nem 
tão céu.  Daqui do alto, lanço o meu olhar sobre nós duas: 
artistas, mulheres, guerreiras ligadas às nossas ancestrais 
por pulsões do feminino.  
 
Querida Teresa, em seus manuscritos autobiográficos, li 
sobre o seu laço com a jovem francesa Joana d’Arc e 
percebi o quanto ela te revelou empoderada frente aos 
silêncios da vida claustral. Joana ouviu o chamado divino e 
seguiu para o combate montada a cavalo, vestida de armadura 
e espada; enquanto tu ofertaste o teu corpo às vestes do 
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sagrado no campo de batalha do amor ao teu Deus, se 
deixando trancafiar por atrás dos muros e grades do 
Carmelo, por livre e espontânea vontade. Como não pensar 
sobre a existência de uma força que nos une a estas 
mulheres de outros tempos? Acredito e sinto que existe um 
fio invisível que me une a ti, querida Teresa. Eu te sinto 
como uma irmã carnal de um outro século e quero realizar 
contigo esta travessia acadêmica, que inicia no íntimo de 
minh’alma de artista. Enquanto piloto o carro dessa aventura, 
conto com a sua companhia a me ofertar um pouco de água, 
prosa e poesia. É bem verdade que ainda não sei quanto 
tempo levaremos, entre luas e sóis, até a conclusão da 
jornada. Mas, fique certa de que a nossa escrita-travessia 
não precisará de muito protocolo, afinal, somos amigas, 
certo?  
Segure firme a minha mão, querida Teresa, pois já se 
anuncia a boa hora de seguir.  
Sua mala está pronta?  
Vamos? 
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  Ritos iniciais 
Sobre o desabrochar da rosa-dos-ventos  
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Recife, 26 de outubro de 2015. 
Querida Teresa,  
antes de mais nada, gostaria de te mostrar algumas coisas 
que escrevi sobre o primeiro encontro e experiência de tê-la de 
mãos dadas comigo. Entre outras coisas, preparei um pequeno 
mapa para a nossa travessia, uma espécie de rosa-dos-
ventos, que nos indicará o sentido a seguir, de norte a sul. 
Visto a quantidade de portais que precisam ser atravessados 
até o nosso destino, convidei alguns grandes mensageiros 
para iluminar a nossa passagem. Leia, por gentileza, e me 
diga o que acha. Espero que goste! 

 

Era janeiro de 1895, quando a Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada 

Face se colocou de joelhos frente à estátua da Virgem Maria1 e suplicou-lhe que 

guiasse a sua pena durante a escrita da história de sua alma, que não fosse ela 

capaz de traçar sequer uma linha que não agradasse a Deus. O pedido para a 

feitura dos manuscritos autobiográficos2 veio de sua irmã Paulina3, a quem Teresa 

dedicou o primeiro caderno chamado de História primaveril de uma florinha branca, 

escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus (TERESA DO 

MENINO JESUS, 2002, p. 48). Mal sabia a freirinha que, em 1995, exatos 100 anos 

depois, os seus escritos chegariam na cidade de Recife, em Pernambuco, e 

causariam tamanho alvoroço na vida da jovem que escreve estas palavras.  

                                                           
1 Era a imagem da Virgem Maria chamada, carinhosamente, por Teresa de ‘Virgem do sorriso’, pois, 
através de um sorriso teve a cura de uma doença na infância. Em 1895, encontrava-se na 
antecâmara da cela de Teresa. 
2 Outros dois cadernos foram produzidos nos anos subsequentes, reunidos e publicados como a 
biografia Histoire d’une Ame, organizados pela Madre Inês de Jesus, um ano após a morte de 
Teresa. 
3 Priora do Carmelo de Lisieux, naquela época. Quando se tornou carmelita, recebeu o nome de Irmã 
Inês de Jesus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Era uma tarde chuvosa quando, no portão, apontou tia Neli, ex-freira das 

Filhas de Maria Irmãs Servas da Caridade4, para visitar Karlinha, era assim que me 

chamavam. Na ocasião, eu estava doente e só de imaginar uma criança, aos nove 

anos de idade, privada das brincadeiras de rua é de dar dó. Ao entrar no meu 

quarto, tia trazia nas mãos um presente: era o livro Teresa de Lisieux 1873-1897 -  

Aventura de um grande amor5. Eu não poderia imaginar que aquele livro, que trazia 

na capa a foto de uma menina em preto e branco, atuaria como um bálsamo sobre o 

meu estado de reclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMAGEM 1: Capa do livro Teresa de Lisieux 1873-1897. Aventura de um grande amor.  
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

Foi assim que tive o primeiro contato com a história da jovem francesa Marie 

Françoise Thérèse Martin, que aos quinze anos de idade, ingressou no Carmelo de 

Lisieux, onde duas de suas irmãs já haviam lhe precedido. Nasceu na cidade 

francesa de Alençon, em 02 de janeiro de 1873. Sua mãe, acometida por um câncer 

de mama, veio a falecer quando Teresa tinha 4 anos de idade. Com isso, cresceu 

sob os cuidados do pai e das irmãs.  

                                                           
4 Congregação religiosa feminina.  
5 Livro compilado com base nos escritos de Teresa de Lisieux, a partir do livro História de uma alma, da autobiografia e de 
outros escritos da santa.  
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Quando entrou para a vida religiosa, a jovem freira tinha como modelo de vida 

consagrada a Santa Joana d’Arc6, guerreira francesa que lhe inspirava coragem no 

campo de batalha do amor divino. Ela se reconhecia como a própria Joana na vida 

claustral ofertada, por livre escolha, a ser “holocausto do amor misericordioso de 

Deus”. (STOCKER, 2000, p. 128). Durante os nove anos de vida contemplativa em 

estrita clausura, a Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face7 deu o seu 

testemunho de pobreza, renúncia e sacrifício, tendo em mente a salvação das almas 

por meio da oração.  

Faleceu, em 1897, aos 24 anos de idade, em decorrência de uma 

tuberculose. Poucos anos depois, em 1925, teve a sua canonização8 proclamada 

pelo Papa9 Pio XI, passando a ser reconhecida popularmente como Santa Teresinha 

do Menino Jesus. 

 Do contato com mística10 teresiana, desde então, identifiquei uma espécie de 

abertura do portal de acesso à minha mitologia pessoal imantada pelos mistérios 

que coabitavam as palavras dessa jovem santa.  

Leia-se Mitologia pessoal, na perspectiva de Krippner e Feinstein (1988, p. 

27) quando afirmam que “é através dos nossos mitos que interpretamos a 

experiência dos nossos sentidos, ordenamos novas informações”, sendo os mitos 

pessoais, “modos pelos quais os seres humanos codificam e organizam suas vidas 

interiores”. Trata-se de um exercício para a evolução da consciência de si e da 

consciência da cultura em que vivemos. 

Fui invadida por uma força singular, ao mesmo tempo suave e feroz, uma 

afetividade com o sagrado que atravessou o tempo e fez morada na camada mais 

profunda do meu ser. Era o anúncio do meu mito-guia11, que seguiria no front 

comigo. Não se tratava apenas da busca pelo sentido da vida que me permitia ser 

                                                           
6 Nascida no vilarejo de Domrémy, França, no dia 6 de janeiro de 1412. Joana, heroína francesa da 
Guerra dos Cem Anos travada entre a França e a Inglaterra. Foi canonizada em 1920 e é a Santa 
Padroeira da França. 
7 Nome recebido por Teresa, depois de sua tomada de hábito, em 10 de janeiro de 1889. 
8 Ritual da Igreja Católica onde se reconhece um indivíduo falecido como santo, após longo processo 
de investigação sobre os feitos deste.  
9 Maior autoridade da Igreja Católica. 
10 Para Gilbert Durand a mística é “[...] ‘construção de uma harmonia’, na qual, se conjugam uma 
vontade de união e um certo gosto pela secreta intimidade [...]”. (apud PITTA, 2005, p. 29-30, grifo da 
autora).  
11 O Mito-guia, na Mitodologia em Arte, de Luciana Lyra, tem o status do mito-diretor na obra de 
Gilbert Durand na organização de sua Mitodologia. Sobre a Mitodologia em Arte iremos discorrer, 
mais minuciosamente, ao logo dos próximos capítulos da presente dissertação. 
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guiada pelo mito da santa e aceitar o chamado à vivência como vocacionada12, na 

Congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus13, em Recife, 

mas pela experiência do se sentir viva e em comunhão corpo e espírito. A força do 

mito a que me refiro perpassa as “[...] histórias de nossa busca da verdade [...] todos 

nós precisamos contar nossa história [...] precisamos que a vida tenha significação, 

precisamos tocar o eterno [...] descobrir o que somos” (CAMPBELL, 1990, p.05). 

Por conseguinte, passei a investigar com afinco os escritos-doutrina da Santa 

Teresinha. Com o tempo fui percebendo como as suas palavras me impulsionavam 

à investigação da minha própria trajetória, os meus vínculos familiares e a influência 

destes na minha vida. Identifiquei pontos de contato com uma ancestralidade, ainda 

desconhecida, ou melhor, não reconhecida como tal. Descobri, em meio às tantas 

aparentes coincidências, que eu estava intimamente ligada à minha tia Neli, que na 

vida consagrada se chamava Irmã Teresinha do Menino Jesus e, não por acaso, foi 

a responsável por me presentear com a história da santinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 2: Irmã Teresa, em julho de 1896.  

Fonte: Visages de Thérèse de Lisieux (vtl), edições do Ofício Central de Lisieux. 

 

Hoje, reconheço que comungar na pastoral vocacional14 foi o portal que 

encontrei para dar corpo àquilo que eu não conseguia expressar em palavras. Era o 

exercício do amor pelo simples cultivado pela Irmã Teresa do Menino Jesus como 

guia dessa nova proposta de vida, um verdadeiro mergulho no desconhecido, uma 

                                                           
12 Termo utilizado para designar jovens que tinham interesse em conhecer a vida na casa religiosa.  
13 Fundada em 03 de junho de 1864, na festa do Sagrado Coração de Jesus, em Alés, sul da França. 
14 Etapa onde a jovem tem os primeiros contatos com a Congregação, de maneira pessoal ou através 
de correspondência, e-mails, retiros vocacionais, dentre outros. 
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ruptura com o habitual em detrimento de uma outra forma de vida. Um verdadeiro 

rito de passagem que se anunciava. 

Arnold Van Gennep15 definiu os “rites de passage como ritos que 

acompanham toda mudança de lugar, estado, posição social de idade” [...] e 

caracterizam-se por três fases: separação, margem (ou limem) e agregação. 

(TURNER, 2013, p. 97, grifos do autor). De acordo com a Prof. Luciana Lyra16 esta 

divisão pode ser compreendida como: 

 

[...] a separação, quando o sujeito do ritual se separa de suas antigas 
regalias e deveres para com seu meio social; a transição, o momento 
liminar, central na transformação ontológica dos indivíduos; e a 
incorporação ou reincorporação a um novo estado de responsabilidades a 
ser desempenhado. A fase central liminar é justamente um período de 
tempo em que uma pessoa está entre identidades pessoais. É durante a 
fase liminar que o trabalho real dos rituais de passagem toma lugar. Nesse 
momento, ocorrem as transições e transformações especialmente 
demarcados (2015, p.93). 

 

 Com inspiração nas proposições de Arnold Van Gennep, Victor Turner17 

estrutura uma nova divisão e lhe intitula de drama social. Segundo John Dawsey18: 

 

O conceito de “drama social”, elaborado por Victor Turner (1974), trata de 
um processo que envolve quatro momentos: 1) ruptura (breach); 2) crise e 
intensificação da crise; 3) ação reparadora (redressive action); e 4) 
desfecho, que se manifesta como solução harmonizante ou reconhecimento 
de cisão irreparável (2005, p.17). 

 

Em consonância com o drama social reconheço que, ao longo da experiência 

como vocacionada, trafeguei pelas supracitadas etapas defendidas por Turner, 

tendo como ponto de partida (ruptura) o deslocamento do meio social (família, 

amigos etc.) em detrimento do convívio, ainda que parcial, com as Irmãs 

Franciscanas; posteriormente, a identificação de pequenas contradições entre o 

                                                           
15 Charles-Arnold Kurr van Gennep (1873-1957) foi um antropólogo francês, que se destacou, 
principalmente, pela sua pesquisa sobre os ritos de passagem. 
16 Atriz, performer, dramaturga, encenadora e professora na área das Artes Cênicas. Docente adjunta 
efetiva do Departamento de Arte e Cultura Popular e do Programa de Pós-Graduação em Artes, no 
Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Docente colaboradora do 
Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e orientadora de mestrado da supracitada pesquisadora. 
17 Antropólogos britânico (1920 – 1983). Desenvolveu importantes estudos, entre os quais a 
Antropologia da Experiência (Antropologia da Performance). 
18 Professor Titular MS-6 (2007) em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (USP). Ph. D. 
em Antropologia (1989) e Mestrado em teologia (1977) pela Emory University. Coordenador fundador 
do Napedra (Núcleo de Antropologia, Performance e Drama), f. 2001.  
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carisma da congregação e a sua prática na coletividade (crise e a sua 

intensificação).  

Para além desse convívio, busquei o sentido de continuar a respirar o 

sagrado “aquele que atua como uma força [...] ao qual é difícil de resistir” (OTTO, 

1992, p. 187), que eu acreditava (ação reparadora). Teresa seguiu comigo quando 

decidi fazer o meu céu para além do modus vivandi estabelecido naquela casa 

religiosa. Vi-me redesenhada em armadura e espada, subi no meu cavalo e segui 

para o mundo em busca do sagrado através da experiência com o outro (desfecho).  

Mal pude imaginar que renasceria no teatro, meio de transcendência 

encontrado também por Teresa na vida claustral. Inaugurava-se ali a passagem para 

um novo ciclo. Foi, então, que fui me deixando invadir pelas artes cênicas e nela 

identifiquei um campo sagrado na relação entre os seres. 

Tal entrega culminou com a minha entrada na Licenciatura em Artes Cênicas 

(2004), pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e continuou pulsando no 

Mestrado em Artes Cênicas (2015), pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), onde retomo o mito da Santa Teresinha do Menino Jesus como 

caminho a ser desvelado e resignificado através da experiência performática. Para 

tanto, lancei mão da Mitodologia em Arte19, que, por sua vez, consiste num 

complexo de procedimentos de cunhos ritualísticos e míticos, que estimulam a 

eclosão de pulsões pessoais dos artistas, aperfeiçoando o pluralismo das imagens 

colhidas nas experiências ditas artetnográficas (LYRA, 2014, p.168), conceitos / 

práticas encabeçadas pela Profa. Luciana Lyra, que estão ligados à Antropologia da 

Experiência (Antropologia da Performance), do antropólogo Victor Turner, e à 

Antropologia do Imaginário, do sociólogo Gilbert Durand, que em si trafegam acerca 

dos ritos de passagem, do sagrado, do mito e do ritual.  

De acordo com Lyra, e, na perspectiva Durandiana e seus predecessores 

estudiosos do imaginário: 

 

[...] o ser humano tem uma vocação mitológica e ritualística, performática, 
como também aponta Victor Turner em seus estudos sobre a Antropologia 
da Experiência. Há assim uma necessidade vital da imagem e da 
experiência, uma herança de mitologias, que se põe à prova pelo rito. 

                                                           
19 Inicialmente, Luciana Lyra nominava este conceito / prática de Mitodologia em Artes Cênicas, 
contudo, artistas das mais diversas linguagens se aproximaram dela com o intuito de desenvolverem 
suas pesquisas por essa via. Por conseguinte, a nomenclatura passou a ser Mitodologia em Arte. Ao 
longo dos capítulos da presente dissertação, algumas citações apresentarão a nomenclatura inicial, 
uma vez que uma das bibliografias base dessa pesquisa é a tese de doutoramento de Lyra. 
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Desse ponto de vista, o símbolo permite estabelecer o acordo entre o eu e o 
mundo (LYRA, 2014, p.177). 

 

Da pesquisa encampada por ela, mister se faz citar que foi montada uma 

performance intitulada Joana In Cárcere (2005) e o espetáculo teatral Guerreiras 

(2009) que trazem o mito da Santa Joana d’Arc, o qual regeu parte dos textos 

dramáticos e encenações produzidas pela Irmã Teresa do Menino Jesus durante a 

vida claustral.  

Para o alimentar da presente investigação, tomo a monografia (2003), 

dissertação (2005), tese (2011), relatórios de pós-doutorados (2013 e 2015) e 

artigos de Lyra, como bibliografia base para o desenvolvimento da pesquisa. Este 

material trafegou sob o campo do mito, rito, performance e imaginário, bem como as 

pesquisas desenvolvidas por Arnold Van Gennep, Victor Turner, Richard Schechner 

Gaston Bachelard, Carl Jung, Gilbert Durand, Danielle Rocha Pitta, Joseph 

Campbell, John Dawsey, que fortalecerão a trama bibliográfica acerca dessas 

temáticas. Em relação ao processo de criação cênica, reflexões de Antonin Artaud, 

Jerzy Grotowski, Eugênio Barba, Renato Cohen, traçarão convergências que 

permitam estabelecer um processo de construção do atuante para a cena.  

 Quanto ao desenvolvimento da escrita de Thérèse, êxtase de um corpo 

ofertado: travessia mitodológica de uma artista de f(r)icção deu-se em formato de 

cartas com estilo confessional, na primeira pessoa do singular, tendo como 

inspiração os manuscritos autobiográficos da Santa Teresinha do Menino Jesus, a 

quem chamei carinhosamente de Querida Teresa.  

 No que se refere à artista de f(r)icção, que trouxe nesta pesquisa teórico-

prática, dialoguei com o conceito defendido por Lyra (2013, p.54) onde “[...] aponta 

para o performer na atuação liminar sob a máscara ritual gerando um estado de 

f(r)icção, de atrito e desconstrução que é dialeticamente inverso ao da ficção (fictio 

ou algo modelado, construído)”. Vale ressaltar que a ênfase na forma escrita da 

palavra f(r)icção é dada propositalmente por Luciana Lyra. 

Apresentou-se, ainda, a presente escrita dividida em quatro capítulos 

(portais), intitulados de acordo com algumas graduações da formação de uma freira 

(aspirantado, postulantado, noviciado e profissão perpétua) que, ao longo da 

tessitura, delinearam pontos de convergências na apresentação dos conteúdos com 

a estrutura de drama social, defendida por Victor Turner: 
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1. PORTAL ASPIRANTADO – DE ONDE VIM: apresentou uma espécie de 

memorial da autora, que perpassou os seus primeiros contatos com o mito da 

Santa Teresinha do Menino Jesus, sua experiência na pastoral vocacional na 

Congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e a sua 

descoberta das artes cênicas como o solo para uma alquimia entre o sagrado e 

a arte. Aspectos da fase de ruptura serão apontados ao longo do trajeto.  

 

2. PORTAL POSTULANTADO – RECONHECENDO O TRAJETO: no segundo 

portal mostrou-se o encontro da artista-pesquisadora com os conceitos / práticas 

da Mitodologia em Arte e da Artetnografia, reconhecendo-os como via de acesso 

à experiência performática Thérèse.  

 

3. PORTAL NOVICIADO – CAMADAS DA CRIAÇÃO: no terceiro portal deu-se a 

experiência com os procedimentos mitodológicos, com ênfase nos ritos de 

partida e nos ritos de realização. A artista-pesquisadora discorreu sobre as suas 

descobertas e inquietações a partir do processo de criação tomando como base 

os registros do seu livro de artista, que se define como uma “cartografia 

delineada pelo artetnógrafo [...] uma espécie de diário de registros em campo de 

cada artista envolvido no processo” (LYRA, 2013, p.124). No presente portal, 

ainda se refletiu sobre as partes que integraram a performance em si, apontando 

para as escolhas e descobertas na organização dos elementos da cena.  

 

4. PORTAL PROFISSÃO PERPÉTUA – UM CORPO OFERTADO: este portal 

celebrou a comunhão performática Thérèse, com atuação de Karla Martins sob a 

orientação de Luciana Lyra, experienciada, em dois momentos, no estado de 

Pernambuco: no Carmelo da Imaculada Conceição, em Camaragibe; e no Teatro 

Arraial, em Recife/PE. 

 

  Além dos quatro portais, o leitor pode encontrar os Ritos finais, etapa que 

encerra a jornada inaugurada nos Ritos iniciais. Aqui, a artista-pesquisadora se 

voltou aos procedimentos mitodológicos, mais especificamente aos ritos de retorno, 

onde discorreu sobre a partilha em Thérèse e apontou pistas sobre os 

desdobramentos da pesquisa, a que ela nomeou de Pedagogia do Sagrado na Arte.  
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Pelo exposto, identificou-se uma pesquisa de mestrado com prática cênica 

que resultou no solo intitulado Thérèse. Via os procedimentos mitodológicos, onde 

esteve calcada a presente pesquisa, não se teve por objetivo representar a vida da 

santa, mas sim, performar o mito a partir da f(r)icção com a mitologia pessoal dessa 

artista.  

Quando f(r)icciono Karla e Teresa enxergo-me embebida de tantas outras 

mulheres de minha ancestralidade. Dessa trama de energias, vejo eclodir pulsões do 

feminino que se interpenetram e transbordam na arte. Desvelo, aos poucos, uma 

Santa para além do seu tempo, cores de uma menina-mulher que se revela no 

sagrado, a quem se permite atravessar o portal da razão, em detrimento de algo 

ligado ao imaginário e às pulsões do instinto, como “pistas para potencialidades 

espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 1990, p. 17), um processo de se voltar 

para dentro e reconhecer a força desse imaginário, numa relação entre espírito, 

corpo e experiência.  

Querida Teresa, a nossa Rosa-dos-ventos revela o 
sentido de norte a sul desse trajeto em corpo e espírito, 
entre o sagrado e a arte. Espero não ter esquecido de 
maiores informações. De toda forma, caso você precise, 
podemos a cada portal, revisar o que pensamos inicialmente, 
certo? Neste exato momento, as minhas mãos estão suadas, 
meu coração bate veloz, mas eu não estou com medo. É um 
misto de ansiedade e amor que me invade neste momento, 
com o anúncio do que está por ser desvelado. Eis que já se 
apresenta o primeiro portal. Aspiro que este é o começo e 
luz para uma maior e melhor compreensão da mística que 
nos envolve. Avancemos!  

E elas seguiram pé com pé, uma ao lado da outra da outra. 
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Recife, 08 de novembro de 2015. 
Querida Teresa,  
frente ao presente portal, cabe esclarecer a quem pretende 
entrar que não se deseja aqui nada além do que a mais 
singela essência do espírito. As motivações do presente trajeto 
se alicerçam no solo fértil da arte, portanto, somente siga 
em frente, se estiver disposto a saborear desses frutos. Cabe 
esclarecer que, não por acaso, este lugar é sagrado e é 
preciso se desarmar para garantir a boa passagem. Preciso 
que você compreenda que um portal “é o limite entre o mundo 
estrangeiro e o mundo doméstico [...] entre o mundo profano 
e o sagrado [...]. Assim, atravessar a soleira significa 
ingressar em um mundo novo” (GENNEP, 1977, p. 37). O que 
está no campo das aspirações (aspirantado) é muito frágil 
ainda. É preciso saber pisar com cautela neste portal, pois 
retornaremos ao útero, onde ainda somos crianças. Será 
importante voltar ao instante primeiro, a fim de compreender 
melhor as pulsões do instinto que nos trouxeram até aqui. 
Peço, por fim, que não se assuste com a linguagem 
espontânea e sem arrodeios, pois não se deseja aqui correr o 
risco de interferir na intensidade e beleza que coabitam as 
palavras simples. Respire um pouco! Entre! 
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1.1 MULHER – COLO – MÃE 
Recife, 09 de novembro de 2015. 

 

Querida Teresa,  
hoje, me dei conta do quão crescer é desafiador. Contudo, o 
nosso encontro tem permitido ao meu interior uma descoberta 
de cores. Lendo os seus manuscritos autobiográficos, vi que, 
assim como eu, não desfrutastes do colo de tua mãe por 
muito tempo, porque ela veio a falecer quando você tinha 4 
anos de idade. Na mesma idade, mas por razões diferentes, 
o meu não conviver se deu pela ruptura do relacionamento 
entre os meus pais. Desde então, nós duas, mãe e filha, 
nunca passamos muito tempo juntas, apenas desfrutamos de 
pequenos encontros até, aproximadamente, os meus oito anos 
de idade. Querida Teresa, esta é uma experiência íntima que 
quero partilhar contigo. Entre! O que te mostrarei durará o 
tempo de um chá. 
 

O ponto de partida é o útero de onde vim. De minha mãe, recordo bem os 

seus cabelos negros e longos, sua forma simples de falar, do seu sorriso e do seu 

jeito tímido de saber como eu estava crescendo. Eu nunca sabia ao certo o que 

dizer ou como agir na presença dela, porque a minha cabecinha de criança não 

conseguia combinar as caraminholas ditas pelo meu pai e as delicadezas que ela 

me ofertava. Para ele, a minha mãe tinha que ser desprezada, contudo, eu a 

desejava por perto sempre e mais. Ela sofria com o acesso limitado à minha 

presença. Eu podia ver o seu olhar entristecido, mesmo nos escassos encontros. Foi 
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então que, num certo dia, ela anotou na minha mão o número de um bip, seria o 

nosso segredo. Através dele eu poderia, sempre que eu sentisse vontade, deixar 

uma mensagem para ela. O bip era um dispositivo móvel que recebia mensagens de 

textos enviadas por telefone. Era engraçado o funcionamento dele, porque se fazia 

necessário ligar para uma central telefônica e, do outro lado da linha, uma atendente 

digitava a tal mensagem. Sendo assim, era necessário dizer devagar a informação, 

ditar palavra por palavra e, em muitos casos, repetir. E foi assim que, aos poucos, 

eu consegui dizer: Eu amo você! Eu... amo... você, MÃE! 

Muitas primaveras se passaram e o nosso contato foi diminuindo, 

diminuindo.... Hoje, eu não sei absolutamente nada sobre a vida dela, nem onde 

mora, o que gosta de comer, o que prefere vestir..., mas, sinto que ainda a 

reencontrarei em algum tempo-espaço, sabe? Quero lhe dar colo, um abraço bem 

apertado e lhe agradecer pelo dom da vida, por me amar antes mesmo de nos 

conhecermos. Quero saber o cheiro que tem a minha mãe. O seu nome é Aparecida 

Fátima Costa da Paz e segue comigo, assim como a sua imagem inunda o meu ser. 

“A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E 

se existir, acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor”, quando dizia o 

cântico na missa do dia das mães, era ali que, ao pé do altar de Maria, que renovava 

em mim a certeza de que ela nunca me esqueceria e de que, ao menos naquele dia, 

ela pensaria em mim.   

Revirando os escritos de Gaston Bachelard20 (1998), em A Água e os Sonhos, 

parece que me encontro refletida e acarinhada: 

 

[...] o amor filial é o primeiro princípio ativo da projeção das imagens, é a 
força propulsora da imaginação, força inesgotável que se apossa de todas 
as imagens para colocá-las na perspectiva humana mais segura: a 
perspectiva materna. Outros amores virão, naturalmente, enxertar-se nas 
primeiras forças amantes. Mas todos esses amores nunca poderão destruir 
a prioridade histórica de nosso primeiro sentimento. A cronologia do 
coração é indestrutível. Posteriormente, quanto mais um sentimento de 
amor e de simpatia for metafórico, mais ele terá necessidade de ir buscar 
forças no sentimento fundamental. Nestas condições, amar uma imagem é 
sempre ilustrar um amor; amar uma imagem é encontrar sem o saber uma 
metáfora nova para um amor antigo. Amar o universo infinito é dar um 
sentido material, um sentido objetivo à infinitude do amor por uma mãe. [...] 
Quando amamos uma realidade com toda a nossa alma, é porque essa 
realidade é já uma alma, é porque essa realidade é uma lembrança (pp.120 
- 121). 

 

                                                           
20 Gaston Bachelard (1884 – 1964), filósofo e ensaísta francês. Autor de obras como: A psicanálise 
do fogo; O ar e os sonhos; A água e os sonhos; a terra e os devaneios da vontade, dentre outras. 
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Depois da separação dos meus pais, me recordo do exato instante em que fui 

acolhida nos braços de uma mulher chamada Simone, a nova esposa do meu pai. 

Ao vento, fitei o movimento dos seus cabelos longos e negros e corri para os seus 

braços: “mainha”, gritei. Foi o nosso primeiro contato. Emocionada, ela sempre me 

contou sobre este momento. Meu coração de criança sorriu para o colo recebido. 

Sorriu também quando do seu ventre vi nascer o meu amado irmão Gutemberg. 

Cresci entre os adultos e foi assim que voei sobre a infância. Aos nove anos 

de idade, já tinha clareza sobre o amor e o respeito.  Passei a não suportar as 

constantes brigas entre o meu pai e Simone. Diariamente, convivia com as 

pequenas torturas e opressões que ela sofria. E, uma vez Simone sendo agredida, 

eu também me sentia como tal. Meu coração e corpo de criança não tinham forças 

suficientes para libertá-la daquele contexto. Foi, então, que avançamos sobre as 

trincheiras e quase que ao mesmo tempo, pulamos o portão do jardim e rompemos 

com aquele filme de terror. Ela seguiu para junto de sua família levando o meu irmão 

e eu juntei algumas roupas na mochila e fui morar com a minha avó paterna.  Para o 

meu alívio, do outro lado, fui amparada pela grande mãe21 e em seu colo fiz morada, 

chorei, dormi e cresci.  

A casa de vovó Jura, era assim como eu a chamava, tinha um piso vermelho, 

e ela gostava de frisar que era um mosaico. Lá, experimentei o fervor de sua 

religiosidade, sua crença no catolicismo, seu colo e sua disciplina. A casa respirava 

espiritualidade e fé. Seguia vovó com o terço na mão, para lá e para cá. O sagrado 

estava nela e era ela. “Era o terço de brilhante nos dedos de minha avó, e nunca 

mais eu tive medo da porteira nem também da companheira que nunca dormia 

só..."22.  

E, assim, a minha criança foi sendo embalada por Fátima, Simone, Jurací, 

dentre tantas outras mulheres. A presença do arquétipo da grande mãe nas suas 

múltiplas faces se fez presente em minha trajetória. Do todo esse trajeto mãe-filha, 

vi-me perdida, tantas e quantas vezes, na tentativa de uma melhor compreensão do 

que de fato eu sentia. Foram tantas rupturas maternas, que os enlaces só se 

estabeleceram por completo na adolescência.  

                                                           
21 Jung (2008) menciona que as representações mais características são: a mãe e a avó, a madrasta, 
a sogra, a ama de leite. São atribuídas ao arquétipo da grande mãe características tanto de 
acolhimento, cuidado, sabedoria e suporte, como aterrorizantes, obscuras, devoradoras e advindas 
do mundo dos mortos. 
22 Trecho da música Avohai, de autoria de Zé Ramalho, em 1978. 
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 Com o passar do tempo, as minhas relações se estreitaram com outras 

mulheres (professoras, mães das minhas amigas, tias e etc.) e passei a conviver 

com elas numa relação de proximidade e afeto, como se fossem minhas mães. Uma 

incessante procura pela proteção materna acompanhada do medo de perder o 

vínculo outra vez. Hoje, mesmo na idade adulta, não demora e tenho uma nova 

mãe, seja aqui ou acolá.  

 

Querida Teresa, de uns tempos para cá, me pego 
imaginando sobre a possibilidade de uma inversão de papéis. 
Já parou para pensar que magia se esconde entre criador e 
criatura? Uma coisa é certa: a maternidade é uma das 
maiores manifestações do divino encarnado no gerar, nutrir, 
curar, ser amor. Pensando bem, se observarmos sob outra 
perspectiva, a primavera já se iniciou aqui dentro de mim. Ao 
passo que tu estás habitando o meu todo e quão logo virás à 
luz em Thérèse. O eu e o tu. És a tão desejada gestação que 
se corporifica na arte, minha querida Teresa. 
 
 
 
1.2 NO CORAÇÃO DA IGREJA 

 

Recife, 15 de novembro de 2015. 
Querida Teresa,  
hoje eu quero te contar um pouco sobre como se deu a minha 
chegada à Igreja Católica23. Tudo começou com a minha 
                                                           
23 Também conhecida por Igreja Católica Apostólica Romana sua doutrina se baseia na doutrina 
cristã. Sua sede fica em Roma, na Itália, e tem a maior autoridade intitulada de Papa. 
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participação na catequese24, com aulas aos sábados. Ali, os 
princípios da doutrina da igreja juntamente com os 
ensinamentos bíblicos eram partilhados com as crianças, ao 
longo de 1 hora de encontro. Sob a orientação e cuidado de 
minha avó, que era catequista há muito tempo, fiz dois anos 
de formação que culminaram com o momento tão esperado 
da primeira comunhão25.  

 

Para, finalmente, o meu tão esperado encontro com Jesus na Eucaristia26 

precisei, no dia anterior, fazer uma confissão auricular27. Minha avó dizia que 

devíamos contar tudo de errado que fizemos ao padre. Todavia, a minha cabeça de 

criança não compreendia bem o que, de fato, se configurava como o errado. Não me 

lembro o que confessei, mas recordo bem que a penitência foi rezar a Ave-Maria e o 

Pai Nosso de joelhos. Além disso, era necessário ficar vigilante para não pecar até o 

dia seguinte, caso contrário, eu não poderia receber a primeira comunhão. Acho que 

eu nunca fiquei com tanto medo de fazer algo errado.  
 

Querida Teresa, na tarde seguinte, vestida de branco e 
com uma rosa vermelha nas mãos, segui para a igreja. Eu já 
estava de saída quando lhe recebi, querida Teresa, vestida com 
pétalas bem aveludadas. Segui! Seguimos! Foi uma emoção 
como nunca havia sentido. Minhas mãos suavam e minhas 
pernas tremiam. Fui visivelmente tomada por uma força 
                                                           
24 Ensino da doutrina católica para crianças e adolescentes. Espécie de curso de formação para o 
recebimento da Eucaristia.  
25 Ritual católico onde o fiel se encontra com Jesus na hóstia consagrada. 
26 Partícula onde a igreja simboliza o corpo de Cristo. 
27 É uma doutrina da Igreja Católica onde o fiel deve confessar os seus pecados, pelo menos uma 
vez ao ano, a um padre. Para receber a eucaristia, o fiel precisa estar em dia com a confissão.   
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indescritível. Isso me fez recordar à tua experiência: “Ah! 
Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma! [...] 
foi um beijo de amor. Sentia-me amada e, por minha vez, 
dizia: Eu vos amo, dou-me a vós para sempre” (TERESA 
DO MENINO JESUS, 2002, p. 92). As tuas palavras 
revelam a inundação do amor por Jesus em tua alma, uma 
fusão tão singular do humano com o divino na hóstia 
consagrada. Recordo os teus escritos em forma de poesia:  

 
Tu que conheces minha pequenez extrema 
Não temes te abaixar até a mim! 
Vem ao meu coração, Hóstia branca que amo! 
Vem ao meu coração! Ele suspira por ti! 
Ah! Quisera que a tua bondade me deixasse 
Morrer de amor, depois desta graça. 
Jesus, escuta o grito da minha ternura. 
Vem ao meu coração! 
(TERESA DO MENINO JESUS, 2002, p. 
650). 

 

Todo o ritual previsto para a Missa da Primeira Comunhão foi realizado. Tudo 

começou com uma pequena procissão de entrada e seguiu até o momento tão 

esperando do primeiro encontro com Jesus. 
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No meu coração de menina, a comunhão atuou como uma forte iluminação, 

um verdadeiro impulso para um maior compromisso com os ritos da igreja. Comecei 

a participar de quase todos os grupos da igreja (Pia União das Filhas de Maria, 

Movimento Eucarístico Jovem, Grupo de Acólitos...) e os meus horários livres 

passaram a ser preenchidos por compromissos religiosos. Em meio a este fluxo 

intenso de atividades, esbarrei em um menino, mais ou menos da minha altura, 

chamado Valmir Assis. Ele era tão esperto e inteligente. Erámos tão grudados, que 

só você vendo. “Unha e carne”, diziam todos. Erámos dois pequenos muito 

responsáveis com as coisas de Deus e, por consequência disso, os mais velhos nos 

enchiam de mimos. Nossa assiduidade e participação dentro dos rituais da missa, 

da Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Tejipió28, eram de se admirar.  

Na mesma época, fundei o meu Grupo de Teatro e Dança Agnus Dei, que 

tinha, aproximadamente, 20 meninas, entre 10 e 13 anos de idade. Com elas, dirigi 

pequenas encenações de teatro e dança para as festividades da igreja e muitas 

atividades que tinham o objetivo de catequizar através da arte. Foi uma fase muito 

importante para minha formação religiosa e artística. Descobri um Sagrado possível 

de tocar e compartilhar com a comunidade. Mas, somente deu muito certo graças ao 

apoio das lideranças dos outros grupos da igreja e da minha avó, que tinha o seu pé 

na arte. Cantava divinamente. Vendo a neta empolgada com a igreja, de imediato, 

disponibilizou o seu micro system para os ensaios, costurou figurinos e tudo que era 

possível ela fazia pelo grupo. O nosso primeiro espetáculo foi O nascimento de 

Jesus, na noite Natal. 
 

Querida Teresa, não sei se te contei, mas o padre lá 
da comunidade era cenógrafo e figurinista profissional, 
acreditas? Ele tinha as suas criações assinadas em diversos 
espetáculos de teatro do Recife. Assim como você, eu também 
demorei a compreender que os padres eram humanos de 
carne e osso, sabia? Para a minha alegria, o Padre Aníbal 

                                                           
28 Bairro localizado no subúrbio da cidade de Recife, em Pernambuco. 
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Santiago sempre foi um grande incentivador da arte na 
Igreja.  
 
  De pouco em pouco, a igreja se transformou na minha segunda casa e os 

membros dela uma grande família. Eu vivia dia e noite cuidando das coisas 

sagradas. Nada mais me chamava tanto a atenção do que estar ali. 

Com o passar dos anos, a minha amizade com Valmir se tornou ainda maior. 

A nossa união era tanta que me vi sem chão, quando ele anunciou que iria para o 

seminário. “Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração”29, ele escreveu um 

bilhetinho e me deu com o trecho dessa música n’outro tempo, e era a primeira vez 

que me senti tão machucada pela partida de alguém. Valmir era o menino-homem 

que via o mundo em música e isso me completava. Quando sua ida para a 

Congregação Salesiana de Dom Bosco30 se confirmou, só me restou dizer um adeus 

engasgado e lhe presentear com uma homenagem sobre a história de sua vida, por 

meio de uma curta encenação. Apresentamos no altar principal da igreja, que 

garantia boa visualização de todos que estavam naquela missa da despedida. E, 

como era de se esperar, o tempo passou e o seminário, por vezes, o silenciou. 

Ficaram, nos meus dias, o vazio. 

 

 

1.3 CHAMADA A SER SHEKINAH31 

Recife, 10 de janeiro de 2016. 

Querida Teresa,  
o tempo passou e próximo ao carnaval, lá na igreja, foi 
divulgado um retiro espiritual intitulado de “Chamada a ser 
Shekinah”, que foi realizado durante as festas de momo, 
                                                           
29 CARLOS, E. CARLOS, R. Fera Ferida. Ano 1978. 
30 Congregação religiosa da Igreja Católica, fundada em 1859, por São João Bosco e aprovada, em 
1874, pelo Papa Pio IX.  
31 Significa Morada de Deus. 



41 
 

pelas Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, 
no Centro de Evangelização São José, no bairro do Cristo 
Redentor32. Consistia em dedicar o período, unicamente, à 
oração e às atividades religiosas que seriam desenvolvidas. Na 
ocasião, as participantes tiveram abrigo e alimentação por 
conta do evento. Foi a primeira vez que eu entraria num 
convento. Tratou-se de um convite diferente, que chegou em boa 
hora. Querida Teresa, entrar em contato com a sua Pequena 
Via33 era uma possibilidade real, naquele encontro. Experienciar 
a vida ali no convento, me remetia a seguir uma vida de 
simplicidade, amor, doação e oração que não me soava 
estranho, mas se apresentava como uma extensão daquilo que 
eu sempre vivi na igreja. Eu tinha 13 anos e um coração 
sedento por tocar o divino de uma forma ainda mais intensa. 
 

Na casa religiosa, mais especificamente no Centro de Evangelização São 

José, moravam três irmãs religiosas (freiras): Íria, Matilde e Nilza. Além delas, por se 

tratar de uma casa de formação, moravam três jovens aspirantes: Madalena, Maria 

José e Rita de Cássia. Recebia esta nomenclatura, porque estavam ligadas à fase 

do Aspirantado, que é a etapa inicial da formação de uma freira, conhecida também 

como fase da experiência. Nela é possível conhecer mais de perto a rotina das irmãs 

e o carisma da congregação na qual se deseja ingressar. Os rituais ligados à esta 

etapa de formação contemplavam as atividades domésticas, as missas e os estudos 

individuais da bíblia. Aqui todas as ações eram realizadas de acordo com várias 

                                                           
32 Bairro do subúrbio da cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. 
33 Doutrina teresiana que consistia em alcançar a infância espiritual. Ser como uma criancinha 
inocente, pura e que confia sua vida nos braços do pai. Pregava viver com o mínimo necessário, 
procurando ser o menor e aceitando os desafios com resignação.   
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regras e, muitas vezes, bem rígidas, a fim de garantir exatidão na continuidade dos 

princípios que regiam a Congregação. 

 O Aspirantado inaugura um verdadeiro rito de passagem, um deslocamento 

do mundo profano para o sagrado. Aqui, 

 
[...] a jovem passa por um processo de ruptura com sua família de origem, 
para ingressar na Ordem religiosa. Ruptura que não é apenas desejada 
pela filha, mas é também imposta pela congregação [..] Este período de 
isolamento é um período de socialização das candidatas à vida religiosa, 
período probatório na concepção da congregação, mas que funciona como 
treinamento do habitus da religiosa [...] e incorporação a uma “nova família”, 
uma família de mulheres (GROSSI, 1990, p. 51). 

 

Segundo Mauss (2013), “tudo o que está muito profundamente envolvido no 

domínio religioso é, por isso mesmo, retirado do domínio do profano”. Esta é uma 

condição primeira no processo de formação de uma freira. De todo coração, ofertar-

se ao sagrado sacrificando os seus interesses pessoais, em detrimento do coletivo. 

Todavia, “em todo o sacrifício há um ato de abnegação [...] e geralmente [...] lhe é 

mesmo imposta como dever” (MAUSS, 2013, p.107). 

Para além desta compreensão, de malas prontas, rumei ao retiro espiritual. Já 

no primeiro contato, nada se comparava à força que tomava a capela do CESJ34. 

Para todos os lados eram sorrisos e partilha de afetos, uma verdadeira festa na alma 

das jovens ali presentes para o encontro vocacional. Dentro da programação, 

diversas atividades foram desenvolvidas contemplando estudos da bíblia, missas, 

palestras, atividades em grupos temáticos, dentre outros. Aproximadamente 20 

jovens tinham dito “sim” à proposta de imersão.  Tudo era tão cheio de luz. Eu já não 

reconhecia Jesus na contemplação, mas em minh’alma. Éramos um só corpo. Fui 

atravessada pelo sentido da espiritualidade que tanto a minha avó falava.  

Ao final do encontro, eu não conseguia dizer sequer uma palavra, eu só 

chorava muito. A missa de encerramento anunciava que era tempo de voltar para 

casa. Mas, como? Havia um desejo ardente em mim que clamava por continuidade. 

Em prantos, implorei à Irmã Íria a sua atenção. Ela não hesitou e logo me acalmou 

dizendo que eu poderia voltar sempre que quisesse, pois, as irmãs ficariam felizes. 

Ela, com certo empenho frente à superiora da casa Irmã Nilza, afinal, se tratava de 

uma adolescente ainda, cumpriu com sua palavra. E assim, vi-me mergulhada num 

intenso processo de discernimento vocacional.  

                                                           
34 Centro de Evangelização São José. 
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Querida Teresa, dessa minha experiência, rememoro as 
suas palavras quando foi aceita no Carmelo de Lisieux, aos 
15 anos de idade. A tua vocação nunca foi motivo de dúvida. 
Quão lindo presente do coração de Jesus para o teu: “Enfim, 
os meus desejos estavam satisfeitos; minha alma 
experimentava uma paz tão doce e profunda que seria 
impossível exprimi-la” (TERESA DO MENINO JESUS, 
2002, p. 142). 
 

Um dado importante durante a pastoral vocacional eram as minhas visitas ao 

Centro de Evangelização, que se tornaram mais frequentes e, principalmente, nos 

finais de semana e feriados. Nesta fase, comecei a dormir com as aspirantes, 

participando do cotidiano e das atividades da casa. Durante as férias da escola, 

garantia maior tempo de permanência no CESJ, podendo partilhar dos rituais mais 

profundamente. Assim, vi-me como vocacionada experienciando o Aspirantado. 

Ao passo que aceitamos um chamado como este à experiência na vida 

religiosa, se anuncia uma ruptura espacial (casa / convento), inicialmente, e, por 

conseguinte, no modo de vestir, de fazer as refeições, de expor suas ideias etc. 

Somos convidadas a repensar algumas práticas e a incorporar uma nova forma de 

pensar e (re)agir aos acontecimentos, a fim de se adequar à nova proposta de vida. 

A pisada e o solo mudam e isso te coloca em um processo de transformação de si. 

O Aspirantado, por sua vez, traz fortemente as características da primeira fase do 

drama social (TURNER, 2013), intitulada de ruptura.  

De acordo com o pesquisador Rubens Alves da Silva35: 

 
‘Dramas sociais’ configuram ‘momentos extraordinários’ que possibilitam 
aos atores sociais distanciarem-se da mesma e, de maneira reflexiva, 
lançarem um olhar mais crítico para realidade social, bem como “tomarem 
consciência” dos conflitos, das contradições estruturais, dos problemas não 

                                                           
35 Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia 
da Universidade de São Paulo. 
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resolvidos e suprimidos na realidade social (SILVA, 2005, p. 41, grifo do 
autor). 

 

Dado o processo de ruptura, gostaria de discorrer sobre o que o “novo 

ambiente”, nesta abordagem - o convento, pode suscitar. Bem sabemos que existem 

muitas semelhanças com o mundo cotidiano, contudo, o que diferencia em alguns 

setores é a maneira como se dá a experiência. Por mais que o ambiente possa 

levar, a quem nunca o tocou, a acreditar numa vida de solidão, vale registar que, 

existem momentos solitários, mas de uma vida em comunidade.  

Uma das coisas que mais me encantava no convento era o espaço dedicado 

ao cuidado com os animais. Além dos passarinhos que iam, diariamente, se 

refrescar nos potinhos com água das janelas, tinha um cachorro preto enorme 

chamado Bob, que morava no quintal do convento. Eu tinha medo dele, não vou 

negar. Resguardava-me na janela da cozinha e lá de cima via as irmãs colocarem a 

sua comida. Ele fazia uma única refeição pela manhã: comia um arroz refogado com 

cenoura e cebola cortadas em tiras bem fininhas. No convento, até para preparar o 

arroz do cachorro tinha um passo a passo, que aprendi rapidinho. Entre outras 

coisas, aprendi a ter maior disciplina com as atividades do lar, e que regras são 

importantes para que o bom funcionamento das coisas se dê. Irmã Íria, nossa 

orientadora vocacional, era muito clara nos seus ensinamentos e ali, na casa de 

formação, o lugar respirava aprendizado e regras. 

No mais, a convivência com as Irmãs era bem animada e povoada por jovens 

da comunidade que frequentavam as atividades voltadas à comunidade, nos finais 

de semana.  

Faz-se mister registrar que, as religiosas de lá possuíam uma veia artística 

bem forte. A irmã Íria era um desses talentos: escrevia, cantava, pintava, tocava 

violão, dançava etc.  Ela fazia de tudo um pouco. Parece até que posso ouvi-la 

cantando a Águia pequena, do Padre Zezinho36(1990):  

 

Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar / Águia pequena 
que nasceu para as alturas com ânsia de voar / E eu percebi que as minhas 
penas já cresceram / E que eu preciso abrir as asas e tentar / Se eu não 
tentar não saberei como se voa / Não foi à toa que eu nasci para voar.  

 

                                                           
36 José Fernandes de Oliveira, mais conhecido por Padre Zezinho, é um padre católico brasileiro da 
Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, professor de comunicação, escritor e 
compositor. 
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Com o tempo, o nosso vínculo foi se afinando e a irmã Íria dava condições 

para que eu me desenvolvesse junto aos rituais da Congregação. Já não me 

importava em estar com as minhas amigas do bairro. O meu desejo era ficar no 

convento. Não tive qualquer impedimento por parte do meu pai ou da minha avó. 

Eles sabiam que eu estava segura e feliz. Quando me senti mais à vontade, 

perguntei às Irmãs sobre o ingresso de meninas com idade inferior aos 18 anos, 

mas recebi uma negativa de imediato. Restava aos meus dias esperar, deixar o 

tempo passar para, então somente, formalizar o pedido para a vida religiosa.  

 

Querida Teresa, as tuas palavras me guiavam na longa 
espera. Atravessavam-me como um estímulo na busca por 
uma forma de viver o sagrado que vibrasse em minh’alma. 
Aos poucos, fui percebendo que as atividades que eu vinha 
partilhando no Centro de Evangelização já não me bastavam. 
Eu queria mais. Às vezes, ficava tão aflita que andava 
chorando pelos cantos. Era na capelinha, em frente ao 
sacrário, que eu conseguia repousar o meu espírito inquieto. 
Eu já não sabia ao certo se queria continuar ali. Foi então, 
que retomei a leitura dos teus manuscritos autobiográficos, 
em busca de uma iluminação acerca de algumas questões do 
dia-a-dia, da rotina da casa religiosa, que não pareciam 
compatíveis com a minha compreensão do que seria uma vida 
consagrada. Essa tua coragem, querida Teresa, de se doar, 
de se ofertar e de combater o mal com o bem, dentro do 
Carmelo, me pareciam cada vez mais difíceis de realizar.  
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Ao tirar o véu do encantamento sobre a proposta de vida que encontrei dentro 

dos muros do CESJ, questionei, duvidei, repensei. Achei que o problema estaria em 

mim, mas seria isto um problema de fato? As minhas expectativas frustradas se 

transformaram em combustível para o reinventar-se. Eu desejava uma vida onde se 

pudesse sentir as reverberações do outro, no outro, em comunhão. Não se tratava 

de buscar uma vida não ligada ao sagrado, mas de resgatar o seu sentido na 

totalidade, no campo, com as pessoas. 

Vi-me convidada a refletir sobre a prática da caridade com o próximo e o 

quanto poderíamos nos empenhar em vivê-la. Eu já não enxergava isto naquela 

proposta de vida, uma vez que, diariamente, as atividades domésticas ocupavam a 

maior parte do tempo. Reconhecer essas sombras doeu muito. Eu sabia que podia 

ser melhor atuante em outras frentes. As atividades na igreja de onde eu vim, já 

haviam me mostrado isso. 

Tomada por esta certeza, vivenciei, ainda no CESJ, um novo ciclo: era o 

período das festividades em homenagem a São Francisco de Assis. Na ocasião, 

encenamos a história deste santo que largou a família e todas as riquezas materiais 

que dispunha para viver entre os pobres leprosos de Assis, na Itália. Sua vida de 

dedicação aos mais necessitados o fez um dos santos mais populares da Igreja 

Católica. Seu testemunho / prática de fé, amor e caridade, se difundiu aos quatros 

cantos do mundo, inspirando muitos corações. Sob a atuação e direção da Irmã Íria, 

a encenação era repleta de músicas, coreografias e textos, a partir dos 

ensinamentos do santo homenageado. Foi, então, que encontrei nesta experiência a 

arte com o sagrado apontando um caminho para a minha alma inquieta. Com o 

coração sedento segui. Alcei voo e pousei no coração do teatro. Não sei ao certo se 

pousei ou se ele me fisgou. Mas, de uma coisa eu tinha certeza, era impossível 

resistir a magia que pulsava no seu chão. Fisgou-me. Invadiu-me sem muita 

explicação.  
 

Querida Teresa, eu sei que você compreendia o que eu 
estava sentindo, pois, foi através do teatro que você encarnou 
o seu mito-guia Joana d’Arc. Quando Joana ainda não havia 
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sido canonizada37, tu já a reconhecias como uma grande santa 
guerreira. “[...] O teatro não tem categorias, é sobre a vida. 
Este é o único ponto de partida, e além dele nada é 
realmente fundamental. Teatro é vida” (BROOK, 1999, p. 07). 
Foi a tua capacidade de enxergar além, que estimulou a 
audição dos meus instintos e me moveu à margem da casa 
religiosa a fim de “repensar o lugar olhado das coisas” 
(DAWSEY, 2006, p. 25). Querida Teresa, foi então que, no 
auge dos 15 anos, choramos juntas. Tu, pela tão sonhada 
entrada para a vida contemplativa do Carmelo e eu, de cá, no 
ponto de partida da reinvenção do meu trajeto, numa 
verdadeira encruzilhada. E me vendo tão cheia de dúvidas, me 
mostrasse a luz, como um grande farolzinho no meio do 
mar revolto. És o meu mito-guia! Sobre isso, proponho 
conversarmos mais à frente, pois já se anuncia o Portal 
Postulantado, que nos convida a um aprofundamento ainda 
maior. Adentremos, pois, no sacrário dessa nossa história 
que se revela na alquimia entre o Sagrado e a Arte. 
 
 

                                                           
37 Joana d’Arc foi reconhecida como santa em 16 de maio de 1920. 
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Recife, 30 de maio de 2016. 
 

Querida Teresa, 
dessa vez, gostaria de falar sobre a interrupção de fluxo: 
dessa escrita, da história, da memória. Não vou lhe poupar 
de detalhes, mas tentarei ser suave e até cautelosa sobre o 
que irei relatar:   

 

Era 25 de maio de 2016, quando tomei a estrada no sentido Natal/RN – 

Recife/PE, depois de um saboroso café da manhã regado à tapioca, café com leite e 

uma boa prosa com a querida Dona Lu38. Sob o céu nublado da estrada, segui com 

o objetivo de chegar em casa, antes do sol se pôr. Celebrava 2 anos dessa travessia 

semanal, desse cruzar de fronteiras para as aulas do Mestrado na UFRN. 

Quando cheguei na Paraíba, como de costume, calculei o término do 

percurso em mais duas horas. Apesar de não ter almoçado, decidi seguir viagem. 

Entre as paisagens do percurso, havia um bosque de eucaliptos que sempre me 

animava com a possibilidade de dançar descalça por entre os seus estreitos 

corredores. Contudo, embora já estivesse em Mamanguape/PB, ainda não era 

possível vê-lo.  

A estrada seguia vazia, pista molhada e ar úmido, no rádio tocava a música 

Águas de março39, na voz de Elis Regina. Quando, de repente, um estrondo vinha 

do carro, como nunca tinha ouvido antes. O volante começou a tremer e o carro 

derrapava na estrada molhada. Meus pés, com toda força, empurravam a 

embreagem e o freio, mas o carro não respondia e seguia desgovernado descendo 

a ladeira. Em milésimos de segundos, puxei o carro para o acostamento, pensando 

que ao tocar na barreira de metal ele rasparia e pararia num determinado momento. 

Mas, antes mesmo que o pensamento se concluísse, o carro capotou ribanceira 

abaixo. Quando senti o meu corpo sair do chão me faltou a audição. “Seria a 

morte?”, pensei naquele instante. Sem que os meus olhos fechassem, rogava ao 

                                                           
38 Luzimar Pereira de Almeida, empregada doméstica da casa em que eu me hospedei, na cidade de Natal. 
39 Canção brasileira do compositor Tom Jobim, de 1972. 
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Bom Deus e à Nossa Senhora para que parassem os giros. O meu corpo se 

encaixou no espaço entre volante e o assento quando, enfim, o carro parou. Era o 

fim da ribanceira. Eu não sabia se era ‘o fim do caminho’ ou se ele ainda iria descer 

mais. Num rompante, de cabeça para baixo, soltei o cinto de segurança e segui 

entre os estilhaços rumo à luz que vinha da parte de trás do carro. Eu não conseguia 

ver bem, porque perdi os meus óculos que se perderam no girar. Abri a janela do 

passageiro, mas não consegui sair por ela. Uma voz interior me guiava em ‘Calma, 

calma, calma você vai sair’. Quando ouvi ao longe, ‘Está tudo bem aí?’, era o sr. 

Marcelo, caminhoneiro que viu o momento em que o carro girou e caiu na ribanceira. 

Quando disse sim, ele pediu que eu ficasse calma que eles iam abaixar o mato e 

arrombar a porta do carro para que eu saísse.  

Fora do carro, me vi de pé e com os pés no chão tomados de barro, vidro e 

sangue. Subi a ribanceira e me coloquei à margem da rodovia, enquanto os meus 

pertences eram retirados do carro, pelo outro rapaz. Sr. Marcelo jogava água sobre 

os meus braços e pernas e perguntava se eu estava me sentindo bem e se eu tinha 

para quem ligar. Foi aí que que entrei em contato com a minha amiga Renata, pois 

ela teria a calma necessária para me ouvir naquele momento e saberia como agir. 

Eu não queria preocupar ninguém, exceto chamar para junto os meus amigos mais 

próximos Robson, Cira, Nando e Valmir. Renata se encarregou de avisar ao meu 

amado José, e eles seguiram juntos rumo ao resgate.  

Depois de quase duas horas de espera pelo socorro da estrada, por parte da 

polícia rodoviária e Samu40, sem sucesso, segui no caminhão com sr. Marcelo e seu 

ajudante, que iriam para o bairro da Imbiribeira41. Apesar do caminhão não conduzir 

mais do que duas pessoas, pois transportava oxigênio, tipo de material reconhecido 

como perigoso, Sr. Marcelo não abriu mão de me levar e, assim, seguimos até 

Goiânia/PE, onde Renata e José já estavam à minha espera.  

Despedi-me com emoção de Sr. Marcelo, o anjo da estrada, que junto ao seu 

amigo, que nem mesmo consegui saber o nome, resgataram a mim e a todos os 

meus pertences. Serei eternamente grata a eles. 

Assim, sob os cuidados dos meus amigos-amores, segui para o hospital que, 

depois de muitas horas de exames, recebi alta com a notícia de que todos os meus 

                                                           
40 Serviço de Atendimento Médico de Urgência. 
41 Bairro do subúrbio do Recife, em Pernambuco. 
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órgãos estavam em perfeita condição. Somente, então, comuniquei aos meus 

familiares e outros amigos. 

 Agora, neste exato instante que teço essas palavras, me sinto tomada por 

tantas outras palavras de celebração à vida e gratidão ao modo como tudo se deu. 

Eu havia fechado o primeiro portal da escrita – aspirantado, na madrugada do dia do 

ocorrido e fui convidada à experiência do entre lugar, da fronteira, da margem, de 

uma vida – morte – vida, antes mesmo que o próximo portal se abrisse, o 

postulantado. Percebo aqui um ruído na construção de minha história, um sopro 

divino de suspensão, a mola propulsora para continuar o trajeto.  

Quero, antes mesmo de abrir o portal que se anuncia, agradecer ao carro da 

carta do tarô que me apareceu no primeiro laboratório realizado na Unaluna42, em 

São Paulo e, que, somente agora, começo a compreender os seus sinais; aos tantos 

outros carros que me auxiliaram ao longo dessa jornada; e, em especial, ao carro 

‘pretinho’ que nunca me deixou na não. 

A ti, meu amigo de tantas jornadas, me faltam as palavras neste momento de 

despedida. Minha respiração está acelerada e sinto, de mansinho, o meu rosto 

banhado pelas águas que brotam do meu olhar. Eu tenho tanto a lhe agradecer.  

Agradecer por me acolher em seu útero e, por me permitir girar, girar, girar, sem que 

o cordão que nos unia se rompesse até que eu estivesse pronta para me lançar na 

estrada de outra forma. Corremos, avançamos as fronteiras, alternamos entre 

estados. O vento, a chuva, a poeira, os buracos da estrada, as ladeiras. Ainda que 

repetíssemos o trajeto, muitos detalhes faziam a diferença. Sei que muitas vezes 

baguncei você todo com a minha astúcia de objetos e sorrisos. A nossa última dança 

até aqui se deu em ritmos diversos. Naquela manhã de 25 de maio, um embalar 

suave guiava-me o pensamento, e, em seguida, algo mais intenso como uma grande 

bateria de escola de samba. Sapateamos banhados por pingos de uma chuvinha 

fininha e, como grandes artistas que somos, lançamo-nos em acrobacias de solo 

que parecíamos um só corpo. Quando, enfim, cessamos esse movimento frenético 

cortando os ares, era silêncio. Era o anúncio do nosso desenlace. Tempo suspenso 

sintonizado na nossa última canção: “[...] É madeira de vento, tombo da ribanceira / 

É o mistério profundo, é o queira ou não queira / É o vento ventando, é o fim da 

                                                           
42 Espaço de pesquisa e criação em Arte, localizado em São Paulo/SP, que tem como fundadora e 
diretora a Prof. PhD Luciana Lyra. 



52 
 

ladeira / É a viga, é o vão, festa da cumeeira / É a chuva chovendo, é conversa 

ribeira...”43 

Era tempo de romper o cordão, olhar pela fresta, ao mínimo de luz que se 

anunciava naquele estreito. Sinais de uma vida que segue. Rompo a porta para 

além do teu corpo-casa. Coloco-me de pé e a pé me lanço à margem da estrada. O 

nós havia se desmembrado no tu e no eu. Agradeço por tudo que aprendi contigo e, 

principalmente, por repousarmos aos pés das mais lindas árvores que já vi. Úmidas 

e silenciosas. O cheiro da manjedoura que formavam levarei na memória e no corpo 

a sua terra vermelha. Obrigada por tudo, carro meu. Eu acredito em anjos. Eles 

sempre aparecem para nos dar a certeza de que a vida segue e que é necessário 

apenas estarmos abertos a renovar o ar dos nossos pulmões. Eles nos trazem 

oxigênio! Adeus! É tempo de seguir”.  

 

Querida Teresa, minha amiga, estou aqui! Dos estilhaços 
e ranhuras, sigo nessa jornada ligando os pontos e 
compreendendo a presença dos ruídos na transformação 
ontológica dos seres. Olho-me refletida nas águas claras 
desse lago profundo, que traz em si a imagem do eu e do 
todo em complementaridade. A artista que sou, querida 
Teresa, não fica imune às marcas da travessia, mas agrega 
à sua escrita e corpo a recente experiência. 
 

Identifico uma iluminação sobre a trama eu-ruído-Thérèse dentro da 

construção da performance, estabelecendo um estreito diálogo com os princípios da 

Antropologia da Experiência, cunhados por Victor Turner. De acordo Lyra: 

 

Podemos afirmar que Turner preconiza uma Pedagogia das Margens ou 
como o próprio aponta uma Pedagogia da Liminaridade (1974, p. 129), 
procurando delinear a performance como metáfora e método, sugerindo que 
o corpo dos atuantes aderem constantemente às experiências vividas no 
decorrer da vida em sociedade, ou seja, está sempre em estado de 

                                                           
43 JOBIM, T. Águas de março.  1972. 
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aprendizado. A partir dessa ideia entende-se o corpo como lócus 
performático, lugar de ludicidade e do jogo ritual, sendo a performance o 
espaço de materialização da expressão que vai além da mera comunicação 
de significados, dando vazão aos ruídos gerados da relação ensino-
aprendizagem. Do topo do entre a performance localiza os atuantes sociais 
na experiência, que é por si, um constante rito de passagem (2011, p. 329). 
 
 

Aprendi neste de rito de passagem a me reinventar. Uma certeza depois de 

tal experiência: continuar! 
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Natal, 12 de julho de 2016. 
 
Querida Teresa, 
o desejo de continuar esta travessia me move, me atravessa.   
Faltam palavras, tantas e quantas vezes, assim como me 
falta o ar nesta escrita.   
O corpo implora descanso.  
Ele grita fortemente ‘desacelere’.  
Aos poucos, sinto que já não tenho pressa.   
Descobri no elemento terra um lugar onde me enraízo, movo, 
produzo e rompo o espaço.  
Ora semente, ora árvore.   
Vou com os pés descalços.  
Do barranco à terra vermelha sob os pés, nos pés, sobre os 
pés...  
Aqui estou!    
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2.1 NO DESVELAR DA GUERREIRA DO SAGRADO 

 

Recife, 13 de julho de 2016. 
 
Querida Teresa, 
você não imagina como desejei te reencontrar. Sinto que não 
caberia outro lugar para estarmos agora, senão aqui. Se o 
postulantado propõe um aprofundamento dos nossos anseios 
via à experiência, ele também abre espaço para a crise sobre a 
continuidade ou mudança de rota na vida religiosa. Recordo-
me bem que, antes de adentrarmos neste portal, 
conversávamos sobre as nossas aventuras artísticas, certo? 
Ligadas pelo mesmo fio – a arte – seguimos falando das 
nossas crenças, você dentro do Carmelo e eu pelo mundo 
além dos muros. Sabe, querida Teresa, quando você grita 
Joana d’Arc, o teu mito-guia, ecoa em mim as pulsões de tu 
enquanto mulher, inquieta, forte, aguerrida.  
 

Teresa, desde a infância, sempre gostara de Joana d’Arc, sua irmã querida. 

Ela sentia em si uma profunda afinidade com aquela jovem intrépida, mártir aos 

dezenove anos (GAUCHER, 1982, p.129). Teresa ao dar vida ao papel de Joana, 

durante as recreações44, que aconteciam, na maioria das vezes, no chauffoir45, 

apontava para um verdadeiro encontro espiritual com esta guerreira francesa, numa 

relação de bastante intimidade. Na maioria das peças teatrais realizadas no 

                                                           
44 Momentos dedicados ao lazer no Carmelo, onde a comunidade religiosa podia realizar pequenas 
encenações, recitar poesias, cânticos etc. 
45 Sala do recreio, assim denominada, por ser o único cômodo que possuía calefação.  
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Carmelo, no período de 1893 a 1897, a pequena dramaturga-atriz-encenadora-

cenógrafa, recrutava noviças e algumas irmãs para assumirem personagens da 

trama e dessa forma integrava boa parte da comunidade carmelita no fazer artístico. 

Para a grande estreia, a encenação de A Missão de Joana d’Arc46 (1894) contou 

com 16 personagens ao todo, entre eles estavam: São Miguel, Santa Margarida, 

Santa Catarina e Germana, jovem pastora de Domremy. Para tanto, grande foi o 

empenho para os ensaios, confecção de figurinos, acessórios, cenário etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 3:  Teresa no papel de Joana d’Arc, no Carmelo, em Lisieux, 1895. 
 Fonte: Visages de Thérèse de Lisieux (vtl), edições do Ofício Central de Lisieux. 

 

De acordo com Gaucher (1982): 

 
[...] para a sua estreia ‘teatral’, Irmã Teresa concebeu projetos grandiosos. À 
Joana d’Arc, consagraria duas composições recreativas: uma sobre a sua 
vocação, a outra sobre a sua agonia, morte e triunfo. Neste intuito, ela 
trabalhou seriamente, valendo-se de um livro recente de Henri Wallon 
(1877) que trazia extratos dos processos. [...] Embora respeitando a história, 
ela atribuía à sua heroína sentimentos de carmelita. Na primeira peça, a 
Missão de Joana d’Arc ou a Pastora de Domremy à escuta de suas vozes, 
ela frisava o terror daquela menina traída pela solidão, a oração, a quem o 
Anjo S. Miguel quer confiar uma espada. Depois de longa resistência, ela 
aceita afinal. A ordem do mensageiro é repetida como um refrão: É preciso 

                                                           
46 Primeira recreação piedosa escrita por Teresa, em comemoração à festa da priora Madre Inês de 
Jesus, composta em prosa e versos, no ano de 1893. 
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partir! Quem deve partir? Joana para Chinon ou Teresa para o Carmelo da 
Indochina? Ou para a aventura mais temível ainda da santidade sobre as 
ondas da confiança e do amor? [...] a comunidade não desconfiou desta 
identificação da atriz com a heroína lorena e contentou-se com aplaudir 
aquela que desempenhara seu papel muito a sério (p. 130, grifo do autor). 

 

Ainda sobre “A Missão de Joana d’Arc”, Gaucher (1982) revela um certo 

preciosismo de Teresa no que se refere à concepção da encenação. Para atingir o 

seu objetivo, ela lançava mão do máximo de recursos técnicos que contribuíssem a 

compreensão da história, o que muitas vezes, correr riscos pelo uso de fogo, por 

exemplo, não era tido como um problema: 

 

[...] os fogareiros a álcool destinados a figurar a fogueira, atearam fogo ao 
cenário. Por um triz, Joana-Teresa não foi queimada. À Priora, que lhe 
ordenara que não se movesse enquanto apagava o fogo, ela obedeceu. 
Mais tarde, diria que estava pronta para morrer. [...] Apesar do incêndio, 
logo dominado, o sucesso foi total. [...] uma Teresa de vinte e dois anos, 
transformada de certo modo na heroína que encarnava. (GAUCHER, 1982, 
p.140) 

 

Das oito peças teatrais escritas por Teresa, seis apresentam, uma integração 

de partes em prosa com partes em versos a serem cantados (CAVALCANTE, 2002, 

p.689). Em cada detalhe, aspectos interiores da jovem freira são revelados, sobre a 

sua visão de mundo e compreensão de um fazer artístico inserido no contexto 

histórico da época. Em A Missão de Joana d’Arc, podemos sentir a dimensão 

simbólica dos elementos dessa narrativa: 

 

CENA 2  
Quando Joana termina de cantar, Catarina se aproxima dela suavemente. 
Joana, vendo-a, parece assustada. 
Joana – Catarina, minha irmãzinha, que vens fazer aqui? Por que não 
guardas o teu rebanho? 
Catarina – Meu rebanho já voltou para o redil. Joana, esqueceste, então, 
que hoje é dia da festa? Nossas companheiras nos esperam para irmos 
dançar em volta da grande árvore. 
Joana – Minha coroa de flores está pronta, e não me esqueci da festa. Mas, 
é ainda muito cedo para recolher meus cordeirinhos. Dentro de uma hora te 
encontrarei aos pés da grande árvore. 
Catarina, timidamente -  Joana, tenho um favor a te pedir, Suplico: não 
fiques brava comigo... Há pouco, te escutei cantar... eu estava escondida 
atrás das árvores... Dizias que os Anjos vêm falar contigo... 
Joana, muito comovida – Me escutaste! [...] Oh, Catarina! Jamais repitas 
estas palavras e não me faças perguntas, pois não posso te responder. 
Catarina, acariciando Joana e sentando-se junto dela – Joana, sou sua 
irmãzinha. Não me escondas teu segredo. Prometo-te nunca falar disso.  
Joana – Está bem. Vou confiar meu segredo só para ti. Tu me amas; sei 
que não falarás dele para ninguém. É verdade que desde a idade dos 13 
anos escuto vozes desconhecidas. São vozes lindas, muito melodiosas... O 
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canto do rouxinol, que, no entanto, é tão doce, não lhes pode ser 
comparado... 
Catarina – Oh, Joana! Com toda a certeza são os Anjos. És tão bondosa 
que não me surpreendo que o Bom Deus e Nossa Senhora te cumulem com 
suas graças. 
Joana - Não sei se minhas vozes são de anjos; nunca vi nenhum. Mas não 
sou tão boa como pensas. Minhas vozes recomendam-me que o seja e 
prometem que Nosso Senhor sempre me protegerá se eu guardar meu 
coração só para Ele. 
Catarina – Joana, o que é guardar o coração só para Deus? É preciso amar 
somente a ele? Isso é muito difícil... Amo-te mais do que é possível dizer. 
Pensas que a ternura que nutro por ti desagrada a Deus? 
Joana – Não, minha pequena Catarina, não o creio. Também eu te amo 
muito ternamente e nossa afeição agrada muito a Deus. Mas, guardar o seu 
coração só para Deus é tomar a Jesus como esposo... Desde há muito 
tempo, minhas vozes aconselharam-me a consagrar minha virgindade a 
Nosso Senhor sob a proteção de Nossa Senhora. Oh, Catarina! Se 
soubesses a ternura que Jesus reserva às almas que escolhe para suas 
esposas... 
Catarina, levantando-se – Também quero me consagrar a Jesus! Joana, 
leva-me bem depressa ao altar de Nossa Senhora. Quero parecer-me 
contigo, tornar-me boa como tu. 
Joana, sorrindo – És ainda muito jovem, minha irmãzinha. É preciso 
esperar e pedir ao Nosso Senhor que te conceda a graça de ser um dia sua 
esposa. Vou pedi-la também para ti. Sê sempre sábia e obediente; é esse o 
meio de atrair os olhares do Bom Deus (TERESA DO MENINO JESUS, 
2002, pp. 666-667). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 4: Irmã Genoveva e Irmã Teresa nos papeis de Santa Catarina e Joana d’Arc, respectivamente. 
Fonte: Visages de Thérèse de Lisieux (vtl), edições do Ofício Central de Lisieux. 

 

Querida Teresa, bem vejo o caminho da tua 
espiritualidade através da fala de Joana. Nela, apresentas de 
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forma clara a sua compreensão sobre ser oferta de corpo e 
alma aos propósitos divinos, ao mesmo tempo que te 
reconheces como imperfeita, para além do que a sua imagem 
possa suscitar. Sendo pequena e paciente, o destino das 
heroínas Joana-Teresa seria (e é) a união com Divino para 
todo o sempre, como esposa do seu amado Jesus. No seu 
fazer teatral, Querida Teresa, as histórias dos santos 
foram descortinadas de forma tão sábia e acabaram por 
expor questões profundas da alma humana. E foi assim, que 
do seu corpo habituado, vi desabrochar uma sabedoria pela via 
do simples, do menor, de uma inteireza que a conduzia no 
desvelar de si mesma. Através das suas criações, o teatro 
se revelava como via “para descobrir, experimentar a verdade 
sobre nós mesmos, rasgar as máscaras atrás das quais 
nos escondemos diariamente” (GROTOWSKI, 1971, p. 199). 

 
De acordo com Cavalcante (2002): 

 

As recreações piedosas foram um campo maravilhoso para que nossa 
santa tivesse a oportunidade de entrar em contato com toda a sua 
comunidade e de lhe dar, desta forma, um sutil e delicado recado, 
mostrando-lhe tanto o seu pensamento, como toda a riqueza de sua própria 
vida. É verdade que nem todas as irmãs compreenderam, na época, as 
maravilhosas mensagens que Teresinha lhes transmitia e expunha em suas 
peças de teatro, mas, quando sob a luz do conhecimento posterior, elas 
foram relidas, então, sim, percebeu-se como o teatro foi importante para a 
nossa santa, pois precioso canal de suas ideias e encarnação dessas ideias 
em sua vida simples, humilde e escondida (p. 660). 
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IMAGEM 5: Teresinha no papel de Joana d’Arc na prisão, em 1895.  
 Fonte: Visages de Thérèse de Lisieux (vtl), edições do Ofício Central de Lisieux. 

 

 Querida Teresa, revivendo Joana d’Arc, transcendesses o 
sentido do amor ao Bom Deus. Também eu estou neste 
lugar de dar corpo ao meu sagrado, via investigação de minha 
mitologia pessoal. A arte que te libertou, ainda em clausura, é 
a mesma com que saboreio este mundo e avanço galopando.  
 
 

2.2 QUANDO TERESA ENCONTROU A SUA JOANA 

 

Recife, 15 de julho de 2016. 
Querida Teresa,  
assim como as suas irmãs e Joana d’Arc foram fonte de 
inspiração para a sua entrada na vida carmelita, tive eu 
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Luciana Lyra como inspiração na vida artística. Ela foi a 
minha Joana!  

Por volta do ano 2000, Lyra era uma jovem artista-pesquisadora de cabelos 

pretos e olhos da cor do sol, que iluminava a passagem de quem se permitia ser 

atravessada pelo teatro. Eu caloura, seja como atriz ou público, vi-me instigada com 

aquele novo mundo apresentado por ela de forma tão acessível, nas aulas de 

história do teatro e interpretação 1, no TAP jovem47. Mas, só consegui chegar até 

ela, quando fui estimulada pelo diretor da minha escola Marcos Oliveira48. Ele dizia 

que eu tinha que ir e dar um jeito de participar desse curso. Foi, então, que ousei 

consultar a minha avó com uma voz melosa e quase implorando um sim dela. O 

curso era lá na cidade. Não é que eu morasse no interior, mas o meu bairro, Tejipió, 

era um pouco afastado do centro. Convenci minha avó e ela custeou minhas 

aventuras iniciais. Da iniciação ao teatro (2000), passando pelo Curso de Teatro 

Avançado (2003) até o uma Oficina de Teatro do Absurdo49(2002), estive com Lu. 

Sim, com o tempo a gente vai transformando o nome de quem a gente gosta, assim 

como eu te chamo de querida Teresa e ela virou Lu.  

Lembra quando te falei sobre seres que iluminam a nossa passagem? Então, 

ela pode ser definida como tal. Na ocasião de sua despedida para o Mestrado na 

UNICAMP50, em São Paulo, pude vê-la sobre o cavalo, saião vermelho e seguindo o 

sonho de outrora. Luciana Lyra voou para Campinas na companhia da guerreira 

Joana d’Arc, leitmotiv de uma performance e, posteriormente, tema de sua 

dissertação. Para mim, foi uma das rupturas mais intensas da época, mas era tempo 

de seguir com a minha autonomia e foi, então, que, decidi tentar o vestibular para a 

Licenciatura em Artes Cênicas, na UFPE, com o desejo de ser uma arte-educadora 

apaixonada pelo o que faz, assim como os meus professores do Tap jovem eram.  

Apesar da distância geográfica, empenhei-me em não abadonar a 

comunicação com Lu e sempre que possível lhe mostrava o andamento de minha 

vida na academia e na prática artísica. Nesse tempo de formação nosso, ela em São 
                                                           
47 Era a escola de formação de atores vinculada ao Teatro de Amadores de Pernambuco, que tinha 
como arte-educadores, jovens oriundos da graduação em Artes Cênicas, da Universidade Federal de 
Pernambuco. Quem coordenava o curso era a Prof. Luciana Lyra. 
48 Diretor pedagógico da Escola São Jorge, localizada no bairro do Sancho, em Recife (PE). Lá cursei 
o Ensino fundamental 2 e o Ensino médio. 
49 Movimento artístico-cultural, espécie de gênero teatral, que surgiu no começo da década de 1950 
na França. 
50 Universidade Estadual de Campinas. 
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Paulo e eu em Pernambuco, trabalhamos juntas algumas vezes e, aos poucos, 

fomos solidificando a nossa relação.  

Sob a sua direção atuei no espetáculo O pequenino grão de areia (2006), de 

João Falcão, contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco. Era o 

nosso maior encontro desde sua partida, e me empenhei durante todo processo 

para fazer o meu melhor enquanto atriz. Apesar de existir um texto dramático 

concebido, o processo de estímulo à criação do papel, sob a condução de Lu, 

despertava em nós atores luzes sobre a nossa própria identidade. Por si só, o 

projeto agregava atores pernambucanos que moravam em outros estados, como 

grãos de areia espalhados pelo país e, enfim, reunidos em sua terra natal. Foi um 

verdadeiro encontro pela arte e na arte. 

Pouco mais adiante, quando do desenvolvimento do seu doutoramento, Lyra 

trouxe ao Recife atrizes-parceiras de São Paulo, para o desenvolvimento da 

montagem do espetáculo Guerreiras (2009), inspirado na batalha das Heroínas de 

Tejucupapo. Era o seu objeto de pesquisa desvelar este universo da mulher-

guerreira, de defender o seu bando a todo custo e não abandonar o valor de sua 

própria história, assim como o seu mito-guia Joana d’Arc. Para tanto, fizemos uma 

residência artística no distrito de Goiana, em Pernambuco, conhecido pela valentia 

das mulheres daquela região, que outrora, suas antepassadas enfrentaram os 

holandeses invasores com bacias cheias de água de pimenta. Este processo de 

experienciar o campo com vistas à criação artística foi intitulado por Lyra de 

Artetnografia que, em suma, significa: 

 

[...] do ponto de vista da Antropologia do Imaginário, a ideia de Artetnografia 

absorve as proposições de Durand, no que concerne à recuperação da 

tradição hermética na relação com o campo investigativo, apontando 

Hermes como um mediador entre dois mundos: artistas e comunidade. Da 

Antropologia da Performance, bebe-se dos estudos de Geertz (2005) e sua 

abordagem acerca da descrição densa na investigação do campo, 

contrapondo-se a modos de avaliação sistemáticos das culturas, apontando 

uma abordagem simbólica e complexa, onde o pesquisador situa-se como 

também sujeito da investigação (2011, p.337). 

 

 Vi Guerreirras assumir o front no campo da batalha acadêmica, em 

montagem e circuito de guerra. Graças ao Fundo de Cultura do Estado de 

Pernambuco, ao Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz e o Artes na Rua, do 

Ministério da Cultura, o espetáculo pôde ser montado e cumprir temporada.  
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Querida Teresa, um dado valioso desse projeto que 
recordo com detalhes era a forma como se dava o processo 
de criação, dentro e fora da sala de ensaio, e como o tempo 
todo as vivências dialogavam com as questões estudadas no 
Mestrado e Doutorado de Lyra. Se no primeiro ela teve o 
contato com Prof. Dr. Renato Cohen51, iluminando o seu olhar 
para a linguagem da performance e com a Prof. Dra. Regina 
Muller52, lhe apresentando o cabenal de estudos da 
Antropologia no desvelar do mito de Joana d’Arc, no segundo 
ela se une ao Prof. Dr. John Dawsey53, que lhe ajuda a 
investigar o quintal de casa e regar o jardim dos conceitos / 
práticas por ela cunhados da Mitodologia em Arte e da 
Artetnografia. 
 

Segundo Lyra, a Mitodologia em Arte: 

 

[...] foi elaborada pela via da contaminação com as ideias desses novos 

campos antropológicos. Assim como Durand defendia uma Antropologia das 

profundidades, uma Antropologia da imagem reabilitada, com base na 

Psicologia das profundidades de Jung ou mesmo como Turner reforçava 

uma Antropologia das margens, que atribui valor ao ‘entre’, a ‘passagem’ 

representada pela performance. A Artetnografia e seu desdobramento, a 

Mitodologia em Artes Cênicas, afetadas por estas proposições procuram dar 

vazão a um Teatro das profundidades, imarginal, no ‘fundo’ e no ‘entre’, 

                                                           
51 Encenador, pesquisador da performance e autor de Performance como Linguagem e Work in 
Progress na Cena Contemporânea. Durante parte mestrado, foi o orientador da pesquisa encampada 
por Luciana Lyra.  
52 Antropóloga, atriz e professora do Instituto de Artes – IA, da UNICAMP. Quando Renato Cohen 
veio a falecer, assumiu a orientação de Mestrado de Lyra. 
53 Orientador do Doutorado (UNICAMP) e supervisor no Pós-Doutorado em Antropologia (USP) de 
Luciana Lyra. Desenvolve pesquisas em antropologia da performance, antropologia da experiência, e 
antropologia benjaminiana. 
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contrapondo-se a um teatro de superfície e atingindo camadas mais 

profundas da psique pessoal e coletiva, na percepção inequívoca das 

margens sociais (2011, p. 329). 

 

Guerreiras inaugurou o meu caminho na produção cultural, que depois se 

somaria a outros projetos e culminaria com a minha Especialização em Gestão e 

Produção Cultural (2012), pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), ao mesmo 

tempo que assumia a Gerência de Infraestrutura e Patrimônio do Teatro de Santa 

Isabel54.  

Outras oportunidades de aproximação com os universos da Mitodologia em 

Arte e da Artetnografia capitaneados pela Prof. Luciana Lyra surgiram. Ainda que na 

função de produtora, me envolvia com a sua forma de condução do processo de 

criação. Dessa trama realizei a produção executiva de importantes projetos, em 

parceria com Lyra: no teatro, Conto (2007), Homens e Caranguejos (2012) e 

Obscena (2015); na dança, Calunga (2006) e Cara da Mãe (2015); na literatura, 

publicação do livro Guerreiras - texto teatral e trilha sonora original (2010) e De 

como meninas guerreiras contaram heroínas – poética de distribuição (2014).  Vale 

destacar que, a Unaluna – Pesquisa e Criação em Arte55, fundada por Lyra , tem 

agregado cada vez mais processos de criação que se interessam pelos conceitos / 

práticas capitaneados por ela. São frutos desta trajetória de investigação, além dos 

espetáculos supracitados: Fogo de Monturo (2015), a trilogia musical Língua, de 

Alessandra Leão, (2015), Putas Dei (2016), Quarança (2017) e o Tríptico (2017). 
 

Querida Teresa, o que mais impressionava nos 
processos de criação cênica  de Lyra era como, desde o 
princípio, havia uma preocupação de sua parte com a 
valorização do que há de mais genuíno no artista (sua 
história, suas experiências) e a sua relação com o intelecto. 
                                                           
54 Teatro monumento em estilo neoclássico, considerado Patrimônio Histórico Nacional, localizado no 
bairro de Santo Antônio às margens do rio Capibaribe, em Recife/PE. 
55 Iniciando sua trajetória com a alcunha de Cia. Duas de Criação, é associado à Cooperativa Paulista 
de Teatro, desde 2007, configurando-se enquanto estúdio de investigação, que congrega coletivos, 
grupos artísticos, e mesmo, artistas autônomos que intentam trabalhar a partir dos procedimentos da 
Mitodologia em Arte e da Artetnografia, conceitos desenvolvidos por Lyra. O espaço tem sua sede no 
bairro Bela vista (Bexiga), em São Paulo.  
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Um processo pedagógico na arte que unia a prática à 
reflexão teórica. Para Lyra, essas coisas não se 
dissociavam. Entre um recadinho e outro ao final do curso, 
recordo os seus apontamentos transitando nesses dois polos. 
Guardo até hoje, os muitos cadernos com as reflexões sobre 
o que vivíamos nas aulas e, atualmente, identifico este recurso 
aplicado aos procedimentos mitodológicos numa proposição 
ainda mais elaborada, recebendo o nome de livro de artista, 
“[...] que traz em si, as paisagens traçadas na pesquisa 
com a alteridade, expressando afetos e os mundos vivenciados 
pelos artistas e ‘seus‘ outros, mas também aspectos 
conceituais e objetivos da pesquisa, como dados históricos, 
reflexões teóricas” (LYRA, 2013, p. 124). 
 

 Poder tocar este solo foi o gatilho da minha continuidade nas artes cênicas. 

Com a abertura da seleção para aluno especial do mestrado (2014) na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, surgia uma possibilidade de aprofundamento e 

desenvolvimento da pesquisa em arte. Foi, então, que me inscrevi e fui aceita para a 

disciplina Tópicos Especiais em Artes Cênicas, ministrada pela então Prof. PhD 

Luciana Lyra, que estava à época como professora visitante e pós-doutoranda do 

Programa de Pós – Graduação. 

Para a minha felicidade, chegava o momento de reencontrar com a 

Mitodologia em Arte e com a Artetnografia, nas aulas de Lyra. Ao passo que 

desvelava o caminho percorrido por ela, sentia-me partícipie seja por espiar pelas 

frestas ou pela experiência no campo artetnográfico, desde primeiros laboratórios de 

Guerreiras. 
 



67 
 

Querida Teresa, Lyra buscava um caminho que pudesse 
estimular  no artista algo único que partisse de sua essência, 
uma eclosão das pulsões do eu. Não se tratava da busca por 
uma pré-fixação ou do desenvolvimento de um método, mas da 
reunião de procedimentos de cunho mítico e ritualístico que 
permitisse “complexificar a relação do atuante consigo mesmo 
e com o outro, ligando estas ações diretamente com a 
maturação deste mesmo atuante, que se expõe pessoalmente 
na poética cênica, afastando-se, de forma concomitante, de 
uma postura egóica” (LYRA, 2011, p. 333).  
 

Lyra, durante o desenvolvimento de seus conceitos / práticas, se volta às 

diversas áreas do conhecimento: 

 

Este complexo de procedimentos [...] afeta-se especialmente pela 
Mitodologia de Durand (Mitocrítica e Mitanálise), condensando aí todas as 
suas influências, desde a Alquimia de Bachelard; às vivências da 
Psicologia Profunda de Jung e da Psicologia Arquetípica de Hillman, com 
seus desdobramentos, mas também se contamina com os estudos da 
performance de Turner e Schechner, das experiências sociológicas de 
cunho simbólico, das investidas metodológicas de teatrólogos 
contemporâneos (LYRA, 2011, p. 333). 

 

Dos objetivos da Mitodologia em Arte: 

 

[...] giram em torno da ideia de restauração da realidade imarginal (imagem 

e margem) do atuante cênico; do cultivo de sua imaginação e fusão entre 

seu corpo-alma-espírito, visando que atinja o estado de conexão consigo 

mesmo por meio de sua matéria corporal, incluindo aí imagens de todas as 

sortes, desde sons, palavras, músicas, gestos, imagens oníricas, imagens 

de fantasias, imagens poéticas, que compõem seu trajeto antropológico e 

de sua cultura, fomentando uma autogeração do si mesmo na troca 

incessante com o meio pela via das máscaras (LYRA, 2011, p. 333- 334). 
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Ainda no universo da Mitodologia em Arte, Lyra discorre sobre o conceito de 

“máscara ritual” (COHEN, 2013, p. 58) e acrescenta a terminologia de si mesmo, 

apontando assim o procedimento de atuação sob a máscara ritual de si mesmo, 

rompendo com o advento da interpretação e se aproximando estreitamente da vida. 

Aquele que atua sob a máscara ritual de si mesmo, segundo Lyra, é o ator de 

f(r)icção que:  

 
[...] é aquele que inventa uma realidade que, é, concomitantemente, 
espontânea e refletida, condensa o condicionamento sociocultural, fixado 
culturalmente e o eu, a ação sobre si mesmo, a autoconsciência. O ator de 
f(r)icção vivencia suas próprias imagens, seu trajeto antropológico, que 
estão inevitavelmente atreladas ao trajeto antropológico de sua cultura 
original. Desta perspectiva, o ator de f(r)icção inscreve-se na história como 
grande motor de criação no teatro. Sua voz, sua presença corpórea, suas 
pulsões individuais, suas identificações combinadas alquimicamente dão 
matéria às máscaras, que vem a manifestar o sentido das coletividades. 
Trata-se, assim, de fazer atuar a consciência sobre a inconsciente; de 
despertar a inconsciente natureza criadora de forma consciente, 
alcançando, dessa forma, uma criação superorgânica, superconsciente. 
(LYRA, 2011, p.312, grifo da autora). 

 

Querida Teresa, da pesquisa desenvolvida por Lyra foi 
montada a performance Joana In Cárcere (2005), que parte 
do mito Santa Joana d’Arc. Do mesmo modo, ansiei esse 
nosso encontro, essa f(r)icção entre o eu e tu, na construção 
de Thérèse e desenvolvi o meu projeto de pesquisa para a 
Seleção do Mestrado (2015), na UFRN,. Fui aprovada! E foi, 
então, que reencontrei você. Nessa jornada acadêmica, 
estaremos imersas numa verdadeira trama de pulsões do 
feminino. Saiba que a Prof. Luciana Lyra aceitou o convite 
para nos ajudar nesta tessitura. Seguremos firme neste fio 
invisível que nos une! 
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2.3 ENTRE O MITO E O RITO 

 

Uma das primeiras atividades no Mestrado foi mapear a pesquisa que eu 

pretendia desenvolver. Foi nesta ocasião que lancei mão da proposta de mandala 

cartográfica56 da Mitodologia em Arte. Eu que já tinha visto a aplicação desse 

procedimento, resolvi trazer algumas características dele para a atividade proposta. 

Papel, tesoura e cola nas mãos, dividi a pesquisa em quatro portais (capítulos) e 

acrescentei a eles imagens e textos que dialogavam conosco. Se olhares bem, 

verás que dediquei a ti, meu mito-guia, o centro dessa aventura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 6: Primeira mandala construída durante o mestrado na UFRN.  
Natal, março de 2015. Fonte: acervo da artista-pesquisadora.  

 

Querida Teresa, antes mesmo de iniciar no mestrado, 
tive a oportunidade de entrar em laboratório, sob a condução 
da Prof. Luciana Lyra, e foi ali que inaugurei os primeiros 
passos dessa relação conceito / prática na pesquisa 
encampada na UFRN. Na ocasião, ela me apresentou alguns 
procedimentos da Mitodologia em Arte. Desde já, posso 
                                                           
56 Procedimentos mitodológicos situado nos ritos de realização, parte das experiências mitocênicas, 
que será melhor explicitado à frente. 
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afirmar que fui povoada por muitas imagens e me vi de 
ponta-cabeça dentro de minha própria história. Por uma 
questão de localização geográfica, eu estudando em Natal e 
ela morando em São Paulo, não foi possível, naquele 
momento, avançarmos na investigação. Por esta razão, 
aproveitávamos todas as oportunidades que surgiam para 
experienciar Thérèse. Enquanto caminhava com a pesquisa do 
Mestrado, dediquei um tempo à leitura de livros que falavam 
sobre e a partir de você, querida Teresa. Sem saber, eu já 
estava dando os meus primeiros passos na construção da 
mística (LYRA, 2015) para o trabalho de Thérèse. Este 
procedimento mitológico faz parte dos ritos de partida, e 
consiste numa espécie de investigação / coleta de referências 
(livros, fotografias, filmes, dentre outros) sobre o mito-guia 
da pesquisa, entende? Por isso, testemunhei delicados olhares 
sobre a sua vida. Rabisquei algumas reflexões sobre as suas 
inquietações. Queria trazer elas para o meu corpo inquieto. 
Mais à frente, te mostrarei quão intensa foi essa construção. 
Querida Teresa, saiba que ao passo que fui me abrindo à 
experimentação em laboratório, lancei mão dos elementos e 
memórias da minha experiência como vocacionada, bem como 
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me permiti acessar as imagens que povoavam o meu 
imaginário a respeito da tua trajetória.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMAGEM 7: A artista-pesquisadora Karla Martins, em laboratório, na UFRN.  
Fonte: Robson Haderchpek. Edição: Karla Martins 

 

Lancei-me em novos experimentos ao longo da disciplina de Poética e Teatro, 

ministrada pelo Prof. Dr. Robson Haderchpek57, durante o primeiro semestre do 

mestrado, na UFRN. Desse contato, surgiu a necessidade de investigar mais e mais 

o meu corpo Thérèse. Com o aceite ao meu pedido, o Prof. Robson atuou como um 

grande colaborador na condução de importantes laboratórios de criação, apontando 

para um olhar ritualístico. 

Com o estímulo inicial dado pelas fotografias durante a vida carmelita, 

avançamos sobre o que estaria velado, em outras camadas dessa santa, que foi 

uma mulher de carne e osso. Para tanto, com o intuito de propor, principalmente, um 

mergulho no meu universo simbólico, como num processo de autoconhecimento, a 

condução dos laboratórios se deu a partir da poética dos elementos58:  

                                                           
57 Professor do Curso de Graduação em Teatro e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Atualmente desenvolve uma pesquisa 
acerca dos princípios ritualísticos da cena e trabalha ativamente na área de Teatro estabelecendo um 
diálogo constante entre as práticas artísticas da academia e o cenário teatral contemporâneo. 
58 Nome dado ao processo de criação desenvolvido pelo Grupo Arkhétypos de Teatro, da UFRN, sob 
a direção do Prof. Robson Haderchpek, que tem inspiração em Gaston Bachelard, quando escreve 
sobre a imaginação da matéria e trafega sobre os quatro elementos: fogo, terra, água e ar. 
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Com efeito, acreditamos possível estabelecer, no reino da imaginação, uma 
lei dos quatro elementos, que classifica as diversas imaginações materiais 
conforme elas se associem ao fogo, ao ar, à água ou à terra. E, se é 
verdade, como acreditamos, que toda matéria deve receber componentes – 
por fracos que sejam – de essência material, é ainda essa classificação 
pelos elementos materiais fundamentais que deve aliar mais fortemente as 
almas poéticas. Para que um devaneio tenha prosseguimento com bastante 
constância para resultar em uma obra escrita, para que não seja 
simplesmente a disponibilidade de uma hora fugaz, é preciso que ele 
encontre sua matéria, é preciso que um elemento material lhe dê sua 
própria substância, sua própria regra, sua poética específica (BACHELARD 
1993, pp.3-4 apud HADERCHPEK, 2016, p.42). 

   
 

IMAGEM 8: Laboratórios conduzidos pelo Prof. Robson Haderchpek. 
Fonte: Robson Haderchpek. Edição: Karla Martins.  

 

Da experiência em laboratório sob esta via de criação, acessei pontos de 

contato entre a minha trajetória e a de Teresa em dois elementos especialmente: a 

água e o fogo. 
 

Querida Teresa, na experiência com a água, iniciamos 
pelo útero, o líquido amniótico que alimenta, protege e fortalece 
o feto. Voltar à fase embrionária era um convite ao retorno 
às entranhas de minha mãe. Eu nasci laçada e de parto 
normal, sabia? Fui a primeira filha. Penso que não queria 
sair de dentro dela. Talvez, em algum nível, eu soubesse que 
seria arrancada do seu peito. Em seguida, avançamos à pia 
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batismal num verdadeiro rito de iniciação, preparação e 
acolhida da vida pela água. Respirei. Sosseguei. Purifiquei o 
corpo e a mente. Ao final do laboratório, me vi em água por 
dentro e por fora. Lágrimas brotavam de mim como numa 
grande cachoeira. Já na experiência com o fogo, passei da 
calmaria ao campo de batalha. Reconhecia o fogo no altar. 
Chama que iluminava e incendiava os espaços desenhando um 
caminho. Dessa seara brotou o meu primeiro experimento 
cênico com público para a minha turma de mestrado, como 
conclusão da disciplina de Poética e Teatro.  
 

 

IMAGEM 9: Laboratórios conduzidos pelo Prof. Robson Haderchpek.  
Fonte: Robson Haderchpek. Edição: Karla Martins.  
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2.4 (DES)CONSTRUINDO O ANDOR 

Natal, 18 de julho de 2016. 
Querida Teresa, 
hoje, quero trocar contigo sobre o experimento cênico59 
intitulado Cartas para Thérèse. Esta foi a segunda vez que 
compartilhei um pouco da minha pesquisa e contei com a 
presença de um público de curiosos artistas que, 
paulatinamente, se doaram à passagem de Thérèse. Lancei 
mão de algumas imagens suas, Querida Teresa, como 
estímulo para a composição das ações. Tramei a prática 
entre a santa em seu andor e à mulher de carne e osso. 
Este percurso foi desenhado em fogo, terra, água e ar. 

 
 

IMAGEM 10: Experimento cênico com público durante o Seminário Cirandar. Natal, 2016.  
Fotos: Tatiane Tenório. Edição: Karla Martins. 

 

                                                           
59 Apesar do uso dessa expressão, vale registrar que esta prática está imbuída de um caráter 
performático e intimamente ligado ao conceito de artista de f(r)icção, que remete a um ator que é 
performer dele mesmo. 
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Nesta experiência, entre outras coisas, ansiava a escuta, desejava saber as 

impressões dos que ali estavam presentes. Movia-me o interesse por um público 

que comungasse da performance, sendo partícipe na construção do significado. Ao 

final da experiência, um silêncio tomou conta do espaço. Com isso, avancei para 

apagar as velas que estavam dispostas no grande corredor e foi, então, que um 

sonoro ‘não’ ecoou pela sala. Um pequeno coro pediu que eu as deixasse acesas. 

Percebi que, em algum nível, a performance ainda estava reverberando naquele 

espaço, naqueles olhares esbugalhados. 

Acerca disso, Renato Cohen (2002) vai nos dizer que: 

 

Na performance há uma acentuação muito maior do instante presente, do 
momento da ação (o que acontece no tempo "real)". Isso cria a 
característica de rito, com o público não sendo mais só espectador, e sim, 
estando numa espécie de comunhão (e para isto acontecer não é 
absolutamente necessário suprimir a separação palco / plateia e a 
participação do mesmo, como nos espetáculos dos anos 60). A relação 
entre o espectador e o objeto artístico se desloca então de uma relação 
precipuamente estética para uma relação mítica, ritualística, onde há um 
menor distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador (pp.97-98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 11: Final do segundo experimento cênico com público ‘Cartas para Teresa’. Abril / 2016. 

 Fonte: Janaina Gomes. Edição Karla Martins.  

 

Todavia, de pouco em pouco, muitas reflexões foram levantas acerca da 

performance. Variavam entre os elementos visuais da cena (velas, bacia com água, 

caixote...) e a experiência com o ritual em si. Do todo, um aspecto recorrente nas 
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palavras de alguns foi sobre a forma como o sagrado povoava o espaço, o ritual, 

mas que não se referia a um campo religioso ou a uma religião instituída e, sim, 

evocava algo que dialogava com algo muito maior, múltiplo. 

Quando me propus a captar as impressões, outros olhares sobre a minha 

performance, cheguei a um entrecruzamento de ideias ligadas ao imaginário, ao 

sagrado e ao ritual: 

[...] Tu poetizas o sagrado cristão. Aquele marginalizado, condenado, 
ultrapassado. Atualiza. Revive. Resiste e diz sim. [...] Obrigada por curar em 
mim a quase culpa por ser cristão. [...] Não distinguimos o sagrado do 
profano ou o profano do sagrado. Eles são complementares na tua 
performance. [...] Eu vi a mulher que lavou os pés de Cristo com lágrimas, 
óleos e perfumes, e enxugou com os cabelos (Trecho do Livro de Artista da 
autora - depoimentos do público. Ano 2016). 

 
Querida Teresa, tirei as tuas (minhas) vestes e me pus 

em tons de preto. De frente ao corredor de velas, partilhei a 
nossa carta-convite. Sim. Aquela que te enviei no início da 
nossa jornada. Quando terminei, era silêncio. Naquele mesmo 
dia, ao chegar em casa, corri para o meu livro de artista. 
Estava tomada por ti, por nós duas. Escrevi, chorei, 
transbordei: 

De volta ao quarto, me encontro numa revoada de frases ditas, solfejadas, 
explodidas no ar, quando da passagem de Thérèse, no segundo 
experimento em performance. Era tempo de cirandar sob outros olhares, 
sob outras respirações. Do ar trouxe o incenso de cravo para o perfume e 
para a libertação do espírito; pelas águas, batizei o corpo com lavanda; do 
fogo fiz o caminho; da madeira do altar e da pia batismal, trago a terra. Para 
quem vinha d’outro tempo/espaço, a oração ‘Escapulário de prata’ cantada 
por Alessandra Leão, dava as boas-vindas ao portal sacro. Ao passo que 
neste sacrário, lá estava eu/Thérèse em prece. Ao fundo, tocada pela 
parede clara que tocava, trajava um saião de flores, cinto de couro atava o 
meio do meu corpo, nos seios o véu que começava na cabeça e descia à 
cintura formando um tipo capuz / véu / escudo. O ar era leve quando 
corporifiquei a ‘santa em cima do andor’. A Santa que se eleva ao pisar na 
terra, humaniza seus altos e se faz carne em flor, THERESE. ‘O que é que 
eu tô fazendo cá em cima desse andor?’. Desci. Pisei firme. Pisamos. 
Seguimos. Em passos lentos rumo ao divino. Eras tu, Thérèse. Era eu, 
Karla. Encharquei a respiração em água e lavanda. Sacralizei o espaço, as 
cores, a forma por apropriação de minha mitologia pessoal. Oferto a minha 
carne como um cordeiro em sacrifício (Trecho do Livro de Artista da autora. 
Ano 2016).  
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No que tange à experiência performática partilhada, a relação mito e rito, 

narrativa e manifestação, apontam para uma perspectiva multifacetada que propicia 

uma melhor compreensão sobre o sagrado. Sob este prisma, Mircea Eliade (2010) 

nos diz que:  

 
[...] o mito revela a sacralidade absoluta porque relata a atividade criadora 
dos deuses, desvenda a sacralidade da obra deles. Em outras palavras, o 
mito descreve as diversas e às vezes as dramáticas irrupções do sagrado 
do mundo. Por esta razão, entre muitos primitivos, os mitos não podem ser 
recitados, indiferentemente em qualquer lugar e época, mas apenas durante 
as estações ritualmente mais ricas (outono, inverno) ou no intervalo das 
cerimônias religiosas – numa palavra, um lapso de tempo sagrado. Cada 
mito, mostra como uma realidade veio à existência, seja ela a realidade 
total, o Cosmos, ou apenas um fragmento. [...] Narrando como vieram à 
existência as coisas, o homem explica-se e responde indiretamente a uma 
outra questão: por que elas vieram à existência? O “por que” insere-se 
sempre no “como”. E isto pela simples razão de que, ao se contar como 
uma coisa nasceu, revela-se a irrupção do sagrado no mundo, causa última 
de toda existência real (p.86). 

 

Ideias tangenciais germinaram a partir da fala do público, que me permitiram 

acessar outras esferas do conhecimento ligadas à minha prática cênica. Por 

conseguinte, lancei o meu olhar para os escritos de Richard Schechner (2011) e me 

deparei com o seu olhar sobre a performance: 

 

Algo ‘é’ performance quando os contextos histórico e social, a convenção, o 
uso a tradição, dizem que é. Rituais, jogos e peças, e os papéis da vida 
cotidiana são performances porque a convenção, o contexto, o uso e a 
tradição assim dizem. Não se pode determinar o que ‘é’ performance sem 
antes referir às culturais específicas. Não existe nada inerente a uma ação 
nela mesma que a transforma numa performance ou que a desqualifique de 
ser uma performance. A partir da perspectiva do tipo de teoria da 
performance que proponho, toda ação é uma performance. Mas da 
perspectiva da prática cultural, algumas ações serão julgadas performances 
e outras não; e isto varia de cultura para cultura de período histórico para 
período histórico (SCHECHNER, 2011, p.12).    

 

Para tanto, a pesquisa que foi desenvolvida foi fundada nesta perspectiva, 

onde toda ação, especialmente esta, é performance. Não se intentou, aqui, a criação 

de um espetáculo teatral meramente estético, mas se ansiou uma construção 

performática, que desse corpo ao mito da Santa Teresinha em consonância com a 

minha mitologia pessoal. Para Schechner (2011, p. 49) a performance é um 

“comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo”, onde o ritual 

transgride o cotidiano e vai além dos limites estabelecidos para a vida diária. Este 
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imbricado nos leva a concluir que para ele o ritual e a performance estão 

intimamente ligados.  

Faz-se mister apontar aqui que, “toda performance é ‘comportamento 

restaurado’, que o fogo do significado irrompe da fricção entre as madeiras duras e 

suaves do passado [...] e presente da experiência social e individual” (TURNER 

apud DAWSEY, 2011, p. 208). 

Pelo exposto, vi-me diante da dimensão simbólica de Thérèse. Quantas 

mulheres carrego dentro do meu íntimo que se traduzem – carne – no mito 

corporificado? Quando munida do meu mito-guia, avanço sobre o solo sagrado da 

minha mitologia pessoal em consonância com a trajetória da santa. Ao mesmo 

tempo, diante dos depoimentos recebidos, estabeleço um diálogo com uma gama de 

imagens que povoam o imaginário do público. 

As minhas incursões na performance, no sentido de iluminar os aspectos da 

mulher que está dentro do corpo da santa, parecem iluminar ainda mais sacralidade 

nela contida. Neste sentido, fazendo menção ao pensamento de Eliade (2010), 

Danielle Rocha Pitta (2005) explica que: 

 

 [...] assim como o mito irriga a história, a história dá uma carne, um corpo, 
uma respiração ao mito, que se encarna e que se deixa ver nela. A 
bipartição entre o profano e o Sagrado se justifica, dessa forma, na 
continuidade de uma experiência “religiosa” global (no sentido de uma 
relação, religio), que é a experiência da relação, como elemento constitutivo 
ao vivente. Em um movimento contínuo, ligado ao vivente, por meio da 
dialética da hierofania, o profano se transforma em sagrado, e a 
dessacralização retransforma o sagrado em profano (p. 60). 

 

Querida Teresa, desvelo, aos poucos, tu e a mim 
mesma, encarnada não só no mito da Santa Joana d’Arc, 
mas em tantas outras mulheres, que foram capazes de 
transformar dor em flor, arte em cura. O presente portal 
nos lançou num caldeirão de possibilidades, dúvidas e 
descobertas. O nosso rito de passagem continua o seu fluxo. 
Da crise à sua intensificação, agora, avançaremos ao Portal 
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Noviciado, onde experienciaremos uma espécie de ação 
reparadora. Assim que atravessarmos a sua soleira, faremos 
uma profunda imersão nos princípios, diretrizes, pressupostos 
e procedimentos da Mitodologia em Arte. Avancemos! 
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Camadas da criação 
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Recife, 30 de julho de 2016. 
 

Querida Teresa, 
daqui pra frente, pés descalços 
Quentura que brota do solo das memórias de infância 
Terra preta nas unhas das mãos 
Cabelos arrepiados 
Mãos úmidas  
Lápis, papel, borracha a postos. 
Tecidos e pedaços de pau 
Trama, grade, frestas 
Tudo o que está por acontecer já iniciou antes mesmo que o 
tempo cronológico anunciasse a passagem 
O tempo do coração é outro.  
Aqui, corpo-alma-coração em plena conexão. 
Ofertemo-nos a este tempo de silêncio. 
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3.1 DIRETRIZES, PRESSUSPOSTOS E PRINCÍPIOS DA MITODOLOGIA EM ARTE 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2016. 
Querida Teresa, 
este portal inaugura a fase dos laboratórios assumidos pela 
Prof. Luciana Lyra, que reconhecendo o trajeto da pesquisa 
em andamento, introduziu, paulatinamente, os procedimentos 
mitodológicos ao processo de criação, estimulando, nesta 
artista-pesquisadora, a eclosão de mais e mais pulsões, 
apontando para um teatro das profundezas, do que há de 
mais genuíno no coração do coração do artista. Entendi, entre 
outras coisas, que mergulhar em ti revira os meus espaços e 
me lança no (des)conhecido de minha própria história. O 
caminho proposto pela Mitodologia em Arte aponta para um 
desvelar-se, por meio de camadas e camadas (diretrizes, 
pressupostos, princípios e os procedimentos) que trafegam 
entre conceitos e práticas. Pela profundidade destas 
proposições e a dimensão que tem tomado nos meus dias, 
saiba que assim como Madre Inês pediu a escrita da 
história de tua alma, aqui estou tecendo o fio dessa nossa 
travessia no meu Livro de Artista, sob a orientação Lyra. 
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IMAGEM 12: Livro de artista do processo de criação Thérese. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora.  

 

Como recurso pedagógico dentro do processo mitodológico criação / 

investigação, Lyra propôs a criação do Livro de Artista. A ideia era que este recurso 

fosse povoado por reflexões do artista como numa espécie de diário de bordo, mas 

que fosse além da descrição dos acontecimentos nos laboratórios e no campo 

artetnográfico. Interessava a este registro o que estava no campo das sensações, 

impulsos, inquietações, como também: 

 

[...] aspectos conceituais e objetivos da pesquisa, como dados históricos, 
reflexões teóricas. Semelhante aos Cadernos de Campo, o Livro de Artista 
mitodológico/ artetnográfico, não é algo que possa ser escrito ao mesmo 
tempo do laboratório e dos encontros compartilhando com os outros suas 
vidas (LYRA, 2015, p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 13: Livro de artista do processo de criação Thérèse. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora.  
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Lyra (2015) aponta ainda que: 

 

Como os cadernos de campo antropológicos, o livro de artista mitodológico, 
é um suporte monográfico, congregando imagens fotográficas e imagens 
várias, refletindo sobre os limites que a linguagem escrita reapresenta, por 
meio dele serão inscritas as experiências com os procedimentos 
mitodológicos em laboratório, incluindo aí as experiências de campo (p. 37). 

 

Avançando sobre alguns conceitos dessa travessia, alcancei o solo das 

diretrizes do complexo mitodológico (LYRA, 2011, pp. 330-331) e montei um 

pequeno esquema de acordo com a compreensão que tive sobre os seus objetivos. 

Observar-se que este desmembramento possibilitaria uma compreensão por etapas 

do que estava sendo proposto nesta trama. Vejamos: 

 

Quadro 1 – As diretrizes 

 

Fonte: arquivo da artista-pesquisadora 

 
Já no que diz respeito aos pressupostos mitodológicos são dois: o Lúdico e o 

Artetnográfico. O primeiro, ela defende que “está intimamente ligado à ideia de jogo. 

O jogo como condição básica para o surgimento do teatro, também é naturalmente 

fundamento para a configuração da Mitodologia em Artes Cênicas” (LYRA, 2011, p. 

340). Para tanto, trafega por entre as mais diversas teorias acerca do jogo e do 

lúdico na história das sociedades e se volta ao objeto de sua pesquisa: 
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Com base nas performances estéticas analisadas, A Batalha das Heroínas 
e Guerreiras, onde a ideia de imersão em estado de fluxo é vivenciada aos 
limites, tanto pelos jogadores (brincantes/performers), como também pelo 
público, a Mitodologia em Artes Cênicas move-se para essa transgressão, 
para essa brincadeira, sendo o fluxo e a ludicidade suas condições 
fundamentais. Como visto no I Movimento, desde os ensaios às 
apresentações, ou seja, a sequência total das performances sucede-se pelo 
jogo, é por intermédio desta desobstrução que se revela e trabalha a 
humanidade do atuante para criação (LYRA, 2011, p. 345). 

 

Em relação ao segundo pressuposto parte da relação entre o eu e a 

alteridade. Lyra pontua que: 

 

[...] a Artetnografia só pode existir na base da troca e de todos os ruídos que 
as relações com a alteridade possam suscitar. [...] por meio da ativação da 
função mediadora da alma humana alimentada fortemente pela intuição 
(uma intuição visionária, que opera pela similitude, pelo reconhecimento), 
seria possível compreender e atuar sobre os paradoxos instaurados entre o 
mundo sensível e o mundo inteligível. Sem esse pressuposto paradoxal, 
onde o cosmos revela o ser e o ser o cosmos, não poderia existir a 
Mitodologia em Artes Cênicas (LYRA, 2011, p. 339).  

   

No que se refere aos princípios da Mitodologia em Arte “articulam-se sob os 

mesmos fundamentos dos pressupostos, especialmente sob o pensamento 

Artaudiano e Bachelardiano. São eles: o Princípio Narcísico, o Princípio Alquímico e 

o Princípio Místico (LYRA, 2011, p. 345). 

Lyra apresenta característica específicas para cada um desses princípios.  

Em relação ao Narcísico: 

 

[...] entendemos que enquanto o atuante olha para si também é olhado por 

este espelho d’água que se aprofunda. O artista escolhe o que olhar e para 

escolher é preciso que haja qualquer coisa que o olhe, concomitantemente. 

[...] Desta maneira o Princípio Narcísico está intimamente ligado à uma 

contemplação de si mesmo, mas não de maneira egóica. É um perceber-se 

no mundo, mas do que um narcisismo egoísta, é um narcisismo cósmico, 

uma meditação sobre seu porvir diante da própria imagem que, a um só 

tempo, é o centro do mundo (LYRA, 2011, p. 348). 

 

 No que se refere ao Princípio Alquímico: 

 

Discorrer sobre o Princípio Alquímico da Mitodologia em Artes Cênicas é 

falar da possibilidade de transformações, passagens de um estado do ser 

para outro que esse processo pode suscitar: a transmutação de metais vis 

em nobres. O trabalho com esta Mitodologia pressupõe mudanças 

fomentadas pelo processo artetnográfico, a poetização alquímica das 
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relações com o outro ajuda frente às vicissitudes da vida e da própria arte, 

desembocando na cena criativa (LYRA, 2012, pp. 351-352). 

 

Quanto ao Princípio Místico, Lyra apresenta-o como:  

 

Na Mitodologia em Artes Cênicas, o Princípio Místico tem total relação com 

a religião, mas no sentido da re-ligação do artista ao processo vivenciado, 

visto como cosmos, tomando este como fonte profícua de 

autoconhecimento, entendimento e sabedoria universal deste atuante. O 

Princípio Místico, como redunda o nome, contém os dois princípios 

mitodológicos anteriores, assim como os pressupostos (LYRA, 2011, pp. 

355-356). 

 

Querida Teresa, você deve estar se perguntando sobre 
onde pretendemos chegar. Desculpe se te lancei muitas 
informações de uma única vez, mas peço que se tranquilize, 
pois estes são os preparativos para o nosso trabalho nos 
laboratórios de criação com os procedimentos mitodológicos. 
Como saborear dos frutos de uma árvore se não tivermos a 
delicadeza de adubar nossas raízes? Assim, compreendo as 
diretrizes, os pressupostos e os princípios, que estão na base, 
aterrados e apontando para o alto, para os lados, nas mais 
diversas direções, como se fossem raízes aéreas. O que te 
mostrei são camadas importantes dessa trama.  

Não se preocupe! Eu te ajudarei a ligar os pontos.  
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3.2 THÉRÈSE IN PROCESS: PROCEDIMENTOS MITODOLÓGICOS DE CRIAÇÃO 

 

Recife, 02 de dezembro de 2016. 
Querida Teresa, 
é tempo de partilha sobre a imersão no processo de criação 
da nossa performance Thérèse. O desejo de experienciar o 
nosso encontro na cena, seguiu comigo desde a primeira linha 
desta escrita-travessia. Assim, trafegamos sobre os solos da 
arte e do sagrado, o eu e o tu, a cada procedimento 
mitodológico. Para tanto, a seguir, discorrerei sobre como se 
deu a aplicação, as influências e as descobertas nos 
laboratórios e no campo artetnográfico, que aconteceram entre 
os anos de 2015 e 2017, nas cidades de Recife (PE), 
Camaragibe (PE), Natal (RN) e São Paulo (SP).  
 

Faz-se mister registrar, primeiramente, que os aportes teóricos para a 

estruturação dos procedimentos mitodológicos de criação perpassam “o processo de 

individuação do artista (JUNG, 2008), a jornada mítica do herói (CAMPBELL, 1990) 

ou os ritos de passagem (GENNEP, 2011), assim dividindo-os em: ritos de partida, 

ritos de realização e ritos de retorno” (LYRA, 2015, p.38).   

Seguindo a forma de visualização apresentada nas diretrizes da Mitodologia 

em Arte n’outro momento, optei por distribuir cada procedimento numa sequência de 

linhas e colunas do quadro a seguir, mas que isso não significa que há uma 

hierarquia na aplicação destes no laboratório. Ao longo do processo de criação de 

Thérèse, entrecruzamos os ritos de partida e os ritos de realização, assumindo tão 

somente o final da travessia os ritos de retorno, que dependem da criação cênica 

estruturada.  
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Quadro 2 – Os procedimentos 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

3.2.1 RITOS DE PARTIDA 

 

3.2.1.1 A mística 

 
A Mística pode ser compreendida como ritual, onde estudos acerca do mito-
guia são feitos e conexões são estabelecidas, constituindo-se um dos eixos 
que dão sustentação às demais práticas mitodológicas. Durante este 
procedimento, toma-se contato com bibliografias e filmografias sobre o mito-
guia do processo, fomentado discussões, firmando a coesão do grupo e 
trabalhando a percepção da temática e suas relações com o mundo pessoal 
e social. Por meio da troca simbólica os indivíduos interiorizam e 
reproduzem as ideias e incorporam à sua subjetividade o projeto 
desenvolvido (LYRA, 2015, p. 39).   

 

 Em Thérèse, o mito-guia já estava estabelecido na figura Santa Teresinha do 

Menino Jesus desde o princípio, assim como a principal bibliografia estava ancorada 

nos seus manuscritos autobiográficos. À medida que fui tomando contato com outras 

produções escritas acerca do mito da santa, pude dilatar ainda mais o olhar sobre a 
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mulher e a menina naquele corpo habituado. Interessava-me, dentro desse 

procedimento Místico, acessar as camadas mais profundas de sua alma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IMAGEM 14: Teresinha aos 8 anos de idade. 
Fonte: Fonte Obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face 

 

 

 Esta fase da pesquisa compreendeu um mergulho em sua trajetória antes e 

depois de sua entrada no Carmelo (1873 – 1897). Avancei em busca de minha 

Teresa e foi, então, que ela me encontrou. Ela sempre achava um jeito de se fazer 

presente. Nos lugares mais improváveis alguém se aproximava para contar um 

pouco sobre a santa das rosas60. Em seus escritos-doutrina, encontrei a Pequena 

Via61, que se tratava de um caminho calcado pela simplicidade, purificação e resgate 

da infância interior, apontando para um processo de autoconhecimento rumo à 

santidade. Teresa atentava para um desfolhar-se das aparências em detrimento da 

essência do ser e somente assim alcançaria os céus. 

 

 

                                                           
60 Ao longo de sua vida, a metáfora das rosas / flores sempre lhe era recorrente. Ela se via como tal. 
Quando carmelita, Teresa afirmava que queria ser como uma rosa desfolhada aos pés do Cristo, 
como sinal de humildade e devoção. Pouco antes de sua morte, em 1897, afirmou que faria cair uma 
chuva de rosas sobre a terra quando subisse ao encontro do Pai e passaria o céu fazendo o bem 
sobre a terra. Conta-se que sempre que é feito um pedido a ela, se ganha uma rosa de presente 
como sinal de escuta / interseção. 
61 A Pequena Via da Infância Espiritual é um termo que não foi criado pela santa, mas parte da 
condensação dos textos e linguagem que ela escolheu para explicar a sua doutrina espiritual. 
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Como sabeis, sempre desejei ser santa. Mas, ai! Comparando-me com os 
santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que 
existe entre uma montanha cujo cimo se perde nos Céus e o grão de areia 
obscuro, calcado aos pés dos caminhantes. Ao invés de me desanimar, 
disse a mim mesma: o Bom Deus não poderia me inspirar coisas 
irrealizáveis; posso, então, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. 
Crescer me é impossível; devo suportar-me tal qual sou, com todas as 
minhas imperfeições, mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o Céu 
por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente 
nova (TERESA DO MENINO JESUS, 2002, p.181). 
 

 
 Ao passo que fui desvelando os seus escritos-doutrina, fui identificando 

conexões entre as proposições de sua pequena via com o trabalho de preparação 

do ator, por exemplo, através das proposições de Jerzy Grotowski62 acerca da sua 

concepção de “ator santo”: 

 

Se o ator, estabelecendo para si próprio um desafio, desafia publicamente 
os outros, e, através da profanação e do sacrifício ultrajante, se revela, 
tirando sua máscara do cotidiano, torna possível ao espectador empreender 
um processo idêntico de auto penetração. Se não exibe seu corpo, mas 
anula-o, queima-o, liberta-o de toda resistência a qualquer impulso psíquico, 
então, ele não vende mais o seu corpo, mas o oferece em sacrifício. Repete 
a redenção; está próximo da santidade. [...] O ator que realiza uma ato de 
auto penetração, que se revela e sacrifica a parte mais intima de si mesmo, 
a mais dolorosa, e que não é atingida pelos olhos do mundo, deve ser 
capaz de manifestar até o menor impulso (GROTOWSKI, 1987, pp. 29-30). 

 

De acordo com Alexandre Nunes (2012): 

 

Todo o trabalho de mergulho na realidade íntima da alma, tanto em 
Grotowski como nas experiências que trilham caminhos derivados, não 
objetiva se fechar nas fronteiras da própria individualidade, de modo 
egocentrado, mas cultiva oportunidades de salto para aquilo que se situa 
além do pessoal. Sem esse salto que estabelece nexos de relação entre o 
singular e o plural, o mergulho íntimo só pode vir a se tornar autorreferente, 
e por conseguinte, vazio de significados: incapaz de relação (pp.120-121). 

 

Deste percurso, identifico um processo de resgate do sagrado interior como 

instrumento de transcendência, de (re)criação do eu, que atravessa o campo da 

espiritualidade e interpenetra o solo do teatro. “Tudo o que entra em contato muito 

íntimo com as coisas sagradas adquire sua natureza e se torna sagrado com elas” 

(MAUSS, 2013, p. 107). 

A experiência com o procedimento da Mística mitodológica traz consigo essa 

capacidade de estabelecer fricções entre as partes envolvidas na investigação e o 

                                                           
62 Famoso diretor de teatro nascido no sudeste da Polônia cujas ideias deixaram marcas profundas 
nos movimentos de renovação teatral em várias partes do mundo. 
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entorno.  À medida que se toca no universo do mito-guia, se é tocado, atravessado. 

Este é o “ponto de partida para o desenvolvimento do processo mitodológico de 

criação, que ganha densidade mítica por meio da experiência” (LYRA, 2015, p.39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 15 – Estudo do livro Obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face que reúne em 
1336 páginas parte da produção escrita da Santa. Fonte: arquivo da artista-pesquisadora 

 

 

Querida Teresa, neste percurso, reuni escritos, fotos, 
canções, pinturas, poesias, vídeos, tudo aquilo que te revelava. 
Encontrei ainda muitos artistas e escritores falando sobre ti: 
Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto 
Freyre, Dunshee de Abranches, Luís Guimarães, Ribeiro 
Couto, Adélia Prado, Mário Quintana, Cândido Portinari. 
Contudo, não me recordo de pesquisas em âmbito acadêmico. 
Parece que chegou o momento de te dar a fala em outros 
espaços. É tempo de ampliar o acesso à tua produção escrita 
que tocam as mais diversas áreas do conhecimento. Ao todo, 
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segundo Cavalcante (2002, p. 12), são “os manuscritos 
autobiográficos; 266 cartas; 8 peças de teatro, 54 poesias (com 
mais 8 composições poéticas suplementares); 21 fórmulas 
oracionais; e um apanhado de escritos variados.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 16: O sonho do menino Jesus. Pintura a óleo realizada por Teresinha em 1894.  
Fonte Obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face 

 

 

3.2.1.2 I Jornada Artetnográfica 

 

Sendo um procedimento estreitamente ligado ao Pressuposto 
Artetnográfico, a I Jornada artetnográfica é a fase do primeiro exercício 
hermenêutico propriamente dito, o cruzamento de experiências, de permuta 
com o contexto de alteridade nas suas diversas dimensões, estabelecendo 
vínculos e vivenciando seu cotidiano e suas ações estéticas em troca de 
vivências artísticas. Estimuladas pelos artistas em campo. Durante esta fase 
processual, investe-se em toda sorte de mídias de registro da experiência, 
desde escritos em livros de artista a imagens gravadas ou filmografadas, 
sem compromisso com a linearidade espaço-temporal, a exemplo das 
experiências surrealistas (LYRA, 2015, p. 40). 
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Em minha trajetória, a relação com a alteridade havia se estabelecido, nas 

suas devidas proporções, por meio da experiência como vocacionada na 

Congregação das Irmãs Franciscanas, anteriormente. Contudo, o conjunto das 

informações vividas acerca e no campo, naquela época, não se deram numa 

perspectiva artística.  A Artetnografia, em tal contexto, se apresentava como uma 

pequena semente do porvir. Segundo (LYRA, 2015, p. 03), a Artetnografia 

“configura-se como prática realizada por artistas cênicos ao se deslocarem aos 

locais onde vivem aqueles que intentam observar, para que nesta interação 

polifônica e subjetiva possam fomentar a criação da cena performática”.   

Passados exatos 15 anos da minha experiência com as Irmãs Franciscanas, 

compreendo a vocação religiosa feminina de forma diferente. Já não mais tão 

menina, volto-me ao modo e ao conjunto de princípios que regem a estrutura 

conventual. Começo a ligar os pontos e olhar pelas frestas. Inquieta-me retornar a 

esta estrutura na condição de artetnógrafo, não vou negar, pois não sei o que vou 

encontrar no meu próprio íntimo ao entrar em contato com as camadas e camadas 

desse universo. Ao mesmo tempo, sinto-me movida a dar voz aos silêncios 

impregnados nas paredes e muros do convento. “Quem sou eu quando me tiram o 

papel de vocacionada?”, questiono-me. Avanço e sobre este deslocamento do olhar 

e da escuta, John Dawsey (2005) me ajuda a compreender que: 

 

[...] o “lugar olhado das coisas” privilegiado a partir do qual se compreende 
uma estrutura social é a sua “antiestrutura”. Para captar a intensidade da 
vida social é preciso compreendê-la a partir de suas margens. Trata-se de 
um olhar atento e de uma abertura calculada [...] Experiências de 
liminaridade podem suscitar efeitos de estranhamento em relação ao 
cotidiano” (2005, p. 23, grifo nosso). 

 

Lanço-me à margem da margem na qualidade de performer, reconheço-me 

na liminaridade, e, por conseguinte, em estado de profunda reflexão e crítica sobre o 

todo desse trajeto.  

Imbuída dessa consciência, vou em busca de respostas e, no caminho, 

reencontro a minha ex-orientadora vocacional Íria de Fátima, já não mais “Irmã”. Ela 

pediu desligamento da vida religiosa e voltou para casa de sua família, poucos anos 

depois da nossa última partilha no CESJ. Desde então, mantivemos contato e o 

nosso laço se firmou mais e mais. Hoje como sua “filha de coração”, ela pontua isso 

sempre que pode, me senti à vontade para tocar nas delicadezas que envolvem o 
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cultivo de uma vocação para o convento. Ansiava por algumas respostas que viriam 

do seu olhar de orientadora vocacional, afinal, eu era uma sementinha regada por 

ela. Com todo cuidado, perguntei-lhe sobre as expectativas dela em relação a mim 

naquela época, e se, em algum momento, ela me via como uma futura religiosa. 

Antes mesmo que ela respondesse, não sei se movida por um frio na barriga sobre o 

que estava por vir, me apressei em destacar o amor que eu sentia pela proposta de 

vida religiosa.  Entretanto, sem titubear, ela me respondeu:  

 

Eu sabia que você me amava muito, mas que sua vocação era a arte. 
Estava no seu sangue. Quando fazíamos o teatro, você brilhava. Era 
diferente dos demais, entregava sua alma no que fazia. Eu não podia ser 
egoísta e te cativar para ficar comigo no convento. Eu fui justa com você, só 
isso. Você merecia ser feliz. Sua vocação era a arte. Ter você como 
religiosa seria um egoísmo meu. Você nasceu para ser a grande atriz que é 
e com isso você também pode comunicar Deus. A arte é uma forma de 
expressar o divino e você representa isso muito bem. [...] E eu sou muito 
feliz por Cristo ter confiado sua vocação a mim e por eu não ter errado com 
você nesse sentido. Estou chorando de emoção ao relembrar. [...] porque 
todas as vezes que eu te dizia para seguir a arte, eu ficava com saudades 
de ter você por perto (Entrevista realizada com Iria de Fátima, em janeiro de 
2017). 

 

 Silenciei. Chorei. Neste instante, recordei a minha chegada ao convento e a 

forma como me lancei na pastoral vocacional. Encontrei na Irmã Íria o colo que eu 

tanto buscava. Sempre que eu mostrava o meu desejo de fazer parte daquela 

família de mulheres, ela apontava outras cores, que, somente agora, compreendo o 

porquê. Poderia ela, silenciosamente, transgredir o sistema vigente da 

Congregação? Na sua condição de formadora, era o seu papel cultivar novas 

vocações para a casa. Meninas que mostravam interesse em descobrir a vocação 

religiosa eram a esperança de continuidade daquele projeto de vida, daquele 

carisma. Portanto, era imprescindível que novas jovens se interessassem pela vida 

no convento. 

 Acerca disso, Grossi (1990) nos fala que a vocação religiosa feminina:  

 

[...] além de se configurar como projeto individual de algumas mulheres 
destinadas ao celibato [...] é também uma opção construída pela igreja, 
enquanto instituição que precisa se reproduzir material e simbolicamente. 
[...] Paralelamente aos grupos vocacionais, há freiras que acompanham as 
meninas que manifestam interesse pela vida religiosa, seja por visitas 
regulares à família, seja por intensa correspondência (pp. 51 - 52). 
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Vale ressaltar que, esta realidade de livre-arbítrio e, de certa forma, de acesso 

facilitado aos muros do convento nem sempre foi assim. Segundo aponta a 

pesquisadora Maria José Rosado Nunes (1997), no livro História das Mulheres no 

Brasil: 

Nos primeiros séculos da história de nosso país, não era tão simples para 
uma mulher realizar o desejo de ingressar num convento, como o era para 
mulheres da colônia espanhola. [...] isso porque a fundação de conventos 
femininos em nossas terras ocorreu bem mais tarde e de forma muito mais 
lenta do que na América espanhola. Entre nós, foi preciso esperar o século 
XVII para ver surgir o primeiro mosteiro de mulheres: o convento de Santa 
Clara do Desterro, na Bahia, em 1677. [...] A fundação e a manutenção das 
casas religiosas exigiam grande investimento financeiro. [...] Somente no 
século XVII, com as transformações sociais e econômicas resultantes do 
desenvolvimento da indústria açucareira, “emergem tanto a necessidade de 
mosteiros, quanto as condições de sua criação”. Os senhores de engenho 
seriam os financiadores das novas instituições (NUNES, M., 1990, p. 483, 
grifo da autora). 

 

 Apesar das condições financeiras favoráveis, a criação dos conventos no 

Brasil estava sujeita a interesses sociopolíticos, ora eram proibidos ora incentivados, 

de acordo com os mais diversos interesses. A existência desses espaços onde as 

mulheres se amotinavam e se desenvolviam dentro das crenças religiosas 

instituídas professando votos de pobreza, obediência e castidade, passou a ser 

“uma ameaça aos objetivos reais por retirar da sociedade parte de sua população 

potencialmente fértil” (NUNES, M., 1990, p. 484). Sob este aspecto, podemos 

compreender que os muros do convento se configuravam como trincheiras frente à 

condição da mulher como procriadora numa sociedade patriarcal e se transformaram 

em espaço de resistência. Maria José Rosado Nunes (1990) aponta que: 

 

[...] os conventos e os recolhimentos não formavam apenas espaços de 
submissão. As mulheres também os utilizaram a ser próprio favor em muitas 
situações: para escapar de um casamento não desejado, para realizar seu 
desejo de viver piedosamente. Houve aquelas que, refugiadas no claustro, 
pediram o divórcio dos maridos que as maltratavam fisicamente ou 
dissipavam sua herança. As casas religiosas foram ainda, por muito tempo, 
um dos poucos lugares em que as mulheres aprendiam a ler e a escrever 
(p. 488). 

 

Muito se modificou, desde a fundação dos conventos no período colonial. As 

congregações hoje, no Brasil, assim como aquela que tive a experiência como 

vocacionada, integram uma segunda fase do seu desenvolvimento, que inicia com a 

restauração religiosa que se processava na Europa, após a Revolução Francesa, 

durante o século XIX. É nesse período que dezenas de congregações oriundas da 



96 
 

Europa (Itália, Alemanha e da França) chegam ao país e assumem serviços nas 

áreas da saúde e da educação. Muitas clausuras se abrem numa proposta de vida 

missionária, em contraponto ao modelo de vida contemplativa. Este avançar sobre 

novos territórios vai contribuir para a autonomia financeira e estrutural das casas 

religiosas femininas que, em meados do século XX, se consolida por meio das 

escolas, pensionatos, abrigos e hospitais fundados pelas Congregações.  

As Irmãs Franciscanas, com quem fiz a minha experiência como vocacionada, 

além do CESJ, administravam o Abrigo Cristo Redentor63, que era um lar para 

idosos. Nele, serviços médicos eram oferecidos e realizados por algumas Irmãs que 

tinham formação na área junto a uma equipe de profissionais de saúde. A 

Congregação, além da área da saúde e da formação religiosa, detinha também 

alguns Colégios espalhados pelo Brasil. Vale ressaltar que, a formação profissional 

de uma freira antes ou adquirida durante a vida religiosa se transforma em uma mão 

de obra importante para estes espaços e determinante nas transferências das Irmãs 

a cada biênio64.  

Dentro da história da Igreja Católica, na década de 60, há realização do 

Concílio Vaticano II, onde são a instituição faz mudanças profundas na sua 

interpretação da doutrina. Com o advento da industrialização e do desenvolvimento 

urbano, a igreja se vê na condição de repensar o seu próprio trajeto e isso se aplica 

às congregações religiosas femininas e suas práticas. A igreja propôs mudanças 

estruturais na vida religiosa feminina, tanto na organização interna quanto em suas 

atividades externas, apresentando como proposições pastorais da igreja (NUNES, 

M., 1990, p. 496). 

De minha experiência, muito da doutrina da Congregação Franciscana e da 

própria Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde me criei, podia ser vivida de 

forma integrada ao contexto da comunidade o que, consequentemente, atraia a 

participação de muitos jovens para as práticas da religião. No convento, quando o 

teatro integrava a missa, por exemplo, e acontecia aos pés do altar, o espaço era 

resignificado pela juventude ali em formação, que saia da condição de observador 

para protagonista da realização do ritual. A pastoral vocacional, sem dúvida, era 

                                                           
63  Localizado no bairro do Cristo Redentor, no município de Jaboatão dos Guararapes (PE). 
64 A cada dois anos, as Irmãs mudam de casa, pois além de estarem à disposição da Congregação, 
se estimula o não-vínculo aos lugares, pessoas e afins. Uma espécie de eterno exercício de 
desapego. 
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uma das grandes responsáveis por agregar e manter os jovens animados e 

empenhados na Igreja. 

 Sobre o Concílio Vaticano II, podemos destacar ainda uma das alterações 

mais marcantes da época: a instituição da não-obrigatoriedade do uso da veste 

religiosa – o hábito – vindo a ser substituída por roupas comuns. Por conseguinte, 

esta reestruturação do pensamento da igreja foi de encontro aos ideais e práticas 

das congregações religiosas femininas mais tradicionais, que se enquadravam no 

que Erving Goffman (1996) vai chamar de “instituições totais”, onde conventos, 

manicômios e prisões estão numa mesma categoria. Para ele, 

 

[...] uma disposição básica da sociedade moderna é que o indivíduo tende a 
dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-
participantes, sob diferentes autoridades e sem um plano racional geral. O 
aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a ruptura das 
barreiras que comumente separam essas três esferas da vida. Em primeiro 
lugar, todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob a 
uma única autoridade. Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do 
participante é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente 
grande de outras pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas 
a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar todas as 
atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma 
atividade leva, em tempo pré-derterminado, à seguinte, e toda a sequência 
de atividades é imposta de cima, por um sistema de regras formais e 
explícitas e um grupo de funcionários. Finalmente, as várias atividades 
obrigatórias são reunidas num plano racional único, supostamente 
planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição (GOFFMAN, 
1996, pp. 17-18). 

 

Perpassar a trajetória da fundação dos conventos, suas finalidades e 

modificações ao longo da história, nos permite uma melhor compreensão sobre 

muitos aspectos da vida religiosa feminina hoje. Como também nos permite 

visualizar o contexto no qual pude experienciar a vida de vocacionada, que traz 

consigo muito das características das instituições totais (GOFFMAN, 1996), mas que 

apresenta mais flexível, atualizada ao contexto da casa de formação.  

Compreendo que a minha I Jornada Artetnográfica, não obstante, se dá neste 

trânsito entre a experiência que tive ao longo de três anos em estreito diálogo com 

história social dos conventos no Brasil. Veio como uma redescoberta do meu trajeto 

fazendo suscitar outras luzes para questões aparentemente concluídas.  

Este procedimento mitodológico apontou para um estado de encruzilhada, do 

entrelugar, um estado liminar, onde o artetnógrafo se encontra dentro do contexto de 

alteridade e, ao mesmo tempo, à margem, fomentando “um terreno comum de 



98 
 

compreensão entre o observador e o objeto que observa” (GEERTZ, 2005, p. 49 

apud LYRA, 2015, p.39).    

De acordo com Lyra: 

 

Na liminaridade (TURNER, 1982) está o ator, numa fecundidade contínua 
de ser eu-outros. O ator de f(r)icção, sob a máscara ritual de si mesmo 
transita da alteridade ao si mesmo, do aquoso ao telúrico, do profano ao 
sagrado, da vida à arte, mas não deixa de ser o que se é para tornar-se 
outro, experimenta em si mesmo, a multiplicidade de possíveis eus, em que 
eu são muitos. Como aponta Schechner, “múltiplos eus” coexistindo em 
uma “irresolvida tensão dialética” (1985) (2015, p. 93). 

 

Logo, o contato com o campo artetnográfico, ainda que previamente, serviu 

de substrato para uma melhor compreensão dos manuscritos autobiográficos, de 

Teresa, o meu mito-guia, apontando, assim, para muitos aspectos tangenciais da 

presente pesquisa.   

Faz-se mister registrar a importância de Íria durante este processo de 

investigação e aprendizagem. Suas palavras atuaram como um fio invisível ligando 

as partes soltas do meu trajeto:  

 

O mundo na verdade é também um convento para quem quer o bem das 
pessoas. Viver nesse mundo é renunciar as propostas indecentes, que 
muita gente faz, e ser correto pelo nosso bem, pelo bem dos que nos amam 
e esperam algo de nós. Como artista você renuncia a muita coisa e passa 
horas treinando e se aprimorando para dar o seu melhor as pessoas. Se 
você usa a arte para o bem, é claro que você está sendo um testemunho de 
Deus. E como não amar o mundo se foi nele que Cristo resolveu viver? 
(Entrevista realizada com Iria de Fátima, em janeiro de 2017). 

 

Querida Teresa, existem camadas e camadas sobre esta 
relação com a alteridade que só puderam ser melhor 
compreendidas, sentidas, desveladas, quando, de fato, fui ao 
Carmelo da Imaculada Conceição, em Camaragibe (PE) e te vi 
ali. Compreendi, finalmente, o que Lyra (2015) dizia que sem 
Artetnografia não há Mitodologia em Arte. Falaremos sobre 
isso mais à frente, quando adentrarmos nos Ritos de 
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realização, na segunda Jornada Artetnográfica. Lá, 
retomaremos às reflexões sobre o poder que brota do liminar 
e onde ele se instaura nesta escrita-travessia.  
 

3.2.1.3 Experiências Mitodramáticas 

 

Nas Experiências Mitodramáticas contaminadas com a ideia dos jogos 
dramáticos, o fluxo da brincadeira comanda a ação e as relações com 
sonoridades, objetos, movimentos, imagens levantadas na fase de A Mística 
e da I Jornada Artetnográfica são experimentadas, não obedecendo regras 
fixas ou roteiros estabelecidos e, sendo vivenciada por cada atuante 
individualmente (LYRA, 2015, p. 40). 

 

 

Quadro 3 – Experiências Mitodramáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

Nesta etapa dos Ritos de partida, trafeguei sobre as Experiências 

Mitodramáticas vividas no processo de criação Thérèse.  Estas, por sua vez, foram 
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divididas em ritos preparatórios e ritos pessoais, com dois e treze procedimentos 

neles contido, respectivamente.  

A ordem apresentada no quadro a seguir orientou o percurso da escrita, mas 

não está ligada à sequência das experiências em laboratório. A aplicação dos 

procedimentos mitodológicos como um todo não tem uma sequência rígida, na 

verdade. Segundo Lyra, cada processo de criação inaugura uma nova e importante 

dinâmica de experimentação.  

Em Thérèse, por se tratar de um solo, alguns procedimentos não foram 

aplicados, uma vez que foram frutos da experiência de Lyra com dois ou mais 

atuantes. Entretanto, alguns procedimentos, ainda que construídos para o coletivo, 

foram reestruturados e aplicados no nosso processo. Vale registrar que, no que se 

refere à etapa das experiências mitodramáticas, pude experienciá-las em sua 

totalidade. 

Há uma estreita relação estreita relação entre as experiências mitodramáticas 

e os jogos dramáticos (PAVIS, 2011). Os jogos dramáticos, por sua vez, visam: 

 

[...] tanto levar os participantes [...] a tomarem consciência dos mecanismos 
fundamentais do teatro [...] quanto a provocar uma certa libertação corporal 
e emotiva no jogo e, eventualmente, em seguida, na vida privada dos 
indivíduos” (PAVIS, 2011, p. 222).  

 

Avançamos, por meio dos jogos / experiências, sobre o resgate das 

brincadeiras de quintal, acessando camadas da minha menina interior, leve e ao 

riso, desvelando aos poucos a mim e à pequena Teresinha, na sua infância nos Les 

Buissonnets65. Karlinha corria no quintal e avançava pelos muros num um processo 

de (re)construção do olhar sobre si mesma. 

  Vale destacar que, nas Experiências Mitodramáticas, em consonância com a 

teoria Durandiana, Lyra (2015) nos explica que: 

 

[...] são experimentados os schèmes como vetores destas ações. A 
Experiência Mitodramática propõe um resgate de ordem lúdica, onde 
valores teatrais, especialmente, de relação com a alteridade (público) são 
de importância secundária. Na mitodramática, há um descompromisso 
momentâneo com a cena, em favor do foco no reconhecimento do si 
mesmo pelo atuante, de autopercepção e elaboração contínua da 
autoimagem (p.41). 

 

                                                           
65 Casa de campo, em Lisieux, onde Teresa passou a maior parte da infância. 
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Sobre este aspecto estas experiências assinalaram um processo de ativação 

do imaginário do atuante por meio do jogo. A antropóloga Danielle Rocha Pitta66 

(2005), discorre sobre a visão de Gilbert Durand67 acerca do imaginário: 

 
[...] pode ser considerado como essência do espírito, à medida que o ato de 
criação (tanto artístico, como o de tornar algo significativo), é o impulso 
oriundo do ser (individual ou coletivo) completo (corpo, alma, sentimentos, 
sensibilidade, emoções...), é a raiz de tudo aquilo que, para o homem, 
existe (PITTA, p.15, 2005). 

 

Avançando sobre os procedimentos, encontramos as experiências 

mitodramáticas divididas em dois ritos: preparatórios e pessoais. O primeiro, “que 

solicitam a absorção do atuante, no sentido da organização e da suspensão do 

espaço de criação e posterior cuidado de si para eclosão de imagens profundas” 

(LYRA, 2015, p.48), apresenta uma subdivisão em espaço mítico e vaso alquímico, 

que dedicamos a atenção a seguir. 

 

3.2.1.3.1 Espaço Mítico 

 
Após a congregação de energias no espaço, inicia-se a limpeza deste 
espaço por meio de cantos rituais e movimentos corporais, que acabam por 
mobilizar a respiração dos integrantes e o ar do próprio espaço. O 
delineamento do espaço com os objetos, a colocação da mandala central, o 
toque ritual e a posterior limpeza por meio de cantos e movimentos, 
fomentam uma sacralização do campo físico de criação, no favorecimento 
ao imaginário do tema abordado no processo.  (LYRA, 2015, p.42) 

 

Querida Teresa, 
recordo que dentro do processo laboratorial de Thérèse, a 
preparação do espaço da experiência se dava com bastante 
atenção. Cada novo lugar trazia em si características 
específicas que alteravam a minha forma de se situar nele, 

                                                           
66 Fundadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Imaginário, no ano de 1975, na Fundação 
Joaquim Nabuco (Recife) e está instalado, desde 1992, no Programa de Pós-graduação em 
Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco.    
67 Nasceu na França, em 1921, discípulo de Bachelard. Conhecido por seus trabalhos sobre o 
imaginário e antropologia. Lecionou filosofia e fundou o Centro de Pesquisas sobre o imaginário, uma 
referência mundial na área. 
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seja pelo tipo do piso (madeira, emborrachado, cerâmica...), pela 
as condições de luminosidade, temperatura do local etc. Os 
laboratórios aconteceram ao longo dos anos de 2015 e 2017, 
em três cidades: Natal (RN), São Paulo (SP) e Recife (PE). 
Essa mudança de localidade, em algum nível, interferia na 
forma como eu me relacionava com o espaço. Por conseguinte, 
na organização do espaço mítico, Lyra conduzia-me para um 
tempo de silêncio, desacelerando e concentrando o máximo de 
atenção às ações que eu estava desempenhando, num processo 
de se voltar para dentro e instaurar, naquele novo espaço, a 
relação construída no anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 17 – Preparação do espaço mítico. Recife, 2015. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

Ao passo que os elementos (objetos que integravam a Mística) eram 

distribuídos no seu entorno, em formato circular, iniciava-se uma espécie de limpeza 

do espaço por meio da execução de pequenos movimentos corporais, com 

variações em plano alto, médio e baixo, como numa grande dança. Todo o ritual de 
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purificação era acompanhado por pequenos cânticos do meu tempo de convento. Às 

vezes, alternados com preces e mantras. Era tempo de desacelerar do caos do 

mundo lá de fora.  

Todavia, este espaço mítico proposto por Lyra (2015) vai dialogar com a 

compreensão de espaço da cena na visão de Cohen (2013) que o reconhece além 

da conotação direta que é a física, mas como lugar do psicológico, do filosófico etc. 

 

3.2.1.3.2 Vaso Alquímico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEM 18: Prática cênica iniciada com exercício do método Feldenkrais durante a experiência Thérèse realizada 
durante a qualificação de Mestrado da artista-pesquisado. Campinas, 2016. Fonte: Tatiane Tenório. 

 
 
O Vaso Alquímico é formado pelo relacionamento entre o atuante e suas 
imagens profundas, por isso desde a primeira prática é importante está 
atento ao ritmo, a coloração, a qualidade sutil que está presente no 
encontro com estas imagens. A construção e manutenção do vaso 
alquímico, durante o processo artístico, depende da disponibilidade do 
atuante em sintonizar com os símbolos vivos que emergem de si (LYRA, 
2015, p. 42). 

 

Reconhecer-se como vaso alquímico, repleto de cores, elementos e 

sensações. Esvaziar a mente abrindo passagem para um silêncio interior e uma 

escuta de si. Esta experiência mitodramática apontou para um cuidado de si, de 

autopercepção, que “sem seu preparo e conservação cuidadosos não há com 
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chegar a uma exteriorização criativa em prol do processo cênico (LYRA, 2015, p. 

42). 

A dimensão que esta prática mitodramática tomou dentro dos processos 

laboratoriais de Thérèse se fez transbordar na mostra aos participantes de minha 

qualificação de mestrado, deflagrando uma etapa de preparação com eles. Por meio 

da sonoridade do espaço, o cheiro e os elementos ali dispostos, o ato de 

esvaziamento no público se estabelecia também, como uma equalização da energia.  

Segundo Lyra (2015) este estado de esvaziamento, na mitodramática, pode 

ser alcançado: 

 
[...] também por meio de práticas como: a contagem meditativa; a câmara 
lenta e, especialmente por meio de lições advindas do método de 
Feldenkrais, na busca da consciência pelo movimento. A compreensão e 
superação de limites, tensões habituais e inibições são estimuladas, para 
que o atuante no “cozimento” do seu eu-fundo possa alçar voos criativos (p. 
44). 

 

 Neste contexto, exercícios como a contagem meditativa68 e aplicação de 

práticas do Método Feldenkrais69 direcionavam aquele meu corpo/mente 

bombardeado do cotidiano para uma maior integração, limpeza e uma consciência 

pelo movimento, devagar e sem pressa. Interessava a mitodramática a qualidade 

alcançada pela via o descanso e não pela via do esgotamento físico. “O acesso às 

diversas trilhas do corpo produz uma maior conexão com questões da existência do 

eu, constituindo a pedra angular do método: a autoimagem em contínua 

transformação” (LYRA, 2015, p. 46). 

Ao longo dos laboratórios, numa escuta ao silêncio interior, algumas músicas 

foram inseridas como forma de alinhavar o ritual de preparação ali estabelecido. A 

música assume um papel importante nesta fase, segundo Lyra (2015, p. 44), “pois 

ela possui elementos que criam dentro de nosso “vaso alquímico” os germes do 

movimento espontâneo”. Ao entrar em contato com a música, vi movimentos, 

sensações, imagens e sentimentos eclodirem no meu interior. 

O trabalho com esse procedimento pôs em foco as operações que são 

realizadas no interior do atuante, sendo ele o vaso alquímico onde as misturas e os 

                                                           
68 Consiste em diminuir a velocidade dos pensamentos, por meio da ação de contar de 0 a um 
número determinado pelo orientador, vislumbrando um silêncio mental em que o momento presente é 
vivenciado e o corpo percebido nas suas potências naturais (LYRA, 2015, 45). 
69 Este método de educação somática, altamente engenhoso e instituído por Moshe Feldenkrais, 
entre as décadas de 60 e 80 do século XX, tem como a meditação, o intuito de aprender mais sobre 
si mesmo (LYRA, 2015, p.46). 
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entrelaçamentos se dão. Lyra (2015) se volta a Jung (2013), no que tange os 

estudos da Alquimia e reconfigura este olhar para o processo cênico. 

Passada a fase de integração, o corpo estava pronto para se lançar em 

dinâmicas de aquecimento que perpassavam os planos baixo, médio e alto 

gradativamente. 

 

Querida Teresa, recordo bem que, nos primeiros 
laboratórios, tive muita dificuldade em desacelerar o 
pensamento, integrar este corpo – mente ao silêncio 
necessário à purificação das imagens e da conexão com o 
meu interior. Para além dos laboratórios, o meu corpo 
começou a manifestar reações de febre, dores de cabeça, 
estafa, dentre outras. Será que eu estava me boicotando? Há 
muito tempo eu estava sedentária e desconectada do meu fluxo 
de atriz. Foi quando eu percebi que o meu corpo estava 
pedindo atenção. E não só ele. A correria do dia-a-dia teria 
me engessado? Decidi mudar isto. Retomei algumas práticas 
no meu cotidiano como meditação, caminhada, pilates, etc. E, 
assim, fui percebendo as mudanças na forma do meu corpo-
mente responder ao processo de criação. A Mitodologia em 
Arte estava me conduzindo a repensar o meu trajeto dentro e 
fora dos laboratórios. 

 
Após os Ritos Preparatórios seguiremos aos Ritos Pessoais, “que se 

configuram enquanto práticas temáticas de cunho arquetípico/existencial, 
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fomentando o imaginário do atuante, que, por sua vez, as vivencia individualmente, 

sob a condução do orientador do processo criativo” (LYRA, 2015, p. 48), e se 

apresentam em treze experiências. Seguem-se: 

 

3.2.1.3.3 A Gênese 
 

Na Vivência Mitodramática, o paraíso é aporte para momentos de 
recordação de experiências da infância do atuante, onde este fomenta em si 
mesmo a partir da orientação, a eclosão de lembranças de experiências de 
tranquilidade ou prazer, no uso da imaginação para constructo da 
experiência remota. Seguindo o trajeto, surge o aporte do paraíso perdido, 
que representa a queda da inocência daquele momento idílico na gestão do 
conflito. O paraíso reconquistado vem a apresentar em ações o 
restabelecimento imagético da imagem primordial, na simbolização de uma 
história em progressão. A partir dos três aportes, pode-se vislumbrar que 
mito pessoal está na condução daquele atuante naquele momento de sua 
vida, pois é este mito que heroicamente reconquista o paraíso (LYRA, 2015, 
p. 48-49). 

 

Querida Teresa, recordo bem do dia que vivenciei a 
gênese. Era uma tarde em Recife (PE), mais precisamente na 
sala de ensaios do Teatro de Santa Isabel, quando, depois 
de toda a etapa preparatória iniciamos a travessia. 
Avançamos munidas de três aportes de criação: o paraíso; o 
paraíso perdido e o paraíso reconquistado. Tudo começou 
quando voltei ao útero de minha mãe, quando me agarrei a 
ela para nunca mais soltar. A imagem de me deixar embalar 
no seu colo davam ao meu corpo estados de contração. 
Sempre travando os movimentos externos, enquanto o interior 
estava povoado de fluxos diversos. Quando foi dada a 
indicação da perda desse paraíso, doeu. Todas as vezes que 
mexia nesse terreno da mãe, algo me afetava. Recordo que 
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nessa ruptura, a posição fetal que me encontrava no chão da 
sala, deu espaço para a mulher selvagem, abandona, que 
cavava no quintal as próprias memórias. Impulsos de 
autonomia e solidão na continuidade do trajeto. Mas, tu me 
agarraste pela mão e avançamos no campo de batalha para o 
regaste do nosso útero, um resgate do paraíso perdido. “A 
partir dos três aportes, pode-se vislumbrar que mito pessoal 
está na condução daquele atuante naquele momento de sua 
vida, pois é este mito que heroicamente reconquista o paraíso” 
(LYRA, 2015, p. 49).  Avancei ao plano alto e me vi a 
guerreira de minha própria história tecida junto às tantas 
mães e a nenhuma. Dancei a gênese. Transformei! 

 

Segundo Lyra, “a gênese é uma espécie de nascimento para o estado 

criativo, fazendo das imagens vivenciadas durante o procedimento para o 

movimento no espaço” (2015, pp. 48-49). Ao final da experiência, fomos ao centro 

meio do espaço e iniciamos um exercício de trazer para o desenho / pintura em 

papel aquilo as imagens eclodidas a partir da experiência. Uma espécie de 

cartografia do trajeto, que não se tratava de uma ação com o livro de artista. Ali, era 

silêncio e imagem. Ao final, colocamos as imagens lado a lado e conversamos sobre 

as nossas impressões.  

Enquanto a minha abordagem evidenciava o caminho percorrido, Lyra me 

apresentava uma outra camada que se revelou no processo. Este exercício de 

organizar o processo através do desenho, logo após a experiência, aponta para um 

lugar da compreensão do processo num sentido mais amplo. A apreensão se dá na 

experiência e se condensa no registro no papel.  
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IMAGEM 19: Transposição da experiência mitodramática “a gênese” para desenho. Criações: à esquerda, Luciana Lyra 
e à direita Karla Martins, respectivamente. Recife, 2016. Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

   

3.2.1.3.4 Alquimia dos elementos, Matizes, Totem Animal, Roda de Objetos e 

Objeto Sagrado 

Recife, 20 de outubro de 2016. 

Querida Teresa,  
retomamos o trabalho com os quatro elementos. Do primeiro 
contato, o Prof. Robson trouxe a poética dos elementos e lá 
experienciamos, em especial, a relação com a água e o fogo. 
Posteriormente, adensamos essa relação via os procedimentos 
mitodológicos pela Alquimia dos elementos, sob a orientação 
de Lyra. Penso que essa proposição de ativação do 
imaginário do atuante via a relação com os elementos é um 
dos pontos de contato entre ambas proposições de trabalho. 
Os caminhos apontados na condução do processo são 
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diferentes, mas com alguns pontos de contato e fins 
semelhantes.  

Segundo Lyra (2015): 

  
Entendendo que o corpo humano é uma síntese do cosmos, uma espécie 
de microcosmos e que o cosmos é formado por quatro elementos que se 
combinam, todos esses mesmos elementos estão no corpo. Sendo assim, 
água, terra, fogo e ar, atuam como hormônios para imaginação, como no 
dizer bachelardiano (2006), ampliando, potencializando as imagens e as 
preenchendo de gradações e sentidos (p. 51). 
 

 
Na prática cênica que partilhei com a banca na qualificação, em Campinas 

(SP), a cena trazia a configuração arena com referência a cada um dos elementos 

na sequência da performance. Guardei comigo as anotações do que intitulei de 

trajetória dos quatro elementos na criação de Thérèse, e identifiquei um caminho de 

retroalimentação, à medida que vou até o elemento, ele também vem a mim: nos 

transformamos, encaixamos e complementamos.  

Neste percurso / processo, elenquei o entrecruzamento dos elementos por 

meio de algumas imagens em Thérèse: 

IMAGEM 20: Prática cênica na qualificação de Mestrado, em Campinas, 2016. 
Fonte: Camila Duarte. Edição: Karla Martins 

 

Querida Teresa, trabalhar com o elemento terra foi um 
processo de muitas descobertas, entendo como uma transição 
entre o que até então havíamos desvelando no caminho desta 
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criação. Neste fluxo, recordo que enveredamos por outras 
quatro experiências mitodramáticas as Matizes, o Totem 
Animal, o Objeto Sagrado e a Roda de Objetos. 
 

O rito pessoal das Matizes vai estimular o trabalho dos atuantes com as 

cores. Sobre esse procedimento, Lyra vai nos falar que: 

 
[...] dá-se por meio da ação psicofísica dos atuantes. Após os ritos preparatórios, os 
atuantes do processo são estimulados à visualização das cores por meio das 
imagens, deixando que essas matizes promovam o fluxo de movimentos corporais. 
Muitas vezes, são utilizados pigmentos e tintas para fomentar com maior intensidade 
a relação com as matizes e os movimentos delas decorrentes, além de que o 
trabalho com as cores intensifica a alquimia dos elementos (LYRA, 2015, p. 55). 

 

Em Thérèse, desde o princípio da jornada, apontava-se o caminho para a cor 

marrom em várias nuances. Era a cor que estava na madeira e no couro dos objetos 

que trazia da mística. O marrom escuro e o claro sempre compuseram os hábitos 

das freirinhas do meu convívio. O marrom é a cor das vestes – o hábito – das irmãs 

carmelitas da santa Teresinha e toda a sua congregação. Camadas e camadas 

sobre os corpos das freirinhas. Um hábito composto por finas camadas de tecidos 

diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 21: Cena da profissão dos votos carmelitas no filme Teresa de Lisieux. 
Fonte: Pièce de théâtre "Histoire d'une âme" interprétée par Eva Hernandez. 

 

O marrom é uma cor que, geralmente, está associada à terra e à estabilidade, 

além de trazer em si aspectos da 
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[...] maturidade, consciência e responsabilidade. Está ainda associada ao 
conforto (o bege pode ser considerado como um castanho claro), à 
estabilidade, à resistência e simplicidade. O marrom representa a 
constância, a disciplina, a uniformidade e a observação das regras. Conecta 
a pessoa à natureza e à terra. Usado em excesso traz autocrítica 
exagerada, dependência afetiva e isolamento. [...] emana a impressão de 
algo maciço, denso, compacto. Sugere segurança e solidez. É a cor do 
outono, do recolhimento [...]. (Disponível em: 
<www.significadodascores.com.br>. Acesso em 20 de janeiro de 2017). 

 

Esse marrom escuro da terra me levou ao quintal de minha infância, onde 

cavei, cavei, cavei... Era também a cor do pelo do meu cachorro Puppy.  E foi ali que 

eu aterrei. Da menina ao bicho solto no quintal. Fui cachorro, fui cavalo...  

A investigação dessa terra teve como ponto de partida os pés. Com eles, 

investiguei os espaços, possibilidades de deslocamento sobre esta terra. Cavei com 

os pés. Mãos e pés a avançar sobre o quintal. A energia se concentrava na base, ao 

passo que as imagens eclodiam e reverberavam no corpo. Havia um bicho dentro de 

mim pronto para correr solto. Era a mulher que carrego cheia de gritos silenciados? 

Era Thérèse pedindo para falar? Era o grito vindo do claustro que carrego?  

A experiência com o Totem Animal despertou luzes sobre um eu-selvagem. 

“Aprendendo sobre os aspectos animais de nossa própria natureza, podemos nos 

conectar com padrões instintivos que guiam o comportamento dos animais e que 

estão presentes nos seres humanos, como uma fonte inesgotável de sabedoria” 

(LYRA, 2015, p. 57). Eu e Teresa, bichos soltos no quintal! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 22: Transposição da experiência mitodramática “Totem animal” para desenho. Criações: à esquerda, Luciana 
Lyra e à direita Karla Martins, respectivamente. Recife, 2016. Fonte: acervo da artista-pesquisadora 
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De acordo com Lyra, 

 

No processo mitodológico, o animal de poder surge muitas vezes como guia 
do atuante na relação com o portal, mas reaparece quando são solicitados 
no rito pessoal específico do Totem Animal.  Este rito geralmente 
potencializa as camadas mais instintivas da persona, a máscara ritual, que 
começam por eclodir em ritos pessoais anteriores (LYRA, 2015, p. 58). 
 

Querida Teresa, eu queria ser Puppy! Eu queria ser 
Bob, o cachorro da lá do convento. Bob era um cachorro 
feliz e se alimentava bem demais. Corria solto pelo quintal do 
convento. Os bichos ficam no quintal guardados... Velados... 
Sem eles perdemos a nossa forma. As irmãs guardavam o 
bicho lá no quintal. Para além dos hábitos, dos véus... As 
paredes do convento guardam uma natureza selvagem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 23:  A Roda de Objetos ao final do processo de criação Thérèse, realizada em Recife, 2017. 
 Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 

E foi cavando neste quintal que encontrei o meu objeto sagrado (LYRA, 

2015). Ou seria melhor dizê-lo no plural? Muito embora os elementos dispostos na 

roda de objetos (LYRA, 2015) não tenham chegado ali de forma aleatória, com as 

experiências em laboratório permanecem somente os que se instalam neste campo 

do sagrado.  
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De acordo com Lyra, os objetos distribuídos na roda de objetos: 

 

[...] passam a constituir chaves para o desenrolar do rito pessoal desse eu 
ritual e se constituir como extensão física do atuante, propondo-lhe novas 
brincadeiras e adensando os movimentos já descobertos com os ritos 
pessoais anteriores. Desta maneira, o objeto não tem uma função utilitária, 
nem mesmo abstrata, mas deve estar aberto à exploração, servindo-lhe 
como um disparador para eclosão de novas imagens em movimento por 
parte do atuante (LYRA, 2015, p. 55). 

 
E acrescenta: 

 
Na Mitodologia em Arte a roda aparece como lócus de brincadeira, o útero 
do jogo. É no interior da roda onde são experimentados os perigos das 
experiências mitodramáticas e mitocênicas. A roda é formada justamente 
pelos Objetos sagrados e Vestes Rituais, que tomam as vezes de 
brinquedos a serem explorados pelos atuantes do processo (LYRA, 2015, p. 
61). 

 

3.2.1.3.5 Polaridades 

 

[...] trazem à tona os arquétipos da Grande Mãe e do Pai, que se servem 
como temáticas aos movimentos corporais do atuante. A essência do 
mundo é composta do masculino e do feminino. Seguindo fases do 
desenvolvimento simbólico do corpo, a Mitodologia em Arte abrange as 
fases matriarcal e patriarcal, como bases para percepção dos vetores de 
ação ou pelo dizer durandiano, os schèmes de engolimento, eminentemente 
matriarcal e os schèmes de verticalidade, qualidade estreitamente ligada à 
ideia do Pai. Na investigação destas fases no corpo, o atuante experimenta 
o “casal” primordial, CÉU X TERRA, assim como a tensão entre anima e 
animus junguiana (LYRA, 2015, p. 49). 

 

Querida Teresa, na primeira fase das desta experiência 
regida pela Grande Mãe, me senti convidada ao desvelar as 
cores da maternidade em nós, com vistas à gestação do 
processo em construção. Mas, eu também era feto e mãe, ao 
mesmo tempo O útero, aos poucos, foi se fortalecendo. 
Fortalecendo-nos. Recordo que a extensão da experiência em 
laboratório transbordava para o meu dia-a-dia e foi acessando 
os teus escritos que me percebi também escrevendo a história 
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de minha alma. Era perto da terra e das árvores que eu 
encontrava abrigo e conexão. Desse modo, quando retomava os 
laboratórios, percebia o quanto estava maior. Um exercício de 
escuta do entorno em conexão com o íntimo da gente. Cada 
exercício trazia uma sinuosidade, uma leveza, numa perspectiva 
de ativação pelo delicado, como num desabrochar do corpo.  
 

Em seguida, passamos ao arquétipo do Pai, como se a lua desse lugar ao sol, 

segunda Lyra, e nela caminhamos para o reto, vertical, sem tantas curvas. O corpo 

caminha numa busca pela forma. 

  Lyra aponta que nessa fase a consciência se destaca completamente do 

inconsciente apontando para um caminho da forma. “Aqui o princípio masculino 

impera, como na fase anterior se encontrava o princípio feminino. Qualidades como 

aceleração, agressividade fortalecem o exercício consciente e ativo do corpo do 

atuante” (LYRA, 2015, p. 50). 

 

3.2.1.3.6 Vestes Rituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIMAGEM 24: “Vestes rituais” – Primeiras experiências em Thérèse realizada em Natal, 2016.  
Fonte: Camila Duarte  
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Embebida pela santa, a mulher e a guerreira ali se iniciava o rito das vestes. 

Como na tomada de hábito70, vesti ali o meu sagrado. As vestes refletiam camadas 

e camadas dos hábitos e do meu próprio interior. Não se tratava do encobrir, ocultar, 

mas tecido e pele se fundirem na experiência da cena. Os elementos já vinham 

comigo ao longo da jornada, no desejo de uma fusão das figuras contidas em minha 

Thérèse. Este corpo que trazia Karla – Teresa – Joana nas vestes de saião, cinto e 

véu resignificado. 

Dentro dos ritos com as Vestes rituais, segundo Lyra, deve estar envolto de 

uma atmosfera de descoberta, onde a roupagem do atuante adquire o sentido de 

segunda pele, por meio da qual este atuante adentra em novas descobertas (LYRA, 

2015, p. 55). 

 Ao passo que o processo de investigação foi se dando e sendo envolvido por 

novas experiências, a imagem desse corpo com vestes se transformava. Na etapa 

de qualificação, uma base neutra em tons de marrom foi acrescentando, visto a 

importância e o desejo de partilhar com o público a etapa de minha preparação até 

chegar ao corpo habituado, de fato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 25: “Vestes rituais” – Prática cênica Thérèse na qualificação de mestrado. Campinas, 2016.  
Fonte: Tatiane Tenório. Edição: Karla Martins 

 

                                                           
70  Ritual onde as religiosas substituem as roupas comuns pelas vestes religiosas (hábito) oficiais da 
Congregação.  
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 Faz-se mister citar que, quando nomeio de corpo habituado aponto para a 

existência de uma dicotomia no vestuário da religiosa: há num mesmo corpo aquele 

que porta as vestes religiosas, chamada de hábito, como também, o que se molda, 

se habitua, aos limites impostos pelo traje. Não obstante, o hábito reforça a doutrina 

da congregação religiosa em limites e restrições. O corpo que se molda a um novo 

corpo. Uma espécie de processo disciplinar (FOUCAULT,1977) onde “o corpo é 

tornado dócil” (GROSSI, 1990, p. 55). 

 

3.2.1.3.7 Guia, Portal e Espaço Sagrado 

 

O atuante inicia um caminho em busca de um lugar onde este eu ritual 
adentra, intensificando a profusão de imagens. Para esse procedimento é 
convocado um guia imaginário, uma espécie de duplo do atuante, que 
muitas vezes surge na forma de figura importante no trajeto pessoal do 
mesmo, como um parente ou pessoa muita querida, um animal de 
estimação ou mesmo seres sobrenaturais ou energias.  É justamente o guia 
que levará o atuante ao portal imaginário. O portal vem a simbolizar o local 
de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o 
desconhecido. O portal se abre sobre um mistério. Mas ao mesmo tempo, 
não só indica a passagem, mas convida a atravessá-lo, o que denota seu 
dinamismo. O atravessamento do portal indica uma nova etapa da 
experiência mitodramática, as imagens aqui acessadas podem estar mais 
atreladas a situações vivenciadas no passado, numa espécie de regressão 
da vida do atuante, que vai amealhando as imagens em seu embornal 
criativo, galgando espaços sagrados de seu trajeto (LYRA, 2015, p. 57). 
 

IMAGEM 26: Transposição da experiência mitodramática “O guia, o portal  e o espaço sagrado” para desenho. 
Criações: à esquerda, Luciana Lyra e à direita Karla Martins. Recife, 2016. Fonte: acervo da artista-pesquisadora 
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Querida Teresa, foram as tuas rosas que me trouxeram 
até aqui. Me pegaste pela mão! Esta vivência mitodramática se 
deu em 20 de junho de 2016, e foi a primeira depois do 
acidente que sofri na estrada na volta para casa, na rota 
Natal - Recife. Como seria retomar a nossa travessia? Num 
misto de emoção pelo (re)encontro com Lu e contigo. Fostes 
tu o meu guia, mais uma vez, até o portal. Adentramos no 
nosso solo sagrado e nos ofertamos à experiência. Até 
alcançar o espaço sagrado, a travessia, pudera, me lançou ao 
local do acidente. Caí. Caímos. Sentia dores no corpo em 
função das pancadas. Ainda estava me recuperando do choque. 
Mas, ainda assim, não desisti. Prossegui. Chorei. Sobrevivi. 
Os ruídos atuam como um momento de transformação. Um 
fluxo é quebrado. Um trajeto a ser repensado.  
 

Fazendo uma ponte com a Antropologia da Experiência compreendo este 

entrecruzamento como importante para a transformação ontológica do atuante. Para 

o presente procedimento, os ruídos e as experiências do atuante influenciarão na 

construção das imagens. De acordo com Dawsey: 

 

Citando Dilthey, Turner descreve cinco “momentos” que constituem a 
estrutura processual de cada erlebnis, ou experiência vivida: 1) algo 
acontece ao nível da percepção (sendo que a dor ou o prazer podem ser 
sentidos de forma mais intensa do que comportamentos repetitivos ou de 
rotina); 2) imagens de experiências do passado são evocadas e delineadas 
– de forma aguda; 3) emoções associadas aos eventos do passado são 
revividas; 4) o passado articula-se ao presente numa “relação musical” 
(conforme a analogia de Dilthey), tornando possível a descoberta e 

construção de significado; e 5) a experiência se completa através de uma 
forma de “expressão” (2005, p. 164). 
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3.2.3.1.8 Os Descansos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 27: Construção da autora, em laboratório, dos descansos via os procedimentos mitodológicos. 

São Paulo, 2015. Fonte: acervo da autora. 

 

Querida Teresa, olha, tenho uma coisa para te mostrar. 
É uma parte do mapa da minha jornada e começa bem no 
ano em que nasci. Cada ponto contido na linha mestra indica 
um momento marcantes da minha vida. Confesso que me 
assusta um pouco reconhecer a quantidade de coisas que 
atravessaram a minha jornada. Percebe aquele ponto maior à 
direita? Foi o ano de morte da minha avó. Ela que sempre 
abençoou o meu juízo de menina. Recordo bem a sua maneira 
de me levar à igreja e revelar os encantos do Divino ao meu 
coraçãozinho, desde muito criança. Com ela vivi muitos rituais 
católicos e tenho certeza de que ela está aqui muito feliz pela 
nossa amizade. Pensar nela desperta em mim uma mistura 
de fraqueza e força, por amor e com amor. 
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Lyra explica que, no caso da Mitodologia em Arte:  

 

[...] os descansos funcionam como procedimento, a partir do qual o atuante 
mapeia a sua vida pessoal numa linha cronológica traçada em longa faixa 
de papel em branco e assinalando cruzes ao longo dessa linha, desde sua 
tenra idade até o presente.  Com enfoque da temática do processo criativo, 
o atuante performatiza este mapa, criando uma trajetória, com suas 
obstruções, emboscadas, traições e mortes, assim como os pontos de 
perdão já elaborados, desta forma os descansos visam à exposição da vida 
do atuante em forma de jornada pessoal, na identificação de pontos, 
associando-os ao mito-guia do processo de criação e adensando ainda 
mais a persona/figura desvelada em laboratório (LYRA, 2015, p. 59). 

 

 Penso que este procedimento mitodológico presente nos ritos pessoais, 

coloca nas mãos do atuante os instrumentos necessários para que ele seja 

arqueólogo de si, adentrar na caverna do eu, reconhecer as pedras preciosas da 

jornada, se arriscar no escuro, ter medo de mexer no que está velado. Mas, como 

dar-se-ia um processo de criação que tem por finalidade trazer à luz a Mitologia 

pessoal do artista, se ele não estiver aberto a se lançar nesta investigação? Neste 

sentido, por meio da Mitodologia em Arte o atuante será direcionado ao encontro 

consigo mesmo, como num processo de pertencimento sobre a própria jornada. Ter 

propriedade sobre si é considerar, inclusive, as dores, cores e os ruídos, que 

impulsionaram as pequenas e grandes transformação da jornada. Numa relação 

onde o imaginário pulsa a cada nova imagem da trajetória. Se a vida dói, que 

possamos transformar dor em flor. Reinventá-la. Dançando... cantando... atuando 

sobre a nossa máscara ritual.  

 

3.2.3.1.9 Os Arcanos  

 

 Era uma tarde, em Recife, quando o laboratório iniciou com uma retirada de 

cartas do Tarô Mitológico sobre a toalhinha que a minha avó bordou para mim 

(nome e corações em ponto cruz). As três cartas indicavam um estado passado, o 

presente e o futuro. Os olhos amarelos de Lyra me fitavam e, devagar, ela me 

explicava do que se tratava. 

 



120 
 

IMAGEM 28: “Os arcanos” procedimentos mitodológicos. Recife, 2016. 
Fonte: acervo da autora. 

 

 

Estávamos diante da deusa Hécate, a deusa da lua, que anuncia um período 

de confusão e incertezas. É uma carta de gestação. Esta deusa é “muito mais do 

que um retrato das profundezas pessoais. Ela encarna o princípio feminino da 

própria vida e os três rostos, as três fases da lua” (SHARMAN-BURKE, 2009, p. 97). 

De fato, a carta ratificava o estado anterior do processo de criação e os conflitos 

dessa gestação de Thérèse. 

 Já a carta central, que indicava um estado presente, trazia o masculino, o Rei 

de Espadas, representado pela figura mitológica de Ulisses. Quando esta carta 

aparece “anuncia que chegou o momento de encontrar em nós mesmos o dom 

ambivalente da liderança intelectual e da estratégia” (SHARMAN-BURKE, 2009, p. 

2003). Era um convite a uma atitude mais firme no presente, mais precisão, mais 

pulso. Por um instante, comecei a resgatar a experiência com as polaridades, pois, 

me parecia, uma transição clara da fase da Grande Mãe para a do arquétipo do Pai. 

A lua abrindo passagem para o sol, o feminino para o masculino.  

 Encerrando a leitura, o tempo futuro anuncia o Hierofante. Lá está ele, 

metade bicho, metade gente, em sua caverna. “Aqui encontramos a Quíron, o rei 

dos centauros, curador, sacerdote e sábio educador. [...] ele implica que o indivíduo 

começará a, ativamente, procurar respostas de nível filosófico (SHARMAN-BURKE, 

2009, p. 46). Uma perspectiva de futuro ligada ao conhecimento, à pesquisa... 

 Pois bem, existem muitos aspectos e explicações sobre as referidas cartas, 

além das descritas aqui. Camadas e camadas... Lyra nos explica que as imagens 

nos arcanos carregadas de simbolismos ocultos e “num processo mitodológico 

servem justamente para provocar um espelhamento entre as personas em jogo nos 
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laboratórios, adensando as referências imagéticas dos atuantes e a construção de 

suas personas” (LYRA, 2015, p. 60). 

   

3.2.3.1.10 Imagens Ressonantes  

 

Com base nas práticas de Michael Chekhov (1996), discípulo de 
Stanislavski, e da regra básica de Ficar com a Imagem da Psicologia 
arquetípica de James Hillman (1988), este procedimento consiste em 
estabelecer um diálogo poético com e entre as imagens, um processo de 
colaboração por meio de perguntas. Neste contexto, o atuante transfigura-
se em servidor dessas imagens, abdicando de um controle castrador, 
egóico das mesmas (LYRA, 2015, p. 62).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMAGEM 29: Mulher selvagem. 
Fonte: http://joonthego.com/tag/love/ 

 

Querida Teresa, sei bem que você conhece esta imagem. 
Ela segue conosco desde o início desta travessia. Quando vejo 
essa figura feminina enraizada, vejo a mim aterrando, 
penetrando a terra e sendo nutrida. Isso me desperta prazer. 
Ao mesmo tempo, vejo você, que assim como eu é mulher e 
se fez enraíza na sua escrita-doutrina. Tantas, quantas 
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vezes me peguei invadindo esta imagem. Ao pensar na 
definição de mulher selvagem, logo sou invadida por esta 
mulher. Estamos nutridas pelas nossas antepassadas quando 
nos enraizamos, cavamos, na terra preta do nosso quintal. 
Recordo nossa experiência com o Totem Animal, parece que 
há um fio invisível ligando todas as experiências 
mitodramáticas formando uma verdadeira trama. Nenhuma 
experiência está isolada, elas se completam. 

 

3.2.3.1.11  Figura Persona  

 
O processo mitodológico, estimulado pelas perspectivas de atuação da 
linguagem contemporânea da performance e das manifestações populares, 
fomenta a eclosão de um ator de f(r)icção que borra os limites entre vida e 
arte, transita em cena por meio de personas/figuras, que desvelam o eu 
ritual. A persona é parida do útero do jogo e lá experimenta energias várias, 
entre dimensões humanas, animais ou sobrenaturais, bem aos moldes dos 
intentos do povo, elasticizando o poder de fisicalizar suas ações e 
constituindo pequenas jornadas destas mesmas ações (LYRA, 2015, p. 66). 

 

Querida Teresa, lendo a forma como Joana foi 
encarnada por ti, identifico conexões com a linguagem da 
performance71, uma vez que a sua atuação ‘se polariza’ entre 
os papéis da atriz e a ‘máscara’ da personagem. [...] quando 
um performer está em cena, ele está compondo algo [...] 
sobre sua máscara ritual” (COHEN, 2013, p. 58, grifo do 
autor). E, assim, a minha Thérèse está sob a égide da 
                                                           
71 “[...] pode-se considerar a performance como uma forma de teatro por esta ser, antes de tudo, uma 
expressão cênica e dramática” (COHEN, 2013, p. 56). 
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máscara ritual da Guerreira da Sagrada Face, onde 
descortino um trajeto pessoal e aponto para a restauração de 
minha própria jornada. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 30: Rito final da performance Thérèse. Camaragibe, 2017. 
Fonte: Morgana Narjara 

 
 

Ao vivenciar este procedimento, compreendi melhor o que viria a ser a 

proposta de artista de f(r)icção. Ele não se situa no campo da representação, mas, 

sim, no dar corpo a um não-ele que é ele também. Reconheço-me neste estado na 

criação de Thérèse quando empresto voz, corpo, minhas pulsões a ela. 

F(r)iccionando-nos e gerando potências desse estado, explosões. Avanço 

vivenciando minhas próprias imagens, o meu trajeto antropológico, que pode ser 

definido, de acordo com Durand (2012) como: 

 

[...] a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões 
subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio 
cósmico. [...] É neste intervalo, neste caminhar reversível que deve, 
segundo nos parece, instalar-se a investigação antropológica. Afinal o 
imaginário não é mais que esse trajeto no qual a representação do objeto se 
deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, 
reciprocamente, como provou magistralmente Piaget (1945), as 
representações subjetivas se explicam “pelas acomodações anteriores do 
sujeito” ao meio objetivo (p. 41). 
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N’outras palavras, o trajeto antropológico se configura como “uma maneira 

própria para cada cultura de estabelecer a relação existente entre sua sensibilidade 

(pulsões subjetivas) e o meio em que vive (tanto o meio físico como histórico e 

social) (PITTA, 2005, p. 21). 

 

3.2.2 RITOS DE REALIZAÇÃO 

 

Quadro 4 – Ritos de realização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora 

 

Os ritos de realização dividem-se em: Jornada Artetnográfica; Comunhão 

Performática; e Experiências Mitocênicas (Ritos Coletivos), compostas por oito 

procedimentos. Desse total, seis foram vivenciados (Batismo, os mitemas, os 

rizomas, o mito-guia, a mandala cartográfica e os símbolos do discurso 

performático), que serão partilhados na escrita que se segue.  

É importante destacar que as experiências mitocênicas espelho mágico, Roda 

das figuras / Personas e Coro / Corifeu são estruturados para coletivos. Por se tratar 

de um solo, não foram vivenciados. 

 

3.2.2.1 EXPERIÊNCIAS MITOCÊNICAS 

 

Na etapa que se segue, partilhei sobre as Experiências Mitocênicas (LYRA, 

2015) vividas em laboratório de criação. Estas, que, por sua vez, derivam da ideia 

dos jogos teatrais e integram os ritos de realização que “[...]trazem referências dos 
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Ritos de partida [...] e dos ritos futuros, onde emergem as alteridades, firmam-se as 

figuras ou máscaras rituais que irão criar a configuração da performance 

propriamente dita” (LYRA, 2015, p. 67). Vejamos: 

 

3.2.2.1.1 O Batismo   

 

Na Experiência Mitocênica, o Batismo adquire status de procedimento 
relacional, promove no seio do jogo, brincadeiras mais elaboradas, onde os 
duos de participantes celebram-se mutuamente, legitimam seus nomes e 
avançam no terreno da criação processual (LYRA, 2015, p. 67). 

 

 Antes mesmo de iniciar os processos mitodológicos em laboratório, o rito do 

batismo já estava contido na mística Teresiana que eu acessava. O ato de batizar, 

banhar a cabeça, o corpo e o espaço, deflagrava a abertura do portal entre a santa e 

eu. Como num rito de purificação onde a artista de f(r)icção se prepara para o 

estado de jogo portando a máscara ritual de si mesma. 

 Arnold Van Gennep (1977), em Os ritos de passagem, vai destacar o aspecto 

catártico do rito de batismo, de separação do indivíduo do mundo anterior, profano 

ou impuro. Como traz em si, ao mesmo tempo, a característica de agregação, mas 

que se dá “quando é usada não a água ordinária, mas a água consagrada. Neste 

caso, [...] não somente [o indivíduo] perde uma qualidade, mas adquire outra.” (p. 

69).  

Ao passo que eu atuaria sobre a máscara de Teresa, o elemento água 

percorria os filamentos entre a nós duas, agregando-nos, abrindo passagem para o 

nosso novo estado de partilha: a performance. Por conseguinte, “A água assim 

dinamizada é um embrião; dá à vida um impulso inesgotável” (BACHELARD, 1998, 

p. 10). 

 

3.2.2.1.2 Rizomas  

 

Querida Teresa, naquela tarde em São Paulo, chegava o 
momento de ligar os pontos. Munidas com papel e canetas, 
iniciamos a síntese. O que apreendemos no campo da 
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imagem, do gesto, da escrita, ao longo da travessia? Por 
meio dessa seleção dos elementos, tramamos as ações neles 
contidas. Chegamos a compreensão de que a nossa construção 
estava dividida em quatro grandes ritos: iniciais, da palavra, 
da comunhão e finais. Uma apropriação e ressignificação das 
divisões do ritual da missa católica, que, por sua vez, 
estavam enraizados na trajetória da santa e da artista. A 
partir da localização das ações, dentro dessa trama, 
avançamos para a feitura da Mandala Cartográfica, 
fortalecendo o terreno das imagens para a construção 
dramatúrgica, bem como apontando para uma definição da 
encenação. 
 

3.2.2.1.3 Mito-guia e Mitemas 

 
 

Querida Teresa, guiastes os meus passinhos de menina 
até os portais do convento e eu, nesse desejo ardente de 
celebrar contigo o nosso encontro, te levo à arte do encontro. 
Altera-se o espaço, modifica-se o tempo, mas o caminho 
escolhido para o grito é o mesmo: a arte. Encontrei no teatro 
um espaço sagrado onde me realizo, me sinto viva, onde 
posso ser outra sendo eu. O teatro é sobre a vida e isto é o 
que é realmente fundamental, o sentido, o ponto de partida. 
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Da mesma forma, o teatro invadiu o teu espaço sagrado, 
mas não me refiro aos muros do convento e, sim, o teu 
interior. No silêncio da tua cela, tecias as histórias dos 
santos para performá-las, portando a máscara ritual de si 
mesma. És o meu mito-guia desde início da jornada e agora, 
avançaremos à cena destes tempos confusos, fragmentados, 
adentrando no nosso sacrário e iluminando possibilidades de 
reconexão com sagrado interior, um encontro consigo mesmo. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 31: Fases da vida de Teresa de Lisieux que perpassam momentos importantes de sua trajetória. 
Fonte: Obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. Compilação: artista-pesquisadora. 

 

Com o meu mito-guia Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face 

desvelei estruturas, cores, imagens, recortes e afins. Como citamos n’outra 

passagem, o conceito de mito-guia aqui empregado está intimamente ligado ao 

status de mito-diretor, da Mitodologia, em Durand (2012). Na Mitologia em Arte, o 

mito-guia é o centro irradiador, o dínamo da criação, nele e a partir dele o artista de 

f(r)icção é guiado na investigação da máscara ritual de si mesmo.  

Por meio das experiências mitodramáticas e mitocênicas, passei a identificar 

o surgimento de alguns Mitemas (LYRA, 2015), que, por sua vez, se configuram 
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como núcleos de pequenos temas que vão promover a criação dramatúrgica. Em 

Thérèse, destacam-se: as memórias de infância, a entrada na pastoral vocacional, a 

mulher selvagem, a dúvida sobre a saída do convento, o teatro e a relação sagrado -

arte. Este levantamento de núcleos temáticos dentro do processo de criação, vale 

destacar que, dialogam com uma “ação próxima à mitocrítica de Durand (2004), 

quando se põe a descoberto o que está por detrás de um texto, seja ele por meio da 

relação com os objetos ou do movimento corporal, desvelando o núcleo mítico e os 

mitemas que o formam” (LYRA, 2015, p.71).    

Essa descoberta teve como suporte e contaminação outros procedimentos 

mitodológicos, em especialmente, as Matizes, a Alquimia dos elementos e o Totem 

animal. Do primeiro, a cor marrom em suas várias gradações que se materializavam 

na madeira, no hábito das freiras, na cruz. Já da relação com os quatro elementos 

apontou a terra úmida aos pés, o ato de cavar no quintal nas brincadeiras de 

criança. E, por fim, o terceiro, o Totem animal me lançou numa conexão da mulher 

com a natureza, de um bicho interior. 

 Esse conjunto de Mitemas foi elemento fundamental para o desenvolvimento 

da Trama dramatúrgica em Thérèse. Importante citar que esta nomenclatura dada 

por Lyra (2015) dialoga com uma espécie de estrutura rizomática, onde o conjunto 

dos Mitemas, eclodidos ao longo do processo mitodológico, são costurados, 

tramados a fim de sistematizar o percurso da performance. A trama dramatúrgica 

está além da estrutura rígida de um texto dramático, sua composição perpassa 

outras camadas do discurso. 

 

3.2.2.1.4 Mandala Cartográfica  

 

A encruzilhada de personas e mitemas em torno de um mito-guia firma-se 
na construção da Mandala Dramatúrgica. A Mandala vem a se constituir 
como uma síntese do processo criativo, consolidando a dinâmica entre o eu 
(atuantes) e a alteridade, o cosmos. A Mandala, assim como mapa em 
contínua exploração cartográfica, é a exposição plástica e visual do retorno 
à unidade pela delimitação de um espaço-tempo divino da criação por meio 
de um caleidoscópio de cores, uma profusão de fragmentos, estabelece o 
terreno de meditação acerca de todo processo vivenciado, fomentando a 
criação dramatúrgica e cênica (LYRA, 2015, p. 72). 
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IMAGEM 32: Mandala cartográfica “Thérèse” 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 

Querida Teresa, chegamos à nossa mandala 
cartográfica, à nossa síntese da travessia, depois de 
experienciarmos os ritos preparatórios e os ritos de 
realização em sua grande parte. A compreensão do que, de 
fato, ansiávamos falar, que camadas gostaríamos de tocar 
nesse trânsito do sagrado e da arte, foi determinante para a 
definição das partes e do todo. Do quintal de nossa infância 
à performance. Tomamos alguns sustos, mudamos a rota, 
inventamos possibilidades e reunimos imagens, objetos, 
materiais que estavam impregnados de nós. Também algumas 
lágrimas rolaram nesse vasculhar da memória.  
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A mandala cartográfica de Thérèse foi dividida em seis partes que dialogam 

com os Mitemas, anteriormente levantados. A sua composição plástica traz cartolina 

guache, camurça, corda e outros materiais em tons de marrom. A saber, a intenção 

aqui era trazer para esta estrutura uma referência os hábitos usados pelas Irmãs 

Carmelitas. Ao centro da mandala está o mito-guia, o leitmotiv da criação. 

 A primeira parte intitulei de ritos iniciais e trouxe as meninas Karla e Teresa 

no início da travessia do autoconhecimento, dos primeiros contatos, dos primeiras 

descobertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 33: Mandala cartográfica “Thérèse” – Ritos iniciais. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

   

 A segunda parte se dá no Aspirantado, ali, no campo das aspirações de uma 

nova vida, a partir do encontro com as Irmãs Franciscanas. Muitas recordações do 

período de convívio estão aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IMAGEM 34: Mandala cartográfica “Thérèse” – Aspirantado. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 
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  A terceira parte, o Postulantado, inaugura a experiência ainda mais engajada 

com o Sagrado. Revelei aqui o meu encontro com teatro e a dança dentro dos 

muros do convento e no altar da igreja. O altar se transformou no palco, na arte, na 

cena catequética das jovens em formação. Teresa e eu fazendo arte com o Divino. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 35: Mandala cartográfica “Thérèse” – Postulantado. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 

A quarta parte chamada de Noviciado foi onde escolhi seguir para o teatro e 

nele fazer morada. As imagens perpassaram as mais diversas experiências 

artísticas, os encontros memoráveis com pessoas que iluminaram o meu olhar para 

o fazer artístico. Assim como faz referência à minha formatura em Artes Cênicas, 

entrando com a minha avó para a cerimônia. É tempo de escolhas e 

aprofundamento no caminho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 36: Mandala cartográfica “Thérèse” – Noviciado. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 
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 A quinta parte intitulei de Profissão Perpétua pelos votos definitivos que refiz 

na arte quando meu lancei em pesquisa, quando resgatei a essência da atriz, e 

renovo o sentido da arte em mim. Através de Thérèse avancei para um encontro 

entre o sagrado e a arte, que despertei no outro um desejo de reconexão consigo 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 37: Mandala cartográfica “Thérèse” – Profissão Perpétua. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 
 A sexta parte contemplou os ritos finais, aqui fui a conclusão da jornada, mas 

que não se encerra com a realização da primeira experiência. Palavras e espaços 

de silêncio grávido. Um silêncio interior. A experiência do encontro com o outro na 

arte em espaço de contínua construção. Aqui, muito ainda há de se preencher com 

as novas contribuições do trajeto: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

IMAGEM 38: Mandala cartográfica “Thérèse” – Ritos finais. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 
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  Essa forma plástica de composição da travessia acentuou a força da imagem 

e do imaginário nas proposições da Mitodologia em Arte, que por meio das 

experiências em laboratório, deram conta de unir as partes prática e conceitual. Uma 

preocupação com o caráter pedagógico, de transformação e adensamento do 

conhecimento apreendido pela experiência.  

  A mandala cartográfica trouxe consigo este lugar da seleção e organização 

das imagens iluminando o desenvolvimento da trama dramatúrgica em Thérèse.  

 

3.2.2.1.5 Símbolos no Discurso Performático 

 

Avançamos ao campo da “composição performática, de encenação, por meio 

da organização das emissões simbólicas levantadas no decorrer das ações 

realizadas” (LYRA, 2015, p. 73) ao longo de todo o processo mitodológico de 

criação. Já tínhamos propriedade sobre vários aspectos, mas avançaria a um novo 

estágio que estaria por nos revirar pelo avesso. Era tempo de ir ao Carmelo, para a 

casa de Teresinha. A II Jornada Artetnográfica já se anunciava como condição sine 

qua non para que a Mitodologia em Arte se estabelecesse, mas eu só compreendi 

isso, de fato, quando o contato com a alteridade se estabeleceu. Ali, corpo e alma 

estavam abertos ao reencontro com as minhas co-irmãs, agora carmelitas. 

Das experiências cênicas por mim encampadas, identifiquei os símbolos que 

eclodiram a partir da investigação da minha máscara ritual: o saião, o cinto de couro, 

o véu; o capuz da guerreira que desce aos seios fechando como uma armadura, o 

terço, as velas, os cheiros (canela, cravo, alfazema), a água, a pia batismal e o altar.  

Para Bachelard (1998), o símbolo é dinâmico e estabelece uma espécie de 

relação com a imagem e a imaginário: 

 

[...] o vocabulário fundamental que corresponde à imaginação não é a 
imagem, é o imaginário. O valor de uma imagem se mede pela extensão de 
sua aura imaginária. Graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente 
aberta, evasiva. Ela é no psiquismo humano a experiência da abertura, a 
experiência da novidade. (BACHELARD apud PITTA, 2005, p. 16) 

 

Diante deste percurso, lancei o meu olhar sobre esta experiência mitocênica 

como uma via que conduz o atuante à compreensão de outras camadas do discurso 

performático, onde os símbolos ajudam a expressar o seu imaginário.  
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3.2.2 II JORNADA ARTETNOGRÁFICA 

 

Assim como a I Jornada Artetnográfica, a II Jornada Artetnográfica, 
configura-se como segundo momento de trânsito dos artistas em contexto 
de alteridade. No decorrer da II Jornada Artetnográfica retorna-se com a 
poética criada, a partir das imagens captadas na primeira interação em 
campo. Este rito confunde-se com o próximo intitulado Comunhão 
Performática, justamente por ser um estágio que se engloba tanto um 
momento de contato com a alteridade posteriormente à criação (LYRA, 
2015, p. 75). 

 

IMAGEM 39: Primeira visita ao Carmelo da Imaculada Conceição, em Camaragibe (PE), 2016. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

  

Uma vez o campo artetnográfico definido, cabia seguir para ele munida dos 

instrumentos de registro necessários (câmera fotográfica, caderno de anotações, 

caneta e etc.) do ponto de vista prático da documentação da experiência, como 

também com o coração aberto ao contato com a alteridade, adentrando os espaços 

do Carmelo da Imaculada Conceição na cidade de Camaragibe72, em Pernambuco, 

ligado pela história e pela espiritualidade aos muros e grades do Carmelo, em 

Lisieux, na França, onde viveu a Irmã Teresinha do Menino Jesus. 

 Faz-se mister citar que a Ordem do Carmelo teve sua origem no Monte 

Carmelo, na Palestina. Contudo, no séc. XIV, além dos movimentos da reforma 

protestante, diversos movimentos de reformas, especialmente na vida consagrada 

aconteceram. Por conseguinte, no ano de 1562, foi fundado o Carmelo reformado 

das Ordem das Irmãs Carmelitas Descalças impulsionado pelo desejo e coragem de 

uma outra jovem chamada Tereza, da cidade de Ávila, que pertencia anteriormente 

ao Carmelo da Encarnação. Não rompendo com a Igreja católica, mas questionando 

                                                           
72 Fundado em 1954, no ponto mais elevado da colina, hoje, abriga as Irmãs da Ordem Terceira de 
Santa Tereza D'Ávila (Carmelitas Descalças) que vivem em regime de clausura. 
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algumas das suas práticas, Tereza se lançou num novo empreendimento, a 

fundação de uma “família religiosa” onde se pudesse viver o Evangelho com todas 

as suas exigências, mas que partisse do desejo de escolha / vocação de cada 

jovem, de cada mulher que desejasse uma vida monástica em sua plenitude.  

Tereza d’Ávila assumiu e valorizou de maneira eminente a vocação feminina 

em toda a sua carreira, consciente da condição da mulher na Igreja e na sociedade 

de seu tempo. Depois de muitas dificuldades, revoltas, contradições por parte da 

própria igreja e das monjas Carmelitas da Encarnação, sua segurança vai 

afirmando-se apesar ou por causa da desconfiança e do antifeminismo reinante. 

“Lutou com firmeza para abrir espaços de maior liberdade empenhando uma ação 

ampla e profunda no sentido da reforma e da criação de novos estilos de 

espiritualidade e de apostolado” (JOSAPHAT, 1999, p. 70). 

Depois de muitas lutas pela emancipação feminina no campo da 

espiritualidade capitaneadas pela Tereza d’Ávila, futuramente eleita uma das Santas 

Doutoras da Igreja73, o Carmelo Descalço foi fundado e a sua proposta de vida 

monástica se espalhou pelo mundo.  

 

Em 24 de agosto de 1562, se erguia o primeiro mosteiro reformado sob o 
patrocínio de São José na cidade de Ávila berço da reforma. Aquele dia 
vestiu o hábito de Descalças as quatro “grandes servas de Deus”. A 
simplicidade do mobiliário, a vida fervorosa e até a reza do Ofício Divino, 
eram o ambiente apropriado para a oração constante da nascente reforma, 
que exigia principalmente isso: intimidade com Deus, oração contínua com 
Ele e vida de família com as irmãs, que haveriam de ser poucas em cada 
convento, doze ou treze no máximo. Com este novo modo de vida, o 
Carmelo de São José era insignificante, contrastante, com as formas 
aparatosas dos antigos mosteiros (CLERUS. Org, 2016). 

 

 Acerca disso, parece que estávamos prestes a acessar uma proposta de vida 

monástica, numa perspectiva da libertação, do empoderamento. Tantas mulheres, 

que guiadas pela força de suas vocações em servir a Deus, deixam a casa dos pais 

para uma vida de oração em restrita clausura.  

Entre outras coisas, compreendi ao longo da II Jornada Artetnográfica que 

acessar os muros do Carmelo me permitiu desvelar uma relação nas e, para além 

das grades de lá, suscitando novas possibilidades de compreensão do mundo. Ao 

                                                           
73 Na história da Igreja apenas quatro mulheres receberam este título por seu notório saber teológico 
e vivência da fé. Foram as santas: Teresa d’Ávila, Teresa de Lisieux, Catarina de Sena e Hildegarda 
de Bingen. 
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deslocar o ponto de vista de dentro do Carmelo para o mundo de fora, passei a me 

questionar sobre quem, de fato, está aprisionado? Percebi que ao colocarmos 

grades nas janelas, nos muros, nas portas de nossas casas, não estamos fazendo 

isso por uma proposta de vida em liberdade ou para servir a um ideal, mas sim como 

uma condição de sobrevivência às violências diárias a que estamos expostos. Não 

passa por uma escolha e, sim, pela falta de opção. Neste sentido, acredito que não 

são as carmelitas que estão aprisionadas, mas nós.  

Por conseguinte, abandonar-se dos rótulos e preconceitos a que somos 

invadidos diariamente é uma premissa para que os objetivos da Artetnografia sejam 

alcançados. Quem se lançar por inteiro na relação com a alteridade acessará cores 

singulares que habitam as suas frestas.  

 

3.2.2.2.1 Tempo de Advento  

Recife, 21 de dezembro de 2016. 
Querida Teresa,  
o relógio marcava 15 horas, quando cheguei às portas do 
Carmelo da Imaculada Conceição. No caminho, a subida até a 
entrada principal, parecia findar naquele céu tão azul. O 
coração batia acelerado, minhas mãos estavam suadas e um 
nervosismo tomava conta de mim a cada passo. Cheguei. 
Frente ao primeiro portal, apertei a campainha e, poucos 
segundos depois, uma senhorinha me acolhei com um sorriso. 
Falei para ela de onde vinha, o que queria e a quem 
procurava. Recebi um novo sorriso, seguido da resposta: “É 
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tempo do advento74, minha filhinha, e as Irmãs estão 
recolhidas. Elas só retomam os atendimentos depois do 
Natal. Mas, você não quer entrar um pouco e aguardar. Vou 
procurar saber se é possível elas atenderem. Olhe, se você 
quiser pode sentar aqui”. Balancei a cabeça com ‘sim’ e 
entrei. “Sente ali que vou lá dentro”. E à minha frente estava 
Teresa. Somente nós duas, frente à frente, naquele silêncio.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 40: Quadro de Santa Teresinha exposto no corredor do Carmelo da Imaculada Conceição.  Camaragibe, 2016. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

  

Ao longe, três batidas da sineta convocava a Irmã Imaculada para a portaria. 

Perdi a fala. Não saia nada, absolutamente. Desde que cruzei a soleira do Carmelo, 

alguma coisa havia me tomado. Um misto de nervoso, emoção e medo. Bateu uma 

vontade de desistir de tudo. Deu medo. O que eu estava fazendo ali? Sentia-me do 

tamanho de um grão de areia. Pequena, pequenininha... Foi, então, que num curto 

tempo, que mais pareceu uma eternidade, voltou a senhorinha: “A Irmã informou que 

após o advento você dê uma ligadinha para marcar a conversa, certo?”. Pudera, não 

se vai na casa de ninguém sem avisar antes, já dizia a minha avó. O fato é que não 

                                                           
74 Período de quatro semana em que a Igreja Católica se prepara para reviver o Nascimento de 
Jesus, a ser celebrado no dia 25 de dezembro.  
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tive sucesso nas tentativas de marcação por telefone, sempre caia na caixa postal, 

por isso decidi arriscar a visita sem agendamento.  

Aquela senhorinha, docemente, levou-me à capela do Carmelo. “Fique à 

vontade!”, disse sorridente e se retirou. 

No meio da capela desabei em lágrimas. Eu sabia que estava no lugar certo e 

que a partir daquele encontro, não seria mais a mesma. Pelos vitrais a capela se 

iluminava o altar e cada facho de luz refletia novas cores. Fui em busca de Teresa, 

mas ela me pregou uma peça: eu precisava estar ali para escutar o silêncio dentro 

do silêncio de minha alma. Tudo ali respirava o Sagrado. Sentei e me coloquei em 

prece. Minha alma repousou no regaço acolhedor daquele lugar sagrado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 41: Capela do Carmelo da Imaculada Conceição.  Camaragibe, 2016. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

  

Depois de alguns minutos, despedi-me e na saída uma mocinha veio ao meu 

encontro e disse: “Olhe, na missa do dia 25, às 10 horas, haverá a profissão da Irmã 

Alexandrina. Se quiser vir, fique à vontade”. Foi, então, que eu percebi como tudo 

estava devidamente em sintonia. O dia de Natal celebraria o nascimento do Menino 

Jesus e inauguraria um novo ciclo da minha pesquisa.   
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3.2.2.2.2 A Missa do Natal: O menino Deus nasceu  
 

Camaragibe, 25 de dezembro de 2016. 

Querida Teresa, 
naquele dia de Natal, participar dos rituais da missa foi uma 
preparação, uma iniciação ao ciclo que se anunciava. Ali, vi a 
jovem Irmãzinha Alexandrina fazer os votos de sua 
profissão temporária, aos pés do altar. Pouco ao lado do 
altar estavam as irmãs carmelitas na clausura a entoar os 
cânticos da celebração. As grades, por ocasião da celebração, 
estavam abertas.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM 42: Missa do Natal Carmelo da Imaculada Conceição, naquela tarde.  Camaragibe, 2016. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 

Enquanto a celebração eucarística acontecia, eu observava os olhares dos 

que estavam ali testemunhando os votos da jovem irmãzinha. Todos imersos numa 

vibração de purificação do espírito, por meio daquele corpo ofertado ao Sagrado. O 

cheiro de incenso que penetrava os espaços, os cânticos, as vestes, o ritual estava 
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em perfeita sintonia. Experienciamos um estado de suspensão ao longo de duas 

horas de cerimônia.  

A Irmã Alexandrina é formanda da Congregação Carmelita, que já tendo 

passado pelo Aspirantado e o Postulantado, agora se encontra no noviciado. Essas 

são graduações integram a fase de formação / preparação para a vida religiosa 

feminina: 

 

Este é o momento fundamental na construção simbólica da identidade da 
futura freira. Nesta etapa as candidatas entram em contato com tudo que 
define a vida religiosa. É um período liminar que marca a separação do 
ethos famíliar de origem e prepara a integração na congregação. A duração 
do Aspirantado é de um ou dois anos, a do postulantado de nove meses e o 
noviciado dura dois anos (GROSSI, 1990, p. 52). 

 

Aqui, mais especificamente, se dá 

 
[...] a construção da identidade da freira em permanente articulação entre o 
universo das representações do sagrado (ligado à busca pela santidade) e a 
realização de tarefas seculares, [...] que vão demarcar simbolicamente o 
campo de atuação e reconhecimento social das freiras. O habitus 
(BOURDIEU, 1978) das religiosas se constitui a partir desta articulação 
permanente entre o sagrado e o profano (GROSSI, 1990, p. 54). 

 

 Nesta fase, a jovem se encontra numa espécie de entre-lugar da 

Congregação, pois nem se é a aspirante na fase da experiência, nem é considerada 

freira ainda. Dentro dos rituais da formação, ela precisará cumprir todas as etapas 

para chegar até o momento de sua consagração principal. Sob esse prisma, o 

drama social (TURNER, 1974), aponta para um estado liminar: 

 
Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 
furtam-se ou escapam à rede de classificação que normalmente determina 
a localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 
liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 
atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial 
(TURNER, 1974, p.117). 

 

 Para tanto, cumprir todas as etapas dessa formação foi determinante no 

processo de discernimento da jovem. De um lado, ela teve clareza sobre o que é a 

vida de uma religiosa e, por outro, a Congregação também a reconheceu. Saber 

ingressar no Carmelo estava além da vontade manifestada pela jovem de seguir a 

doutrina da família religiosa. Dependeu, na verdade, de uma conjunção de fatores 

que foram ponderados e deliberados pela Ordem. 
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3.2.2.2.3 Quando as grades guardam o infinito 

 

Conforme o combinado, ao término do advento, entrei em contato para 

agendar a conversa com a Irmã Maria da Imaculada Conceição OCD75, mestra das 

noviças. Vale registrar que, a primeira comunicação com as Carmelitas se deu 

graças ao empenho e mediação da Irmã Maria Goretti Lima76. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEM 43: Locutório térreo do Carmelo da Imaculada Conceição. Camaragibe, 2016. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 
Querida Teresa, chegou o grande dia e lá fui ao 

encontro tão desejado. Levei comigo a mandala cartográfica 
para contar com imagens sobre o que me levava ao Carmelo. 
Ao chegar, fui convidada ao locutório77. Um lance de escadas 
e a próxima salinha à esquerda já revelaria o local do nosso 
encontro. 

 

                                                           
75 Ordem Carmelita Descalça. 
76 Freira da Congregação das Pias Discípulas, que acompanhou a pesquisa desde o início e mediou 
a comunicação com o Carmelo. A Irmã Goretti foi orientanda de Luciana Lyra no curso de 
Especialização em Arte, pela Faculdade Paulista de Arte. 
77 Lugar reservado ao encontro entre as carmelitas e a comunidade. Aqui, é possível conversar com 
elas, receber orientação espiritual e afins. 
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O encontro com a Irmã Imaculada foi leve. Ela do lado de lá e eu do lado de 

cá das grades. O seu olhar me trazia um conforto maternal e, vez por outra, quando 

me mostrava com as mãos suadas, nervosa, ela dizia: oh, criaturinha...! Por vezes, 

vi-me confusa com as palavras e ela me indagava sobre o significado do que eu 

estava tentando dizer: “Quando você diz performance é teatro?”.    

A Irmã Imaculada com o seu jeito delicado me lembrava do caminho mais 

simples. Até que chegamos ao momento crucial da finalidade daquele encontro, 

para além das vivências, eu queria experienciar Thérèse com elas. Com aquelas 

Irmãs Carmelitas, naquela casa. Como isso se daria ou seria possível isso acontecer 

ali, uma vez que da clausura as Irmãs não poderiam sair? Foi, então, que ela me 

perguntou o porquê de fazer ali no Carmelo. Vi que ao olhar nos seus olhos, 

reconhecia Teresa. Respondi: “Porque aqui é a casa de Teresa, o Carmelo”. Eu não 

sei o que ela pensou, mas ali se dava um rito de passagem entre nós duas. Respirei. 

Ela me pediu um instante para conversar com a Madre, pois somente esta poderia 

autorizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IMAGEM 44: Vista do locutório superior para o jardim do Carmelo da Imaculada Conceição. Camaragibe, 2016. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

  

Foram os 7 minutos de espera mais longos da minha vida. Eu não sabia se 

devia sair correndo, ou se devia me ajoelhar aos pés da Madre com toda a força que 

me movia para estar ali. Durante a espera, fui para janela lateral e descobri a 
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imagem do Arcanjo Miguel no centro do Jardim do Carmelo e todo aquele marrom 

do telhado em linhas retas, exatas, sem curvas. Antes mesmo que eu terminasse de 

apreciar aquela paisagem, a Irmã Imaculada retornou risonha perguntando se eu 

tinha rezado muito. Eu nem me recordo o tanto que pedi a Teresa que intercedesse. 

Foi então que ela disse que a madre estava de acordo para que a experiência 

Thérèse se desse no dia 06 de janeiro de 2017, dia de Santa Joana d’Arc, às 15 

horas. Naquele exato momento, lembro que meus olhos se encheram de lágrimas e 

ela, mais uma vez, disse: “Oh, criaturinha, seja bem-vinda à nossa casa!”. Ah se eu 

pudesse, naquele momento, eu lhe abraçaria com toda festa que estava em mim.  

Ela me olhou e disse que também gostava de escrever. Contou-me que os 

manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha chegaram à ela na juventude e foi a 

grande resposta para a sua vocação. Cada palavra de Teresa era o que ela queria 

para a vida dela. Viver esse amor no coração da igreja, de doação, fé, oração e 

silêncio. Dos seus olhos brotava um amor a Deus tão grande, como há muito tempo 

eu não via, sentia.  

De repente, o sino tocou ao longe. Era o fim daquele nosso primeiro encontro.  

Antes da nossa despedida, ela perguntou ainda se eu aceitaria dois livros que 

ela escreveu. Sem hesitar, disse sim e ela se apressou em pegar lá dentro. Voltou. 

Entregou-me os dois exemplares: “Momentos” e “Luz Divina e Farolzinho”. Ressaltou 

que o primeiro era um livro de poesias e o segundo contava sobre a vida dela de 

carmelita. Minhas mãos pingavam, mas passei as minhas mãos pelas grades já com 

o aviso de como elas se encontravam. Ainda assim, ela tomou as minhas mãos e 

trouxe para perto do seu rosto.  

Era tempo de ir. Mal pude conter minhas pernas bambas na descida das 

escadas. Aquele encontro, cada detalhe, reafirmou o sentido da caminhada, da 

pesquisa, de todas as travessias. Corri para o jardim e fiquei por um longo tempo em 

silêncio, olhando e sendo olhada pelo espaço. Aleatoriamente, abri uma página do 

livro de poesias que acabara de ganhar e sorri como menina pequena. Ela sabia de 

tudo que se passava dentro em mim. De fato, era ternura. 
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IMAGEM 45: Trecho do livro de poesias Momentos, da Irmã Maria da Imaculada Conceição OCD. Camaragibe, 2016. 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora. 

 

Ao longo do processo de pesquisa / criação, retornei ao Carmelo para novas 

trocas com aquele espaço sagrado, com a Irmã Imaculada, com aquele jardim. 

Interessava-me descobrir mais e mais sobre a vida no Carmelo. A minha Jornada 

Artetnográfica foi o espaço de dilatação e compreensão do que eu trazia comigo e 

ansiava partilhar na cena. Uma prática que aponta para os mistérios contidos nas 

entrelinhas da criação cênica, que só veem à luz quando deixamos cair o véu dos 

estereótipos.  

Para mim, as peças estavam se encaixando claramente. As experiências em 

laboratório reverberavam no campo e o campo em mim, num verdadeiro processo 

de retroalimentação.  

Por conseguinte, a Mitodologia em Arte, caminho escolhido para o 

desenvolvimento do processo de pesquisa e criação Thérèse estava se fazendo 

ainda mais claro, por meio desse deslocamento e interação com o campo 

artetnográfico, fomentando a criação da performance. 

 

3.2.2.2.3 A Artetnografia tecendo o fio 

 

Vocação, chamado, resposta... 

As portas estavam abertas para Thérèse, para o teatro, para o encontro. A 

primeira experiência do teatro dentro do Carmelo para elas e com elas. O lugar 

definido: em frente à clausura, no espaço do presbitério, ali ao lado do altar. 
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IMAGEM 46: Thérèse em frente à clausura do Carmelo da Imaculada Conceição. Camaragibe, 2016. 
Fonte: Morgana Narjara 

  

Concomitante ao desenvolvimento do processo nos laboratórios e no campo 

artetnográfico, a trama dramatúrgica foi sendo tecida por mim com a orientação da 

Prof. Luciana Lyra, que sempre apontava um caminho de autonomia na construção 

de Thérèse. Era a compreensão na prática sobre a função dos ritos de partida e os 

de realização vivenciados, uma vez que eles “acabam por traçar uma jornada, que 

tem no atuante a figura central, que conduz com autonomia os estímulos, fazendo 

emergir as imagens profundas vivenciadas em seu trajeto antropológico e alocadas 

em seu próprio museu imaginário” (LYRA, 2015, p. 48).   

 Diante disso, iniciamos a costura das partes. Thérèse foi estruturada para ser 

um solo, com inspiração nos rituais da missa, dividido em quatro camadas: ritos 

iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. A seguir, apresentei a 

trama dramatúrgica na íntegra, com camadas intercaladas por imagens da 

experiência, do dia 06 de janeiro de 2017, no Carmelo da Imaculada Conceição, em 

Camaragibe (PE): 

 

3.2.2.2.4 Trama Dramatúrgica 
 
 

THÉRÈSE 

Trama dramatúrgica e atuação de Karla Martin sob a orientação de Luciana Lyra 
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RITOS INICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 47: Thérèse – Ritos iniciais. Camaragibe, 2016. 
Fonte: Morgana Narjara 

 
 
A sineta anuncia a abertura da experiência com três batidas. A atriz recepciona 
o público em absoluto silêncio e, sutilmente, indica a acomodação de cada um. 
Em seguida, se posiciona à margem do cenário e fala: 

 
ATRIZ – Eu estava esperando por vocês. Cada um de vocês! 
Preciso que me ajudem a atravessar os portais; a fiar tempo e espaço; a 
avançar sobre as trincheiras dessa jornada.  
Esta é uma experiência de silêncio e fé.  
Sejam bem-vindos ao meu claustro. 
 

 
II - LITURGIA DA PALAVRA 
 
A atriz, portando uma mala, segue margeando o claustro ao som da Ave Maria. 
Ao final do trajeto, três badaladas da sineta anunciam a chegada da atriz, que 
inicia o rito de reconhecimento do espaço. 
 
 

ATRIZ - Era manhã de uma véspera de carnaval quando entrei pelas portas 
do convento. O encontro vocacional deflagrou o rito de passagem de minha 
experiência com o Sagrado. Por meio do convívio com as irmãs e as 
aspirantes da casa, descobri um espaço onde coabitavam luzes e sombras de 
uma vida. O altar se transformava no palco, na arte, na cena catequética das 
jovens em formação.  
Nos corredores, a cada portal, espiava pela fresta a humanidade daquelas 
mulheres, que se assemelhavam as do mundo lá de casa. Um grito silencioso 
invadia os espaços... um silêncio grávido.  
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Penetrar os corredores do convento era a libertação do caos de minha casa. 
Casa – Família – Confusão. Elementos indissociáveis de lá de onde eu vim. 
No convento, eu me sentia forte, encorajada...  As freiras e as aspirantes 
eram as minhas irmãs. Ir para o convento era a possibilidade de ser outra, ser 
outra, ser outra, ser outra...  Naquele espaço – tempo, eu podia viver o dia-a-
dia dedicando atenção a cada ação, com maior afinco.  
Esta é uma das grandes diferenças entre os mundos de dentro e fora, se é 
que se pode dizer assim. Tudo realizado com maior atenção, cuidado, num 
tempo de silêncio. Com as Irmãs, eu encontrava o aconchego de um abraço 
sem julgamentos. Era livre para a troca de aspirações e afetos com as 
mulheres de lá.  Mulher – Colo – Mãe!  
Ali estavam todas as cores da maternidade e do ninar que eu buscava.  

 
ATRIZ cantando – “A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar 
algum dos filhos que gerou? E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará 
de nós em seu amor”.  

 
ATRIZ - Naquele dia, aos pés do altar de Nossa Senhora, me revirava pelo 
avesso.  Ao menos naquele dia das Mães, minha mãe se lembraria de mim?  
Eu nasci enlaçada, parto normal. Fui a primeira. Enlaçada, parto normal.  
Me agarrava a ela como quem sabia que ela iria embora.  
Do seu peito fui arrancada.  
Mulher – Colo – Mãe. 
Nos braços de minha avó me criei.  
Nos braços de minha avó conheci Teresa, Teresinha, a jovem freirinha de 
Lisieux, a santa das rosas. Juntas avançamos pelo quintal, cavamos com os 
pés descalços sobre a terra preta. Pé com pé, uma ao lado da outra.  
Teresa guiou os meus passinhos de menina até os portais do convento. 
 

Ouve-se três badaladas da sineta. A cena é suspensa. Entra o off com a voz da 
atriz gravada: 
 

OFF - Para seguir adiante você precisará seguir algumas regras. Poucas 
regras. Regras são para serem cumpridas para que o bom funcionamento das 
coisas se dê. Não questione! Afinal, regras são regras. Vocação... Chamado... 
Resposta... Sinal verdadeiro do Amor! 

 
 
Ao final, a atriz rememora a cozinha do convento: 

  
ATRIZ – Não questione! Regras são para serem cumpridas!  
No convento, aprendi que até para cozinhar o arroz do cachorro tinha um 
passo a passo.  
Você sabe cozinhar um arroz refogado? Eu sei.  
Com as Irmãs, aprendi a fazer o arroz mais cheiroso dessa vida. Era o arroz 
de BOB, o cachorro.  
Todos os ingredientes precisavam estar devidamente ralados, cortados, 
picados em pedaços bem pequenos.  
A água precisava está morninha e ser despejada no panelão somente quando 
o arroz fizesse um barulhinho como se estivesse colando.  
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Assim estava perfeito! 
Por fim, um osso grande e carnudo era colocado. Pronto!  
Agora era tempo de esperar a água evaporar e o cheiro tomar os espaços. 
Enquanto isso, eu gostava de espiar BOB pela janela da cozinha.  
Bob era um cachorro feliz e se alimentava bem demais.  
Eu queria comer o arroz de Bob.  
Eu queria ser Bob.  
Bob brincava solto no quintal do convento.  
Os bichos ficam no quintal, escondidos, velados.  
Sem eles perdemos a nossa forma.  
As irmãs guardavam o bicho no quintal... 
Para além dos hábitos, dos véus... O convento guarda em suas paredes uma 
natureza selvagem.  
Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele, e é. Seu 
focinho é úmido e fresco.  
Eu beijo o seu focinho.   
Apesar de inteiramente selvagem tem por isso mesmo uma doçura primeira 
de quem não tem medo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEM 48: Thérèse. Camaragibe, 2016. 

Fonte: Morgana Narjara 

 
 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
A atriz se dirige ao tacho de água, como num rito de batismo, molha a cabeça e 
a nuca. Lentamente, realiza o rito de tomada do hábito (saia, véu, coroa, cinto, 
terço):   
 

ATRIZ - Teresa foi para o convento em busca de sua mãezinha, a segunda. 
Da primeira ela foi desmamada. Perdeu a primeira para o céu. A segunda era 
sua irmã, sua madre superior. 
No convento, Teresa habituou-se. Tomou o hábito.  
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Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. 
Hábito: camadas e camadas sobre os corpos das freirinhas. 
As do meu convívio: hábito bege composto por camadas finas de tecidos 
diversos. Véu... sob o véu os curtos cabelos das freirinhas.  
Vestes que eram substituídas por outras no teatro feito ali.  
Pequenas encenações que me seduziam mais e mais.  
Ofertei o meu corpo às vestes do sagrado ali na arte.  
Era teatro. Era a arte do encontro. Era a experiência da cena e do sagrado 
em fricção. Era o meu grande palco – teatro – libertação.  

 
A atriz se posiciona às margens do claustro e fala: 

 
ATRIZ - É teatro! Vamos jogar? 

 
A atriz volta ao claustro assumindo as personagens de Teresa e Joana:  
 

ATRIZ - Eu sou Teresa, Guerreira do sagrado, a fazedora de teatro. 
Eu sou Joana, a que seguiu obediente sua vocação de salvar o rei e o país do 
poder do inimigo. 
Eu sou Teresa, a santa Teresinha, e vou falar de Joana d’Arc, a minha 
personagem favorita. 
Vou falar dela. Vou falar de mim. 
 

A atriz estende o jogo Joana e Teresa ao público, que se torna partícipe dessa 
construção. Munida de pequenos textos, realiza a divisão de papéis com o 
público:  

 
ATRIZ – Preciso que me ajudem a contar esta história conhecida como “A 
Missão de Joana d’Arc”, escrita por Teresa em homenagem à sua heroína 
francesa. Então, vocês aqui farão o papel de São Miguel; vocês serão a 
Santa Margarida; e vocês Santa Catarina. Arcanjo – Santa – Santa!  
 

A atriz enquanto confere a divisão de papéis e se todos entenderam o jogo, vai 
transformando o seu figurino numa armadura que remota Joana d’Arc. 

 
ATRIZ – E eu serei Joana d’Arc! 
 
JOANA – Oh, formosas santas! Vós que vos dignastes chamar-me vossa 
irmã, protegei-me sempre. Convosco não temerei nenhum perigo, mas se me 
abandonardes, ficarei fraca e tímida como antes. 
 
SANTA CATARINA – Sou tua irmã, tua amiga. Sempre velarei por ti, pois na 
eterna pátria ficarás perto de mim. Em breve, as celestes colinas onde se 
acalma o rebanho virginal, te abrirão suas fontes divinas, transparentes como 
um cristal. 
 
SANTA MARGARIDA – A hora já vai adiantada; é preciso voltarmos aos 
céus. Mas, não temas, menina amada...Tu nos verás novamente nesses 
lugares com Miguel, o grande arcanjo. Voltaremos para te abençoar. 
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JOANA – Oh, meu Deus! Conheço a vossa vontade, Senhor, e quero cumpri-
la. Mas os detalhes de minha missão, eu não os conheço... Oh, São Miguel! 
Dignai-vos fazer-me ouvir vossa voz novamente! Agora, já não temo mais a 
espada, nem a guerra e sou capaz de suportar o fulgor de vossa face 
inflamada. Dizei-me, eu vos suplico: a quem devo me dirigir para ser instruída 
na arte dos combates? 
 
SÃO MIGUEL – Joana, tu deves confiar nossa causa ao valoroso Senhor da 
França. Mas ele, pensando ser sonho falso, ao teu apelo primeiro será surdo. 
O Deus altíssimo, por seu poder, derrubará o orgulho desse Senhor e 
submetê-lo à tua obediência como humílimo servidor. O Senhor da França te 
armando para a Guerra, vai escolher-te uma escolta de honra, que seguirá 
feliz e orgulhosa de sua missão. Filha de Deus, alma corajosa!  
 

A atriz vai desmontando a figura de Joana e vai assumindo Teresa: 
 
TERESA - Joana era uma criança fraca e medrosa. E eu também fui fraca e 
medrosa. Joana vivia unida com Deus e, por isso, podia perceber seu 
chamado interior. Também para mim Deus deu já em criança esta graça. Eu 
segui o chamado de Deus para o Carmelo, e para salvar para o meu rei Jesus 
Cristo inúmeras almas que estão no poder do diabo. Joana estava disposta 
de corpo e alma pela sua vocação. Eu queria morrer mil vidas para salvar 
uma única só alma para o céu. Joana lutava em um campo de batalhas 
bélicas. Eu queria lutar no campo de batalha do amor. Sim! Eu queria amar a 
Deus como uma criança muito pequena! Eu queria lutar como um guerreiro 
valente! Joana caiu depois da sua vitória nas garras dos inimigos e foi 
trancafiada em uma prisão. Eu sou uma prisioneira do meu Jesus e me deixei 
trancafiar de livre e espontânea vontade atrás dos muros e grades do 
Carmelo. Joana teve de aguentar muitos interrogatórios. Eu sou torturada 
pelas inúmeras perguntas das minhas co-irmãs, as quais querem penetrar 
movidas pelo ciúme na minha secreta vida íntima.  
Joana foi queimada numa fogueira.  
Queimada... Joana morreu queimada! 

 
A atriz vai se lançando às margens do claustro e se dirige ao público: 
 

ATRIZ - Quantas... tantas mulheres queimadas, mutiladas, silenciadas... 
Gerações e gerações de mulheres queimadas, invadidas, violentadas... 
Queimadas! Queimadas! O que nos resta agora para ouvir melhor os gritos do 
mundo? 
 

Ouve-se três badaladas da sineta. A atriz começa a retirar o figurino e se 
coloca no ponto inicial da cena. 
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IMAGEM 49: Thérèse. Camaragibe, 2016. 
Fonte: Morgana Narjara 

 

 
IV - RITOS FINAIS 
 

ATRIZ - Eu sou Karla (a mulher, a atriz). Eu sou Karla, guerreira de minha 
história tecida junto à tantas mães e nenhuma. Eu sou Karla, a que subiu no 
seu cavalo e seguiu até aqui.  
No Teatro fiz morada.  O teatro não tem categorias, é sobre a vida.  
Este é o único ponto de partida, e além dele nada é realmente fundamental. 
Teatro é vida! 
 

A atriz recolhe todos os elementos da cena e os posiciona formando um altar, 
enquanto se escuta o off: 

 
OFF - Este corpo ofertado à cena, ao sagrado, ao grito.  
Pulsões de um feminino gritam à janela.  
Entrego-me neste altar...  
Sou santa! Não santa no sentido religioso. Isso é uma metáfora. 
Sou santa, porque através de minha arte transcendo os meus limites e realizo 
um ato de auto sacrifício. Inconscientemente, procuro em volta algo que 
reconcilia o fogo com a água. A santidade com a vida de cortesã.  
Será a santidade, então, um postulado irreal?  
O teatro é uma arte particularmente ingrata. Morre com o ator.  
No teatro dito comercial esperamos imensas ovações, ouvir nosso nome 
gritado, ser coberto de rosas e vê-se alvo. Foco. Ouvir aplausos 
intermináveis. Neste teatro aqui, neste teatro santo, o que temos de mais 
especial é o silêncio. A fricção entre o mundo de fora e o de dentro. 

 
 

Entra a música Kyrie Eleison; a atriz se coloca deitada em formato de cruz aos 
pés do altar, como numa profissão religiosa. As luzes se apagam, entra a 
projeção com imagens da atriz e de Teresa de Lisieux. Por fim, a sineta toca as 
três últimas badalas.  
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IMAGEM 50: Thérèse. Camaragibe, 2016. 

Fonte: Morgana Narjara 

  

A presente construção inaugurou uma fase da pesquisa e deu voz ao 

claustro. Este que pôde ser vivificado no espaço, nas vestes, na atuação. Buscou-se 

aqui, por meio da trajetória com a Mitodologia em arte, fundir arte e vida em prol da 

cena encarnada, traçando paisagens em justaposição, camadas e camadas, 

buscando transcender a realidade no sentido de vislumbrar uma subjetividade.  

Nos ritos iniciais encontramos o momento da acolhida ao público, que foi 

convidado até ali. Toda vocação pressupõe um chamado e uma escolha. A partilha 

da experiência é um chamado ao encontro com o outro. Nesta proposta de 

experiência “poucos” foram chamados para dentro do claustro. A intenção é de uma 

partilha íntima e de silêncio. Li os escritos de um grande mestre e me pareceu que 

dialogam exatamente com a experiência mística proposta: 

 

Estamos interessados no espectador que sinta uma genuína necessidade 
espiritual, e que realmente deseje, através de um confronto com a 
representação, analisar-se (...) aquele que empreende um processo 
interminável de autodesenvolvimento, e cuja inquietação não é geral, mas 
dirigida para uma procura da verdade de si mesmo e da sua missão na vida 
(GROTOWSKI, 1971, pp. 25-26).  

 

 Na segunda camada, fomos à liturgia da palavra. Avançamos sobre a que se 

referiu aquele propósito e, para isso, perpassamos a mitologia pessoal da artista 

entrelaçada à experiência com o mito. Uma vez sob o solo do quintal, diálogos com 

o resgate uma natureza pulsante, sagrada e selvagem evocada.  
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 Na liturgia eucarística foi declarado o jogo na cena. É teatro! É a celebração! 

É a corporificação do mito sobre o altar. Um resgate do teatro feito dentro dele 

próprio, o metateatro (PAVIS, 2011).  Teresa, Joana e a Atriz, junto ao público, na 

atuação sobre o trecho de A missão de Joana d’Arc, peça escrita por Teresinha. É o 

desejo de um teatro que reduza as fronteiras entre quem assiste e quem atua, uma 

ruptura com as grades. O claustro em Thérèse aproxima as margens e convida à 

comunhão. Ao mesmo tempo que, neste espaço de alteração da dinâmica, o texto 

vira o lugar de fala de tantas outras mulheres, que assim como Joana, foram e estão 

sendo silenciadas.   

 Os ritos finais trazem à tona o sentido fundamental do teatro: a vida. Que seja 

repensado, recriado, reinventado, mas que pulse. Trata-se do desfecho do ritual, o 

corpo é ofertado no altar, no palco de um teatro santo, na vida carmelita. Algo que 

está além do tangível e que promove a transcendência. Um convite ao resgate do 

sentido do Sagrado na Arte. 

 

3.2.2.2.5 Elementos da cena 

 

  Os objetos sagrados já haviam se apresentado ao longo do processo, mas a 

forma de me relacionar com eles alterou. É como se o meu olhar tivesse dilatado 

para a compreensão de algo muito maior naquele processo. Por conseguinte, as 

contaminações desse trajeto contribuíram para uma concepção de encenação que 

trouxesse o claustro para o espaço da cena. As grades, a madeira, o marrom, a 

pequena dimensão do espaço de atuação, elementos que corroborassem para uma 

experiência de intimidade.  

IMAGEM 51: Planta baixa e espaço cênico em Thérèse. Recife, 2016. 
Fonte: Artista-pesquisadora à esquerda e Morgana Narjara à direita. 
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 Avançamos sobre o claustro na cenografia. Esta a quem me refiro pode ser 

definida como o resultado de uma concepção semiológica da encenação: 

conciliação dos diferentes materiais cênicos, [...] em particular da imagem e do texto; 

busca da situação de enunciação não “ideal” ou “fiel”, porém a mais produtiva 

possível para ler o texto dramático e vinculá-lo a outras práticas do teatro (PAVIS, 

2011, p. 45). Por sua vez, a área interna de atuação tinha as medidas de 2x2m, com 

base em gradil, de madeira, formada por quatro lados, formando uma pequena 

arena.  Esse pequeno espaço vem estabelecer um diálogo com o tamanho dos 

quartos das Irmãs, chamados de cela. Cada irmã tem a sua própria cela somente 

com o necessário à sua manutenção naquele espaço.  

O livro A aventura de um grande amor (STOCKER, 2000) traz a descrição de 

como era a cela de Teresa, no Carmelo de Lisieux: 

 
Depois ela me levou ao primeiro andar, onde se situava o meu quarto de 
dois metros por três de largura. A decoração podia se enumerar 
rapidamente: uma cama com uma coberta marrom, um pequeno tamborete 
sem encosto, uma lamparina de óleo e uma ampulheta de areia. Na parede 
encontrava-se uma cruz de madeira sem o cristo e uma pequena pia de 
água benta, e havia também um gancho para pôr a roupa.  Pela janela, eu 
via um telhado de lousa e um pedacinho do céu (p.96). 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 52: Cela da Irmã Teresa do Menino Jesus no Carmelo de Lisieux. 
Fonte: STOCKER, 2000. 

 

Faz-se mister citar que os quartos privativos das religiosas são chamados de 

cela numa referência ao ser prisioneira do amor de Deus, por livre e espontânea 
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vontade. Estar por trás das grades é viver somente com o mínimo. O que seria este 

mínimo na nossa construção de Thérèse? Dentro da concepção de uma encenação 

compacta, tudo caberia na mala de Thérèse. Caminhamos numa via do menor, do 

simples que ligava a santa carmelita à atuante. 

Optamos por elementos vazados. Assim, as grades perpassaram também os 

adereços. Porosos, com frestas, espaços. Aquilo que revela e esconde ao mesmo 

elemento. 

IMAGEM 53: Adereços em Thérèse. Camaragibe, 2016. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

  

A iluminação, por conseguinte, seguiu na mesma proposição de intimista, com 

poucos recursos. A luz precisaria atravessar as frestas em estreito diálogo com a 

cenografia. Para tanto, convidei Dado Albuquerque78, designer de luz, para me 

auxiliar nesta identidade visual da cena na perspectiva da iluminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 54: À esquerda, referência de luminária para Thérèse, e à direita, luminária confeccionada pela artista.  
Fonte: Dado Albuquerque 

                                                           
78 Iluminador, produtor cultural e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
UFPE. 
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O figurino, minhas vestes rituais, também foram repensados. Alguns 

elementos precisavam ser melhor acabados. Junto à figurinista Fabiana Pirro79 

iniciamos um processo de tingimento, costura e bordados. Tudo que tirasse o 

aspecto de loja do material que eu dispunha. Desejávamos trazer o claustro para o 

hábito de Thérèse, trazer o elemento terra para a vestição. 

 Inicialmente, fiz um levantamento de tecidos e materiais que dialogassem 

com a nossa proposta. Uma vez munida desse material, entramos na etapa de 

tingimento até nos aproximarmos de um lugar sóbrio, mas com leveza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 55: Etapa 1 do processo de criação do figurino em Thérèse. 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

  

A próxima etapa trazia à tona os bordados que aprendi com minha avó. 

Agulha e linha nas mãos e juntas fomos ligando pedacinho por pedacinho. Camadas 

e camadas tramadas. 

IMAGEM 54: Etapa 2 do processo de criação do figurino em Thérèse, e à direita, luminária confeccionada pela artista.  
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

                                                           
79 Figurinista e atriz. Teve experiência com os procedimentos da Mitodologia em Arte na construção 
do seu solo Obscena (2015), a partir da obra de Hilda Hilst, sob a direção de Luciana Lyra.  
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No campo da sonoplastia, reuni fragmentos sonoros que encontrei ao longo 

da jornada de criação. Entre estes está o Kyrie Eleison80, cantado nas vozes das 

Irmãs Carmelitas, durante a missa do Natal; e uma Ave Maria, cantada em Caldeu. 

Optamos por uma construção sonora onde o silêncio também era música e que 

ocupava a maior parte da performance. Tanto a Ave Maria, quanto o Kyrie Eleison, 

demarcaram os ritos iniciais e os finais, respectivamente, da performance. 

Uma vez com os elementos definidos, Thérèse estava pronta para ser 

experienciada. Na mala e com os pés descalços, avancei rumo ao cume desta 

jornada: a comunhão performática. Esta que integrou o quarto e último portal 

intitulado Profissão Perpétua – Um corpo ofertado. É aqui que me coloquei inteira e 

abri as portas do meu claustro para a f(r)icção entre o mundo de dentro e o de fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Canto do ato penitencial que, em sua tradução, evoca: Senhor, tende piedade de nós! 
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Portal Profissão Perpétua 
Um corpo ofertado 
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Recife, 07 de janeiro de 2017. 
 

Querida Teresa, 
chegamos ao último portal dessa jornada. Estou pronta! 
Entrego-me neste altar para unir-me a ti, no solo sagrado. 
Sigamos nós com as nossas companheiras. 
Catarina, Margarida, Joana... 
Quantas, tantas mulheres da nossa ancestralidade. 
É tempo de celebração! 
É tempo de comunhão entre a Arte e o Sagrado! 
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A COMUNHÃO PERFORMÁTICA – TOMAI TODOS E COMEI 

 

Considerando que a força ritual está em sua forma e que sua força está na 

sua meta de transmissão da mensagem, a Comunhão Performática é 

assim, o ápice do processo mitodológico, e se manifesta como Rito 

Coletivo, por excelência, quando artistas e comunidade comugam da 

experiência gerada do contato. A Comunhão Performática, pelo viés de 

Schecnner, traduz-se pela performance propriamente dita (1988) (LYRA, 

2015, p. 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMAGEM 55: Thérèse. Recife, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

Todas as peças estavam no seu devido lugar. Cada elemento encaixado, 

preparado, consagrado para a grande partilha. Havia chegado o grande dia da 

comunhão performática. Dava-se ali a travessia mitodológica dessa artista de 

f(r)icção que: 

 

[...] sob a máscara ritual de si mesma transita da alteridade ao si mesmo, do 
aquoso ao telúrico, do profano ao sagrado, da vida à arte, mas não deixa de 
ser o que se é para tornar-se outro, experimenta em si mesmo, a 
multiplicidade de possíveis eus, em que eu são muitos (LYRA. 2015, p. 94). 

 

Eu, ali, múltipla. Camadas e camadas de tantas mulheres, espaços e silêncios 

da longa travessia. Era dia 06 de janeiro de 2017, Thérèse, em dupla partilha. À 

tarde, às 15 horas, no Carmelo da Imaculada Conceição, na cidade de Camaragibe 

(PE), e à noite, às 20 horas, no Teatro Arraial, na cidade de Recife (PE).  
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Era dia do aniversário Santa Joana d’Arc, nada mais justo do que nesta data 

Teresa encontrar com a sua Guerreira.  

Quando cheguei ao Carmelo, naquela manhã, fui informada que o Santíssimo 

Sacramento estava exposto, em função da primeira sexta-feira do mês, e por esta 

razão o altar só estaria liberado às 11 horas. Acontecia ali um ritual permeado por 

orações e cânticos de adoração a Jesus, simbolizado na hóstia consagrada e 

exposta no Ostensório81. Da salinha de espera era possível ouvir a voz melodiosa 

das Irmãs. Enquanto isso, o corredor que dava acesso à capela estava sendo lavado 

e recebendo os últimos retoques de tinta para a experiência de logo mais. Eu não 

podia imaginar o que representava aquela experiência para as Irmãs. Uma peça de 

teatro, como nunca havia acontecido, feita ali diante da clausura.  

Enquanto não recebia a autorização para a montagem do cenário, fui 

organizando pequenas coisinhas do figurino. A Irmã Clara, que é da Congregação 

das Irmãs Beneditinas, e que mora no Carmelo, mas não na clausura, estava 

empenhada em nos ajudar de todas as formas. Não demorou e até um almoço nos 

serviu.  

 Recordo que eu estava segura sobre o que fui fazer no Carmelo, mas me via 

angustiada por não saber das expectativas delas. Elas conhecedoras de toda a 

mística Teresiana, e eu, do lado de cá, portando a máscara ritual da santa. Como 

isso se realizaria aos olhos delas? Eu, com a minha mala, cheia de histórias de 

convento, de mulheres e de bichos, estava pronta para viver essa experiência diante 

das grades do claustro. 

 Logo que chegou a autorização para a montagem do cenário, veio 

acompanhada do sorriso da Irmã Imaculada, que, em poucos minutos reiterou o 

nosso cronograma: “Não podíamos passar das 16h, em função dos horários das 

irmãs”. Desejou boa sorte seguida da informação de que as Irmãs estavam ansiosas 

pelo momento da Thérèse. Foi, nesse instante, que as minhas pernas começaram a 

tremer.  

 Não demorou e lá fora chegava Luciana Lyra, com as rosas de Teresa, 

acompanhada de uma equipe do coração: Alberto Brigadeiro82, Fabiana Pirro e 

                                                           
81 Também conhecido por custódia, é uma peça solene onde a hóstia consagrada – o corpo de Jesus 
– pode ser exposta. Este ritual de adoração é realizado pela Igreja Católica. 
82 Ator pernambucano, que auxiliou na organização dos elementos e do espaço da performance. 
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Juliana Azevedo83. Todos movidos pelo desejo de ajudar na realização e, em 

especial, interessados pela mística daquele lugar. Comigo já estava Janaina Gomes, 

minha parceria do Mestrado, também me auxiliando com os detalhes. A equipe se 

dividiu nas funções e Luciana seguiu comigo para realizar um reconhecimento do 

espaço de atuação. 

 Em seguida, nos dirigimos à sacristia84, apesar do curto tempo para a 

preparação, sentia que eu já havia entrado neste estado desde que cruzei o jardim 

do Carmelo. Agora, os vinte minutos que nos restavam antes da comunhão 

performática, Lyra me conduziu à contagem meditativa e, por meio dela, fui 

aquietando a ansiedade. Em seguida, realizei alguns exercícios pequenos do 

Feldenkrais, na busca de uma maior integração corpo-mente-coração.  

Respirei.  

Respiramos.  

Em prece, pedimos licença para a nossa passagem naquele lugar santo.  

Um abraço de Joana em Teresa.  

Tudo era silêncio. 

A sineta tocou às 15 horas em ponto. 

As portas da clausura se abriram e lá estavam elas à espera do Teatro, à 

espera de Thérèse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

IMAGEM 56: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

                                                           
83 Atriz e preparadora física, que auxiliou na organização dos elementos e do espaço da performance. 
84 Espaço reservado ao padre e aos seus auxiliares para que possam se preparar para a celebração 
da missa. 
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No corredor do Carmelo, alguns poucos convidados para a experiência. Com 

o anúncio da realização, as Irmãs pediram para convidar algumas pessoas da 

comunidade. Ali, enquanto atuante, vi-me como um instrumento de ligação entre os 

mundos de dentro e o de fora, um estreitamento das margens, uma diluição das 

fronteiras. Naquele espaço-tempo, o claustro se transformou no nosso palco 

sagrado. 

Chá de rosas, portal, acolhida, caminho! 

Pétalas de cores diversas para perfumar a passagem! 

  

IMAGEM 57: Chá de rosas para a acolhida da plateia, à esquerda; portal de entrada para a capela, à direita. 
Camaragibe, 2017 Fonte: Morgana Narjara. Edição: Karla Martins 

 

Cada pessoa acolhida no mais absoluto silêncio. Era interessante sentir o 

calor de suas mãos, a respiração e mistério que guardava aquele encontro. 

 

IMAGEM 58: Ritos iniciais da performance – acolhida do público. Camaragibe, 2017. 
 Fonte: Morgana Narjara. Edição: Karla Martins 
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Frente à frente, os olhinhos das irmãs brilhavam e isso me parecia um 

continue! Continue! Comecei a revelar a trama, ligando as histórias, alquimizando-

as. Num dado momento, me lancei frente às grades e me agarrei com toda a força. 

Queria romper aquelas grades. Eu não podia. Era o exato instante que lhes revelava 

sobre a minha ida ao convento. Sobre o quanto tinha sido intensa a experiência de 

vocacionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 59: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 

 

Enquanto performer, eu tinha 3 lados da cena a poucos centímetros de mim e 

elas, intocáveis, por trás das grades. Pouco mais ao fundo, uma irmã mais idosa, 

tinha uns rompantes de riso, o que, em algum nível, me confortava.  

Uma vez devidamente apresentadas, a relação de cena estava estabelecida. 

Respirei. Tomada por uma força indescritível, avancei ao Totem animal. Esta 

camada era a que mais me angustiava, corria o sério risco de rejeitada por mexer no 

lado selvagem que habita os nossos quintais.  

Questiono ali o meu bicho preso, desejoso por correr solto. Trazia com toda a 

força a natureza selvagem escondida nas paredes do convento. O silêncio tomou o 

espaço e parecia responder por si só. A trama não podia ser modificada, porque 

algum desconforto poderia surgir daquela situação. Avancei. Interessava-me pelo 

despertar dos nervos, desse acordar. Convidar a pensar a nossa selvageria velada. 

Qual seria de fato o sentido de realizar performance ali?  
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IMAGEM 60: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 

 

Avançamos à oferta do corpo às vestes do sagrado. Cada ação realizada com 

maior afinco. Diante delas, um ritual tão próximo à tomada de hábito, composto por 

alguns elementos resignificados. Nós artistas vestimos a nossa segundo pele e isso 

se concebe num grande ritual de entrega. Não se trata de uma sobreposição de 

tecidos, mas de uma simbiose entre o corpo e a matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMAGEM 61: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 
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 Quando devidamente vestida para o jogo que realizaríamos, um metateatro a 

partir da obra A Missão de Joana d’Arc, iniciei a divisão dos papéis.  Aqui, o público 

foi convidado em coro a dar voz a alguns personagens da trama, enquanto assumo 

o centro da cena portando a máscara ritual de Teresa que assume a máscara de 

Joana. Foi bonito ver o jogo se estabelecer e quando, enfim, a Santa Margarida veio 

a falar, todos os olhares se voltaram para dentro do claustro atravessados pela 

energia que vinha delas, em coro, em uníssono. Existe entre elas uma unidade na 

forma de falar. Palavras articuladas cuidadosamente, devagar, como se 

desenhassem as palavras no ar.  

 

IMAGEM 62: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 

  
Em seguida, chegaríamos ao momento da nossa passagem, o trânsito 

desvelado entre o sagrado e o profano. O que estava por vir se tratava de uma 

apoteose sacrificial que “não é outra coisa senão o renascimento” (MAUSS, 2013, 

p.88). Quando os espaços sagrados se fundem: o palco e o altar estão para os 

deuses. É o lugar onde nós / elas se ofertam à uma nova condição. É renascimento!  

E os 25 minutos da cena voaram. Ao final, realizamos uma pequena fala 

sobre a nossa proposta, os porquês, os desejos. Mas, tomadas por uma emoção, 

nos colocamos às grades em agradecimento pela acolhida. Alberto Brigadeiro 

propôs uma oração e, foi assim, que as mãos se tocaram e as grades ficaram 

invisíveis. Foi, então, que o ritual se encerrou com um canto para Santa Teresinha 
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que falava sobre ser amor no coração da igreja, entoado pelas Irmãs. E, foi ali, 

sendo tantas e sendo uma, que compreendi o significado do êxtase. Ali se 

consagrou o mito manifestado por meio rito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 63: Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 

  

Diante do curto tempo que dispúnhamos ao final da performance, pedi que as 

Irmãs, se possível, escrevessem sobre o que viram e uma delas falou “Nós também 

fazemos teatro aqui, sabia? Não só o teatro, como dança, poesia, pintura”. Fiquei 

emocionada ao observar o brilho nos olhos da jovem irmãzinha ao falar sobre a arte 

que habitava aquele espaço sagrado.  

Os recreios são momentos que integram o cotidiano da vida de uma religiosa 

carmelita, que vem do Carmelo Reformado. Santa Tereza d’Ávila, fundadora da 

Ordem, acreditava na capacidade que a arte tinha de despertar o prazer e a 

integração do indivíduo consigo mesmo. Portanto, na sua proposta de vida 

monástica, os recreios são uma prática. Inclusive, eles foram o espaço onde a nossa 

Teresinha produziu boa parte de sua obra artística. E, quem, diante dessa 

experiência de transcendência e de enlace Arte-Sagrado, poderá dizer que a Santa 

Madre Tereza estava enganada? Talvez, seja por isso que o meu pleito tenha sido 

acolhido com tanto amor. Estamos falando da mesma coisa. É preciso dar voz à 

essa vida interior e à arte, a porta e a chave de muitas descobertas e conexões 

entre os seres. 
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IMAGEM 64: Pequeno debate ao final de Thérèse. Camaragibe, 2017 
Fonte: Morgana Narjara 

 

 O que fica depois de uma experiência tão íntima? Interessava-me saber os 

ecos que invadiram o claustro. Retornei ao Carmelo na semana seguinte para, após 

a missa, colher as cartinhas que as Irmãs escreveram sobre a performance. Na 

ocasião, a Irmã Clara me conduziu a um quarto, na ala próxima ao locutório 

superior, para que eu tivesse como ler e responder as cartinhas com tranquilidade. 

Foi ali, naquela pequena cela, que pude sentir a dimensão do mito que está me 

guiando, dentro e fora da performance. 
 

Querida Teresa, elenquei algumas cartinhas para este 
momento de sentir a performance a partir do coração do 
outro. Com todo cuidado, decidi não revelar o nome das 
irmãzinhas que me escreveram. É tempo de “olharmos a 
partir da perspectiva delas”. É tempo de permitir que o 
claustro avance pelas frestas das grandes e se faça ouvir 
pelas vozes das nossas irmãzinhas do Carmelo: 
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• A força do símbolo, o espelhamento e a descoberta do corpo como templo: 

IMAGEM 65: Cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 
 

• O desejo de interação, a troca de papéis e a identificação do espaço: 

IMAGEM 66: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 
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• A consciência do sentido do claustro, o olhar, a voz e o coração: 

 

IMAGEM 67: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

• O artista de f(r)icção, a máscara ritual de si mesma, o sagrado e arte: 

IMAGEM 68: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 
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• Teresa e Joana inspirando novas guerreiras do sagrado: 

 

 
IMAGEM 69: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 

Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

 

• O claustro interior, a jornada artetnográfica, outras santas e o sentido: 

IMAGEM 70: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 
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• O instinto maternal, a relação de proximidade entre palco / plateia e a 

mitologia pessoal na cena. 

IMAGEM 71: Trecho das cartinhas das Irmãs Carmelitas sobre a performance. Camaragibe, 2017 
Fonte: acervo da artista-pesquisadora 

Querida Teresa, somente o tempo me permitirá acessar 
as entrelinhas de tantos depoimentos. O outro é sempre cheio 
de camadas e o teatro tem essa capacidade de invadir os 
seus espaços. Ainda que a performance tenha acontecido num 
mesmo espaço-tempo, a experiência atravessou cada irmãzinha 
de uma forma singular.  
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THÉRÈSE NO TEATRO ARRAIAL 

 

Qual o sentido de dar corpo a esta travessia se ela não puder ser partilhada 

com quem nos ajudou a realizá-la? O horário da apresentação no Carmelo havia 

impossibilitado a presença de pessoas importantes nesta construção. Pessoas do 

teatro, da sociologia, da dança, da vida. 

O tempo, sempre ele, a nos lembrar do quanto precisamos ser disciplinados 

para não nos perdermos. E assim se deu a preparação do espaço, montagem da 

luz, a preparação para a nova partilha com o mínimo de tempo.  

Tomada pela força do Carmelo, ainda estava adensando as imagens e 

dilatação do espírito após aquela experiência.  

  

IMAGEM 72: Thérèse no Teatro Arraial. Recife, 2017. 
Fonte: Morgana Narjara 

 

 Todos os elementos utilizados no Carmelo foram utilizados: caminho de 

pétalas, chá de rosas. Por se tratar de um teatro à italiana, trouxemos o público para 

o palco e o claustro se fez ali, com as cortinas fechadas. Desse modo, apenas 

aquele espaço nos pertencia. Ali se estabelecia o rito. 

Do ponto de vista técnico, a luz foi o recurso que instaurou uma atmosfera 

diferenciada. Nada que atrapalhasse, mas o claustro era outro. Ali, penetrado por 

uma iluminação intimista, que pouco revelava, mas não se fazia esconder. Alguns 

elementos puderam ser explorados / visualizados de forma diferente na cena. 
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IMAGEM 73: Thérèse no Teatro Arraial. Recife, 2017. 
Fonte: Zé Barbosa e Morgana Narjara, respectivamente. 

 

 O figurino ganhou outra dimensão, as camadas de tecidos diversos ganharam 

volume e as aplicações um certo relevo. Era possível ver o dégradé de marrom com 

a incidência da luz. 

IMAGEM 74: Thérèse no Teatro Arraial. Recife, 2017. 
Fonte: Zé Barbosa 

 

Mas, e a atriz? Como estava o seu corpo para e na segunda experiência? O 

nervosismo da primeira partilha, ali no Carmelo, já não se fazia presente. O 

momento agora era de uma sensação de proteção, pois estava entre pessoas que 

conheciam a pesquisa e a acompanharam, alguns mais e outros menos, mas com a 

mesma intensidade. Era ali um momento de celebração, como uma criança 

mostrando o boletim cheio de notas altas.  

Os ritos iniciais aconteceram e olhar nos olhos de cada um encorajou-me na 

experiência claustral ali. Contudo, o se sentir em família, gerou um outro estado, 
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uma emoção gigantesca me tomou no exato instante que falava que nasci laçada e 

me agarrei a minha mãe como quem sabia que ela iria embora. Chorei. Choramos. 

Respirei. Retomei a trama. 

Avançamos nas liturgias até chegarmos aos ritos finais. Ao todo, 25 minutos 

de performance. Thérèse, ali no Teatro Arraial, aconteceu de forma mais respirada, 

o que não significa menos intensa. Os áudios em off com os textos gravados 

tomaram o espaço com a sonorização concentrada ali no palco e permitia uma 

melhor compreensão do texto em si. Penso que foi uma experiência do ponto de 

vista técnico muito bem resolvida e do ponto de vista atuação, não foi diferente. A 

troca, o jogo, as emoções fluíram.   

Ao final, conseguimos um tempo maior para debate, o que possibilitou um 

retorno do público sobre a experiência. Ainda assim, pedi para que quem se sentisse 

à vontade para tecer algumas palavras, isso muito contribuiria para a minha reflexão 

sobre a performance. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEM 75: Thérèse no Teatro Arraial – Debate final. Recife, 2017. 
Fonte: Zé Barbosa 

  

Todas as pessoas convidadas para a comunhão performática, no Teatro 

Arraial, tiveram alguma forma de participação nessa construção. Entre elas estava 

Valmir Assis, aquele meu amigo de infância, nos tempos da igreja de Tejipió. Sim! 

Ele estava lá. Não mais o seminarista de outrora. Hoje, ele é sociólogo e atua no 

front das lutas sindicais por melhores condições trabalhistas, junto ao Movimento 
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dos Trabalhadores Cristãos – MTC. Depois do nosso reencontro ali, dias depois, ele 

me escreveu: 

 

Tive oportunidade de acompanhar esse mergulho na performance realizada 
por Karla Martins em seu projeto Thérèse. Teresinha de Jesus e Joana 
d'Arc arrombaram os portões para que Karla passasse, como os dois santos 
de devoção abriram as portas pesadas do convento para que Rita de 
Cassia adentrasse. Em gratidão Karla lhes ofereceu a fala, o lugar da fala. 
Num encontro de completudes as personagens místicas deram a Karla a 
força para se cobrir, recolher. Karla a elas deu a oportunidade de se revelar, 
falar. A performance começou com uma mala. Quem não carrega seus 
teréns? Quem, sabendo de sua partida, não junta suas coisas e as carrega? 
Karla juntou suas coisas: suas velas, seus paninhos e hábitos, seus 
mortos... Fez a trajetória, realizou a passagem e a fez com uma coragem q 
me assustava. Já disse que acompanhei essa performance trémulo e 
lacrimoso do começo ao fim? Pois é, ora por ela, ora por mim também 
egresso da vida religiosa. Nunca tinha visto algo tão íntimo, erótico e 
espiritual, a saber: místico. [...] Karla nos reaproximou do sentido 
fundamental: mística - mistério é intimidade, é profundidade que não é 
percebida a não ser por quem mergulhe nela. O Claustro, o Monte Carmelo, 
o monte das carmelitas em Camaragibe são signos dessa intimidade. O 
monte recolhe, afasta para refletir, mas também revela do alto a todos que 
erguerem o olhar. A busca de Joana, de Teresa e de Karla eram uma busca 
por Deus. João da Cruz, outro carmelita pra variar, nos ensinou como 
passar do "Deus que temos para o Deus que somos ". A busca de Deus na 
performance de Karla é a busca de si, busca da intimidade, mística (FILHO, 
2017. Depoimento sobre a performance Thérèse realizada no Teatro Arraial 
(PE)). 

  
  

 Valmir e a sua capacidade de captar as sutilezas dos meus passos. Thérèse 

é um desabrochar de pulsões dessa atuante em comunhão com tantas outras 

mulheres que desvelei ao longo da jornada. Ele continua a escrita pondo luz sobre 

estas: 

 
O mergulho das três místicas gritam à visibilidade de tantas mulheres 
caladas a ferro e porrada, silenciadas entre assédios e explorações. Sim, a 
meu ver, a intervenção cênica de Karla é uma obra de adesão a luta de 
tantas mulheres. A que vive suas dores no mundo (Joana). A que sente em 
oração as dores do mundo (Teresa). E a que revela suas dores ao mundo 
(Karla), não o fariam sem a solidariedade a todas as mulheres que ainda 
estão por ser visibilizadas. E eu, que vivi a experiência conventual, que vivi 
momentos de transcendência e diálogo com meu Deus-mãe intensos e 
carinhosos, que sempre faço a Deus a simples prece luterana antiga: 
Senhor, sou teu, salvai-me. Nunca presencie desta maneira uma 
manifestação mística como a que vi. Evidente que a fala e o claustro 
tiveram como ferramenta o teatro, mas logo rebato ao senso comum que 
não é de simulação que estamos falando, é de encarnação, de fazer uma 
história e sua força mística tomarem carne (FILHO, 2017. Depoimento sobre 
a performance Thérèse realizada no Teatro Arraial (PE)). 
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 O depoimento de Cira Ramos85 leva-me a uma reflexão sobre a força do ritual 

como espaço de conexão com práticas e como o teatro atravessa cada um deles: 

 

Tudo me remeteu à coisas tão intensas e, paradoxalmente, tão delicadas. 
Do chá de rosas servido na antecâmara à você nos convidando para entrar 
no seu universo, com doçura e firmeza. Quando veio caminhar os caminhos 
percorridos, ao som daquela música, me veio tanta emoção, como se muito 
de você estivesse em mim. Foi arrebatador aquele início. De uma 
simplicidade cheia de significação. Me impressionou o texto e a sua 
apropriação da palavra. Sua história que se mistura com a história de outra. 
Seu olhar de menina, seu encanto pela arte através do olhar puro na arte de 
um ritual. Lembrei de mim aos 12 anos, columba na Ordem Rosa Cruz. 
Estava paramentada de veste branca com um turíbulo na mão. Havia um 
ritual (encenação) ensaiado. Os passos, a velocidade do movimento do 
turíbulo... Algo mexeu comigo naquela época. Descobri o teatro! [...] 
Também mexeu muito a ideia do claustro. Do silêncio cheio. Repleto de 
som. Há muita voz neste silêncio (RAMOS, 2017. Depoimento sobre a 
performance Thérèse realizada no Teatro Arraial (PE)). 

 

Oferto o meu corpo às vestes do sagrado na arte num estado de consciência 

sobre o inconsciente; na busca de “uma criação superorgânica, superconsciente” 

(LYRA, 2011, p. 312). Quando falo do corpo ofertado remoto à entrega dessa artista 

à criação, inteira, aberta à imersão em minha própria essência e com ela, e somente 

a partir da conexão com ela, alcanço a dimensão do meu mito-guia. Esse encontro 

entre o eu e Teresa que se deu via investigação do nosso trajeto antropológico e, 

por conseguinte, nos permitiu experienciar um estado liminar de nossa mitologia 

pessoal, onde portando a sua máscara ritual me lancei na experiência performática. 

Entro e saio do jogo, num trânsito entre se colocar no centro do rito e à sua margem. 

Olho nos olhos do público que testemunha e é partícipe do ritual. As faíscas que 

apontam do campo onde toco, reverberam nesse outro que está preservado no seu 

claustro. Esse claustro interior onde habitam os medos e mistérios de cada 

indivíduo. 

Quando decidi me lançar na investigação do mito da santa Teresinha do 

Menino Jesus e da Sagrada Face, acessei a sua mística entre a vida e a morte de 

sua jornada. O seu próprio nome, como a própria evidencia nos seus manuscritos 

autobiográficos, abarca o nascimento e o sacrifício de Jesus, pois somos feitos 

dessa porção, desses ritos de passagem ininterruptos. Reconhecer as duas faces 

aplica-se à artista de f(r)icção dessa empreitada cênica: sou Karla e sou Teresa, 

mas não a representação da Teresa. Transito entre nós duas, emprestando corpo e 

                                                           
85 Atriz, encenadora e produtora cultural.  
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voz ao seu grito da santa, da mulher, da menina. Avanço pelos muros e reatualizo o 

mito em Thérèse. 

No que tange às partilhas do dia 06 de janeiro, existiu um deslocamento 

significativo na sua realização: à tarde, Thérèse foi ao seu público (as Carmelitas), lá 

no Carmelo de Camaragibe; já à noite, o público foi até a performance, no Teatro 

Arraial. Há um duplo movimento: a acolhida e a busca da experiência artística. Para 

ambos os convidados, o convite registrava o que aconteceria: uma experiência 

íntima de silêncio e fé. Era importante para nós deixar claro que não se tratava de 

um ‘espetáculo’, mas de quase celebração ao encontro da arte e do sagrado numa 

espécie de ritual.   

Enquanto atuante, senti na pele-respiração-espírito a influência de cada 

espaço, de realização – a igreja e o teatro – como se uma aura específica estivesse 

dando o ritmo da experiência.  O espaço atuou fortemente sobre o meu estado e, 

consequentemente, sobre os que partilharam da experiência. Dentro da igreja, ali ao 

lado do altar e com aquelas faces por trás das grades, não encontro palavras para 

definir a dimensão do que eu sentia. Transitava entre o desejo de atravessar as 

grades e o medo do que podia estar passando na cabecinha de cada carmelita. 

Mas, se me volto ao teatro, ali com todos ao meu redor, ainda assim, encontro 

grades, que não estão ao alcance dos olhos.  
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Ritos finais 
Para onde vou 
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Recife, 20 de janeiro de 2017. 
 
Querida Teresa, 
Chegamos aos Ritos Finais dessa jornada. 
Aqui, tomaremos propriedade das vivências ao longo da 
jornada, avaliaremos e repensamos, a fim de darmos 
continuidade ao que nos move na pesquisa.  
Não se trata de um fim, mas da possibilidade de continuar, 
de entregar-se mais e mais. 
 
É tempo de refazer o percurso! 
É tempo de repensar o trajeto! 
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3.2.3 RITOS DE RETORNO 

 

Os ritos de retorno, segundo Lyra,  

 

[...] traduzem-se como ritos de avaliação do processo, no que diz respeito à 
Mitodologia em Arte.  Desta perspectiva mitodológica, precisamos analisar a 
avaliação sob dois prismas: o da verificação e o da avaliação propriamente 
dita, porque é à segunda perspectiva que a Mitodologia filia-se. [...] Por se 
vincular a métodos que enfocam o ciclo total de aprendizado, a avaliação na 
Mitodologia em Arte deve ser holística (analisando os diversos 
intervenientes no processo de criação), deve ter em conta os diferentes 
pontos de vista e interpretações dos diversos atuantes, devendo, também, 
contribuir para a análise da própria avaliação (meta- avaliação). Avaliar, 
neste contexto, não se resume à mecânica do conceito formal, da 
mensuração objetiva ou julgamento, mas a compreensão do nível de 
afetação sofrida pela atuante ao longo da experiência (LYRA, 2015, p. 77). 

 

 No processo de Thérèse, vivenciamos a primeira etapa deste procedimento, 

nomeado de a partilha. Contudo, a soma ainda estava por vir, e consistiu no 

encontro entre a atuante e a encenadora / orientadora do processo para una 

reflexão acerca dos encaminhamentos futuros da pesquisa.  

Visto isso, refletiremos sobre a partilha. 

 

3.2.3.1 A partilha   

 

Neste sentido, o Rito da Partilha fornece informações sobre o processo de 
criação, permitindo aos atuantes decidir sobre as intervenções e 
redirecionamentos que se fizerem necessários em face ao projeto criativo 
empreendido, além de promover relações cooperativas e colaborativas, na 
observação da compatibilidade entre os objetivos e os resultados 
efetivamente alcançados durante o desenrolar do percurso experienciado. 
Este mecanismo de feedback auxilia nas reformulações dos procedimentos 
de criação por parte do orientador, no sentido de encontrar estratégias de 
criação, as quais emancipem o atuante, autônomo de seu processo criativo. 
(LYRA, 2015, p. 78). 

 

Desde o princípio da seleção do Mestrado, Luciana e eu sabíamos que o fato 

de morarmos em cidades diferentes Recife / Natal – São Paulo poderia ser 

desafiador para a nossa construção. Para tanto, montamos uma estratégia ao longo 

dos dois anos de curso para que, além da orientação da pesquisa escrita, a prática 

se desse em paralelo.  

Em Natal, contamos com a parceria do Prof. Robson Haderchpek, que 

contribuiu muito para o processo de criação no estágio inicial da pesquisa. Dentro da 

poética dos elementos por ele proposta, imagens de uma Teresa mulher para além 
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do hábito foram sendo adensadas no meu imaginário e iluminando o olhar para os 

manuscritos autobiográficos dela. 

Ao longo deste processo, novas oportunidades de encontro com Lyra foram 

surgindo, possibilitando o nosso trabalho com os procedimentos mitodológicos, 

fundamentais para o processo de criação. Dentro das estratégias criadas, lançamos 

mão da criação de uma página na internet, que era utilizada somente por nós duas e 

funcionava como uma espécie de Livro de artista digital. Ali, partilhamos 

descobertas, sugestões, dúvidas, ideias, dentre outras. Ao passo que o último 

semestre se aproximava, o nosso contato passou a ser mais frequente e isso 

possibilitou chegarmos a uma síntese da nossa empreitada acadêmica, a escrita e a 

performance Thérèse. 

Vale pontuar que, além de ser fundamental à Mitodologia em Arte o estímulo 

à uma autonomia do atuante no desenrolar da criação, Lyra encorajou-me frente aos 

muitos desafios da jornada. O fato dela se fazer sempre presente, seja ao vivo ou 

virtualmente, contribuiu para a minha crença diária na importância da pesquisa.  

Essa dança entre orientadora e orientanda fluiu da valsa ao rock, mas, acima de 

tudo, nunca cessou. Nunca me vi sozinha dançando no meio do salão e isso fez 

toda a diferença. 

O projeto de pesquisa proposto ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da UFRN teve por objetivo trafegar sobre os solos da arte e do sagrado, por 

meio de uma pesquisa prática/teórica encampada pela artista-pesquisadora Karla 

Martins acerca do seu mito-guia: Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada 

Face. Todavia, a investigação se deu a partir do campo da mitologia pessoal da 

artista-pesquisadora e foi desvelada em uma experiência performática. No que 

concerne aos objetivos específicos, lançou mão da Mitodologia em Arte e da 

Artetnografia, práticas/conceitos capitaneados pela Prof. Ph.D. Luciana Lyra, como 

caminho para a desenvolvimento da pesquisa, como também realizou a sua 

Artetnografia no Carmelo de Camaragibe, em Pernambuco. Por fim, a realização e a 

partilha da performance intitulada Thérèse, consagrou a execução de todo o 

planejamento da pesquisa / prática. 

No que diz respeito à criação de Thérèse, enveredamos por uma construção 

que dialoga com a proposição de uma fricção entre a minha mitologia pessoal e o 

mito da santa Teresinha, tomando pela via de criação os conceitos / práticas da 

Mitodologia em Arte e da Artetnografia. As decisões sobre a trama dramatúrgica e a 
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própria encenação são filhas de duas mães. Muito embora, Lyra tenha sempre 

interferido com moderação nas minhas escolhas. Nas suas orientações, colocava-

me no lugar de protagonista da minha própria história, onde eu precisava decidir 

como amarrar e soltar o laço. 

Dentro do processo de criação da performance existiu um momento pontual 

na transformação do discurso da cena que se deu, justamente, com a jornada 

Artetnográfica, dentro dos muros do Carmelo. Pode-se reconhecê-la como um 

divisor de águas, reafirmando a relação com a alteridade como basilar ao trabalho 

do atuante sob a máscara ritual de si mesmo. Não se trata de uma cisão com o 

campo, mas de uma extensão, um entrelaçamento entre as partes. Ambos 

observam e são observados, atuam e são atuados, seres em processo de 

reconhecimento do outro e com o outro. 

Acredito que a pesquisa encampada não se restringiu às Artes Cênicas, mas 

comungou com a Ciência das Religiões, com a Antropologia, a Sociologia, a 

Filosofia, a Educação e áreas afins.  

Além disso, e, principalmente, contribuiu para as Artes Cênicas no estímulo 

ao desenvolvimento de pesquisas que se voltem para o atuante como protagonista 

da criação. Não interessando, por sua vez, uma busca pela representação da 

realidade, mas uma atuação sob a máscara ritual de si mesmo. Contribui, por 

conseguinte, para a difusão dos conceitos / práticas da Mitodologia em Arte e da 

Artetnografia, para os estudos em Performance e para o desenvolvimento de 

pesquisas voltadas ao Sagrado e à Arte.  

Imbuída do conjunto de reverberações dessa pesquisa, lancei o meu olhar 

sobre um caminho voltado à criação artística, inspirado nos conceitos / práticas da 

Mitodologia em Arte e da Artetnografia, a quem chamo de Pedagogia do Sagrado na 

Arte. 

 

POR UMA PEDAGOGIA DO SAGRADO NA ARTE 

 

Thérèse apontou para um resgate do Sagrado interior, não para um culto 

religioso ou de qualquer doutrina. Falo de vida, de poesia, de teatro. O que brota do 

trajeto mitodológico e encontra com o outro. O palco como meu espaço de 

libertação. Meu, do outro e de tantas mulheres silenciadas. Mas, não sou eu quem o 

faz sozinho. O estado de experiência íntima a que me refiro se situa no que 
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Grotowski reflete sobre o ator que faz uma total doação de si mesmo, sendo esta 

uma “técnica de ‘transe’ e integração de todos os poderes corporais e psíquicos do 

ator, os quais emergem do mais íntimo do seu ser e do seu instinto, explodindo 

numa espécie de ‘transiluminação’” (GROTOWSKI apud MARIZ, 2008, pp. 108-109). 

Esta transiluminação remota ao que chamo de êxtase de um corpo ofertado. 

Falo do estado de transcendência alcançado via entrega total do artista e que por 

não trabalhar sobre o que está no campo da representação, mas avançar a um 

teatro das profundidades, provoca em si e no público uma conexão entre o homem e 

o divino. Este divino que está além de rótulos, mas alcança a sua dimensão no 

interior de cada indivíduo, que, ao se estabelecer avança para um lugar de êxtase, 

de prazer, de encontro com os próprios seus próprios desejos.   

Refiro-me “a experiência mística e [...] que todo encontro transcendental é 

único e só pode ser apreendido através da experiência pessoal e direta” (LEWIS, 

1977, p.14). Neste sentido, alcancei outras reverberações no caminho traçado em 

Thérèse. Poderia evocar o pensamento de Artaud? Sim. Para ele, cabe ao teatro:  

 

[...] devolver a sua destinação de origem, a reconsiderá-lo em seu aspecto 
metafísico e religioso, a reconcilia-lo em seu aspecto metafísico e religioso, 
reconciliá-lo com o Universo...[...] reencontrar uma ideia religiosa de teatro, 
isto é, chegar sem racionalizações, sem inúteis contemplações, sem vagos 
sonhos, a uma tomada de consciência e também de possessão de certas 
forças dominantes (ARTAUD, 1987, p. 177). 

   

O que ofertei à Thérèse foi o meu corpo ressuscitado das pequenas mortes 

que vivi no trajeto e a crença em um teatro que se volte ao resgate de sua essência 

no sagrado e no ritual, por meio da experiência performática. 

Face a experiência com a Mitodologia em Arte na construção de Thérèse, 

bem como na tessitura dessa escrita, reconheço que os conceitos / práticas 

capitaneados por Lyra (2015) apontam para um caminho da criação artística que 

tem como ponto de partida a redescoberta de si mesmo, onde o artista de f(r)icção 

parte do autoconhecimento para, somente depois, ir ao encontro com o outro 

(alteridade). Para tanto, o ponto de partida se dá pela consciência de sua 

autoimagem que:  
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[...] consiste de quatro componentes que estão envolvidos em toda ação: 
movimento, sensação, sentimento e pensamento. A contribuição de cada 
um deles varia para qualquer ação particular, tanto quanto varia a pessoa 
que a executa, mas cada componente está presente, em alguma medida, 
em qualquer ação (FELDENKRAIS, 1972, pp. 27 apud LYRA, 2015, p. 47). 

 

Mas, que também podemos estabelecer um diálogo com Jung (2008) acerca 

do que ele vai chamar de processo de individuação:  

 

[...] esse processo ocorre no homem (como em qualquer outro ser vivo) de 
maneira espontânea e inconsciente; é um processo pelo qual subsiste a sua 
natureza humana inata. No entanto, em seu sentido estrito, o processo de 
individuação só é real se o indivíduo estiver consciente dele e, 
consequentemente, mantendo uma ligação viva com ele. [...] o homem, 
certamente, é capaz de participar de maneira consciente do seu 
desenvolvimento. Chega mesmo a sentir que, de tempos em tempos, pode 
cooperar ativamente com ele, tomando livremente várias decisões. E essa 
cooperação pertence ao processo de individuação, no seu sentido mais 
preciso.  [...] Sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora 
de alguma força suprapessoal. Por vezes, sentimos que o inconsciente nos 
está guiando de acordo com o um desígnio secreto. (p. 213-214) 

 

Vale registrar que este processo de conhecimento de si não esteve isolado 

das possíveis contaminações e trocas com o campo. Na jornada artetnográfica (I e 

II) que vivenciei ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, e como ela pude 

constatar isso. Sobre este movimento duplo eu/outro, Todorov (1982) vai nos falar 

que na relação com alteridade “pode-se descobrir os outros em si mesmo, e 

perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo 

o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, 

sujeito como eu” (p. 3). 

Logo, o ator, por sua vez, se encontra como sujeito do entrelugar, que na 

busca por si mesmo, desvela-se também no outro. Para Grotowski (1987) “a 

essência do teatro é o encontro”, o que reforça a nossa crença sobre um verdadeiro 

encontro de humanidades, que se dá por meio da experiência artística. Acrescente-

se a esta reflexão que, 

 

Grotowski defende um teatro que seja instrumento de autoconhecimento, 
tanto por parte do ator quanto do espectador. Assim, não é qualquer 
espectador que lhe interessa, mas o “que sinta uma genuína necessidade 
espiritual”; que esteja disposto a enfrentar a si mesmo ao confrontar-se com 
a representação. [...] A esse respeito, Christopher Innes observa que, à 
medida que o teatro de Grotowski se desenvolve, cada produção se 
converte, simultaneamente, em uma “celebração da ‘santidade’ do homem e 
em um desafio existencial para o público” (MARIZ, 2007, 108, grifo da 
autora). 
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Ao longo da pesquisa, por mim encampada, foram suscitadas áreas e estudos 

que tangenciam as questões da essência do ser como dínamo do desenvolvimento, 

da criação, num processo contínuo de retroalimentação no e com o outro. Não por 

acaso, os conceitos / práticas da Mitodologia em Arte e a Artetnografia foram os 

caminhos escolhidos como norteadores desta investigação, que por sua vez, estão 

ligadas à Antropologia do imaginário (DURAND, 2002) e a Antropologia da 

Experiência (TURNER, 2013).  

Dessa trama, vi-me costurando Thérèse e identificando pistas para um 

caminho ligado à uma Pedagogia do Sagrado. Um caminho que atue no resgate do 

sagrado interior do atuante, entendendo esta força como dínamo da criação artística, 

numa (re)conexão coração-mente-espírito. Avançando, assim, a uma recuperação 

da busca da significação e do sentido. Como nos fala Ruy Cezar do Espírito Santo 

“tangenciar o Sagrado é descobrir a magia do ser humano, sua significação e 

grandeza. É tirar do mais dentro. O que até agora procurávamos nas estrelas”. 

(1998, p.02) 

Acessar este Sagrado interior pressupõe um renascimento, recomeçar uma 

jornada sem anular as marcas de outrora. São ritos de passagem (GENNEP,1978) 

ou na acepção de Turner (1978) Dramas sociais. Pela efemeridade da vida, estamos 

em constante processo de transformação, recriando o trajeto e para isso rompemos 

fluxos (ruptura), lançamos um olhar crítico na tentativa de compreender o novo 

estado (crise e sua intensificação), sintetizamos e acomodamos as inquietudes 

(ação reparadora) até chegarmos num lugar onde aterramos (desfecho). Contudo, 

outras tantas vezes vivenciaremos este fluxo de vidas e mortes de nossa trajetória. 

O Sagrado está justamente no topo da pequena via dando o sentido que move toda 

a trama da existência. 

 Retomei o ponto de partida e lancei um olhar sobre o meu mito-guia, a Santa 

Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que fundamentou a sua doutrina na 

importância de ser uno, menor, inteiro, verdadeiro de tal modo que, somente assim, 

seria possível percorrer uma pequena via e alcançar o seu Bom Deus. Tomei a sua 

crença e lanço luzes sobre ela na arte, propondo uma pequena via que mova o 

atuante na experiência com o outro a partir da conexão com o seu Sagrado interior. 

Segundo Eliade (2013), 
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[...] a experiência do sagrado torna possível a “fundação do Mundo”: lá onde 
o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo vem a 
existência. Mas a irrupção do sagrado não somente projeto um ponto fixo no 
meio da fluidez amorfa do espaço profano, um Centro, no “Caos”; produz 
também uma rotura de nível, quer dizer, abre a comunicação entre os níveis 
cósmicos (entre Terra e o Céu) e possibilita a passagem, de ordem 
ontológica, de um modo de ser a outro.  [...] o Mundo deixa-se perceber 
como Mundo, como Cosmos, à medida que se revela como mundo sagrado 
(p.59). 

 

Todavia, compreendo que a Mitodologia em Arte e a Artetnografia trafegam 

de forma muito consistente sobre os solos do autoconhecimento, reconheço a 

importância da mitologia pessoal do atuante para a criação e se adensa a sua 

proposta num teatro das profundidades. Penso que os estudos de Lyra (2015) 

podem vir a se configurar numa nova via que aponte para uma Pedagogia do 

Sagrado impulsionando o atuante a um desvelar do sagrado que habita em si 

mesmo, como uma força-guia, que o permite alcançar uma nova dimensão da 

experiência.  
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CARTA – CONVITE “THÉRÈSE” 

Designer gráfico: Zé Barbosa 
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PROGRAMA DA PERFORMANCE “THÉRÈSE” 

Designer gráfico: Zé Barbosa 
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REGISTRO EM VÍDEO DA PERFORMANCE “THÉRÈSE”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


