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“Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me 

sorriu, latindo. Minhas malas coloquei no chão, eu 

voltei. 

Tudo estava igual como era antes, quase nada se 

modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. 

Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. 

Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. 

Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar 

primeiro. Todo o meu passado iluminei, e entrei. 

Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo 

tempo, como a perguntar por onde andei e eu falei: 

Onde andei não deu para ficar, porque aqui é meu 

lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu 

voltei. 

Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém 

à minha espera, passos indecisos caminhei, e 

parei. 

Quando vi que dois braços abertos me abraçaram 

como antigamente, tanto quis dizer e não falei. E 

chorei.” 

 

(Roberto Carlos) 
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RESUMO 

 

Este trabalho é parte do processo de criação do espetáculo “Memórias de Quintal” sob 

a perspectiva de uma das atrizes e dramaturga da peça. As discussões aqui 

levantadas partem de alguns conceitos ou eixos-norteadores: o teatro enquanto “arte 

do encontro”, o arquétipo da criança associado ao estado de jogo proposto pelo 

espetáculo, e a imaginação como agente motivadora da reconstrução de memórias 

afetivas para os conteúdos das cenas. O trato com as memórias de quintal ou afetos 

de infância traz para a escrita o sujeito em primeira pessoa através da voz da criança 

interior, que reflete acerca de sua própria trajetória de vida, de arte, e utiliza suas 

experiências para nutrir o processo criativo e, dessa maneira, alcançar também as 

histórias dos espectadores. Os autores que mais colaboram com esta pesquisa são o 

encenador Jerzy Grotowski, os psicólogos Carl Gustav Jung e James Hillman, os 

filósofos Gaston Bachelard e Johan Huizinga, e o poeta Manoel de Barros. 

 

 

Palavras-chave: Arte do Encontro; Criança Interior; Imaginação; Jogo; Memórias de 

Quintal. 
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ABSTRACT 

 

This work is part of the creation process of the theater play “Memórias de Quintal” 

under the perspective of one of the actresses and dramaturgist of the play. The 

discussions raised here are based on some concepts or guiding principles: the theater 

as the “art of encounter”, the archetype of the child associated with the state of playing 

proposed by the theater play, and the imagination as motivator of the reconstruction of 

affective memories for the content of the scenes. The treatment with the backyard 

memories or childhood affections brings to the writing the subject in first person 

through the voice of the inner child, that reflects about her own trajectory of life, of art, 

and uses her experiences to nurture the creative process and, in this manner, to reach 

also the histories of the public. The authors that collaborated with this research were 

the director Jerzy Grotowski, the psychologists Carl Gustav Jung and James Hillman, 

the philosopers Gaston Bachelard and Johan Huizinga, and the poet Manoel de 

Barros. 

 

Keywords: Art of Encounter; Inner Child; Imagination; Game; Memórias de Quintal.   
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AS PALAVRAS, PAULINHA, A CIDADE E A CASA 

 

“Melhor que nomear é aludir. 
Verso não precisa dar noção.” 
 
(Manoel de Barros) 

 

Aprendi, certa vez, com o poeta mato-grossense Manoel de Barros1 

que “os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas”. Devaneei... 

metáfora eu compreendo como sendo um arranjo de palavras carregado de 

imaginação. Por sua vez, as palavras abrigadas na metáfora funcionam como 

um instrumento de fazer com que o mundo se agigante, porque a partir delas 

as coisas passam a existir com mais liberdade e beleza. Por exemplo: quando 

ao invés de dizer que “está chovendo”, eu experimento “o céu está chorando”. 

Ou ao invés de “hoje eu acordei me sentindo feliz”, “hoje eu deixei que apenas 

os sorrisos me amanhecessem”.  

E eu me pergunto: como é que coisa tão pequena quanto uma palavra 

pode mexer assim com a imensidão do mundo e até ser capaz de dimensioná-

la? Como pode um verbinho qualquer encher os olhos da gente de cores, os 

ouvidos de melodias, a boca de água, a pele de frio, arrepio ou calor? Como 

pode uma simples informação, de repente, nos convidar a um passeio, se 

transformar em uma super novidade, cheia de encantamento e ânimo? 

Estas não são perguntas que faço lutando por encontrar alguma 

resposta. A minha escrita, já alerto, é movida por devaneios, inquietações, 

dúvidas, e tem apreço pelo exercício da ignorância. Que se saiba: a ignorância 

de que falo não se assemelha em nada ao sentido pejorativo que, 

culturalmente, damos a esta palavra. O que entendo e expresso por ignorância 

aqui é, na realidade, uma característica que identifiquei no meu ofício de atriz e 

pesquisadora. Parto do pressuposto de que quem pesquisa, cria, está não 

necessariamente perdido, mas em busca de algo a mais. De uma resposta? 

Talvez. Mas por que não de outras perguntas, já que estamos falando em 

engrandecer o sentido das coisas?!   

                                                           
1Falecido no final de 2014, é o poeta brasileiro mais aclamado da contemporaneidade nos 
meios literários e foi comparado a um doce de coco por Guimarães Rosa, certamente, pela 
doçura de seus versos cujos temas correntes são a natureza e o olhar infantil sobre o mundo. 
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É provável que o sentido para a palavra ignorância no meu trabalho 

esteja mais próximo da curiosidade, de um não contentamento, de uma 

inquietude que impulsiona a ação da busca, do desbravamento, me 

estimulando enquanto atriz e pesquisadora a elaborar mais perguntas que 

respostas, mais possibilidades que limites, mais imagens que razões. A 

curiosidade é o ingrediente fantástico no preparo do conhecimento – processo 

de construção, criação, artesania. Lembra de quando éramos crianças e 

queríamos explorar o mundo de todas as maneiras possíveis, sem pudores ou 

medos, pois ainda não compreendíamos bem as suas “convenções”? Que 

exercício de liberdade! 

Quantas vezes não nos debruçamos sobre algum inseto tentando 

compreender como aquela coisinha esquisita se mexia, respirava, se 

alimentava. Quanta areia de praia, cera de depilação da mãe, frutinho de planta 

rasteira, gota de chuva não pusemos na boca querendo, com toda disposição, 

saborear aquela matéria e, dessa maneira, comungá-la com o nosso 

organismo. Quanta queimadura, dor de barriga, susto, joelho ralado, coração 

na boca não tivemos pelos assombros que a vida nos pregou porque nos 

permitimos enxergá-los e senti-los, sair do conforto, nos aventurar.  

Todos esses saberes e sabores nós adquirimos porque nos 

dispusemos, experimentamos, e é a partir desse exercício de “saborear” que a 

natureza humana vai se expandindo, se multiplicando, se comunicando. 

Experimentar! Saborear! Despertar os olhos, os ouvidos, os sentidos todos ao 

desconhecido para encontrá-lo, transformá-lo em experiência, em 

pertencimento – mas sem prisão. Trazer pra junto tudo o que nos atravessa, 

arrebata, encanta: pessoas, lugares, obras de arte, histórias. Apropriar-nos, 

mas sem que para isso seja preciso aprisionar as coisas, torná-las razoáveis, 

óbvias, sem encantamento. Compreender, por exemplo, que “varrer” é apenas 

o grau primordial de utilização da vassoura. Mas em quantas coisas não 

podemos transformá-la? Com quantos nomes não podemos batizá-la?! Para 

mim, uma vassoura poderia ser também um “apanhador de coisas que se 

perdem debaixo da cama”. E para você?     

Por isso, neste trabalho, mais que conceitos, definições e certezas, 

trago histórias para partilhar, palavras em estado de poesia para dar desenho 

às coisas e enfatizar as bênçãos e os assombros da experiência. Seria 



17 
 

contraditório pesquisar jogo, memória, quintal, poesia, falar em fermentar o 

mundo, ampliar o sentido das coisas e limitar minha escrita a explicações que 

não instigassem a imaginação ou aquecessem a memória. Nesse sentido, 

convido para trocar uma ideia com a gente sobre a arte de “não-saber” o 

filósofo italiano Giorgio Agamben2 (2010): 

 

Articular uma zona de não-saber não quer dizer simplesmente 
não saber; não quer dizer apenas uma falta ou um defeito. Isso 
significa, bem ao contrário, colocar-se em uma relação correta 
com a ignorância, permitir que um desconhecimento guie e 
acompanhe nossos gestos, que um silêncio responda 
claramente através de nossas próprias palavras. Ou, para usar 
um vocabulário fora de uso: o que é, para nós, o mais íntimo e 
revigorante, não tem a forma da ciência e do dogma, mas a 
forma da graça e do testemunho. A arte de viver é, nesse 
sentido, a capacidade de manter-se em uma relação harmônica 
com aquilo que nos escapa. 
 

Quem também pode nos ajudar a compreender isto é o professor Jorge 

Larrosa Bondía 3 (2012) quando afirma que “a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. (...) A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. Por isso não é a 

informação, mas a experiência que engrandece as palavras, o saber, e, dessa 

maneira, o que fabricamos com o que aprendemos – textos, poesia, canção, 

recriação de memórias. É este grau de conteúdo que exploro aqui, e é este 

grau de palavra – aberta ao reino das imagens – que utilizo como instrumento.  

Quem sabe se libertadas das prisões gramaticais elas, as palavras, 

não podem se pronunciar melhor e até ter o seu sentido ampliado, ou mesmo 

ganhar pele ao invés de papel?! 

Por falar em pele e palavra, o meu nome é Paula Laís Araújo de 

Medeiros. Outro dia descobri que Paula significa “pessoa pequena”, “criança”. 

Talvez por isso eu tenha predileção, desde sempre, por ser chamada de 

Paulinha. Então, descobri também que Laís significa “leão”. Não por acaso 

nasci no dia 27 de julho de 1990, às 6h10min, na cidade de Natal/RN. Isso quer 

                                                           
2Importante filósofo italiano da atualidade, autor de obras que discutem da teoria literária à 
filosofia política. 
3Doutor em Pedagogia, é professor titular de Teoria e História da Educação na Universidade de 
Barcelona. 
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dizer que, segundo a astrologia, meu signo solar e ascendente é Leão, regido 

pelo elemento fogo.  

Naquela manhã4, a Maternidade Escola Januário Cicco recebia o 

habitual cheiro de maresia - já que o prédio todos os dias tem suas janelas e 

corredores invadidos pela brisa que chega da Praia dos Artistas. 

Provavelmente é esta brisa, este sopro, que acorda para a vida os bebês que 

nascem lá. Naquele dia o recado era para mim. E eu, envolta em líquido e 

mamãe, que só sabia dançar e boiar nas águas profundas do ventre, aceitei o 

convite. Porque a natureza assim quis. E porque a minha avó tem reza forte. É 

que o parto foi bastante complicado para a minha mãe e eu. Foi o que me 

disseram depois. “Menina, você é fruto de um milagre. Agradeça a Deus todos 

os dias por estar viva e sem sequelas”. Agradeci. 

 

 
 

Fig.1: Nadando no ventre da minha mãe no momento em que o vento me chamou para dançar. 

                                                           
4A alteração na fonte do texto representa a voz da criança interior e se repetirá em outros 

momentos da escrita. Ao realizar a leitura, libere a sua imaginação para dar o timbre que quiser 
à essa voz. 
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Natal, meu berço, não é a única cidade de minhas memórias 

profundas. Após o divórcio dos meus pais, no final de 1994, fui brincar num 

jardim bem bonito, em meio ao sertão potiguar: Jardim do Seridó. A cidade! 

Ainda considerando o significado das palavras, segundo uma amiga 

conterrânea, “Seridó” significa “paraíso”. Pois tive o privilégio de crescer num 

Éden cheio de plantações de algodão, com um céu de assombrosa beleza e 

pessoas que só se conhecem por apelido e aguardam o vento na calçada 

todos os dias, religiosamente, ao entardecer. O vento que carrega, às vezes, 

um pouco de chuva, uma saudade, um bem-querer. Será pela espera, na 

calçada, que tenho predileção por essa hora do dia, quando o sol vai pegando 

no sono e a noite vem nos cobrir com teu manto fino, frio e escuro?! 

 

 

Fig. 2: Ponte do Rio Cobra, em Jardim do Seridó. O casarão branco, mais à frente, é a antiga 
penitenciária da cidade que funciona, hoje, como uma Casa de Cultura. Acho que ficou melhor! 

 

Nesta cidade-jardim vivi durante oito anos na casa de meus avós 

maternos: Inêsinha e Chiquinho de Antonino (que Deus o tenha!). Este trabalho 

carrega um pouco da estrutura desta casa que me acolheu dos quatro aos dez 

anos de idade e tornou-se o meu primeiro lugar de referência, o meu primeiro 
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ninho. Desde o momento em que pisei naquela calçada, soube para onde 

poderia voltar caso acontecesse alguma coisa, um problema, ou um acidente. 

Ali eu estaria segura de qualquer mal ou, pelo menos, era nisso que eu 

acreditava – o que já é bastante coisa.  

Foi tendo em mente esse “lugar para onde voltar” que eu organizei a 

escrita deste trabalho. Os capítulos e tópicos têm títulos relacionados aos 

espaços desta casa e se estruturam neles enquanto metáfora, imagem. Nesse 

sentido, a introdução recebe o nome de “O Portão”, o capítulo 1 “O interior da 

Casa do Interior”, capítulo 2 “O Quintal”, capítulo 3 “Manoel, a Menina e o 

Mundo” e as considerações finais “Achadouros”.  

Por fim desta apresentação e já que mencionei com tanta veemência a 

importância de ampliar o sentido das coisas, proponho um jogo de apreciação5 

a você, leitor. Escolhi algumas fotografias e poemas e organizei esse material 

como a representação dos grandes temas da minha pesquisa: Arte do 

Encontro; Criança Interior; Imaginação; Jogo; Memórias de Quintal. Convido-te 

a passar alguns minutos devaneando sobre as imagens, as palavras e, 

principalmente, pelos detalhes que possam despertar/acender as suas próprias 

memórias. 

Boa viagem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Os poemas são do livro “Retrato do Artista Quando Coisa” (1998) do Manoel de Barros. As 
fotografias são do meu arquivo pessoal. 
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Memórias de Quintal 

 

 

Fig. 3: Manhã de domingo, fotografada por mamãe quando estava de saída para a praia de 
Genipabu. Este coqueiro foi plantado no dia em que nasci, por isso somos do mesmo tamanho.  

 

Remexo com um pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis. 

Tem por lá um menino a brincar no terreiro: entre conchas, osso de arara, 

pedaços de pote, sabugos, asas de caçarola etc. 

E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro. 

O menino cangava dois sapos e os botava a puxar o carrinho. 

O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante sujo 

umas latas tristes. 

Era sempre um barbante sujo. Eram sempre umas latas tristes. 

O menino é hoje um homem douto que trata com física quântica. 

Mas tem nostalgia das latas. 

Tem saudades de puxar por um barbante sujo umas latas tristes. 

Aos parentes que ficaram na aldeia esse homem douto encomendou uma 

árvore torta – para caber nos seus passarinhos. 

De tarde os passarinhos fazem árvore nele. 
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Arte do Encontro 

 

Fig.4: Quintal da Casa das Artes de Ponta Negra, onde nasceu o espetáculo “Retrato do Artista 
Quando Coisa” da Bololô Cia. Cênica. Eu estava tocando as tranças da minha amiga 
Girafunzel, uma girafa que tentou comer um fruto do lado de cá e acabou ficando presa no 
concreto. 

 

Há um cio vegetal na voz do artista. 

Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto de alcançar o murmúrio das 

águas nas folhas das árvores. 

Não terá mais o condão de refletir sobre as coisas. 

Terá o condão de sê-las. 

Não terá mais ideias: terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos... 

Nos restos de comida onde as moscas governam ele achará solidão. 

Será arrancado de dentro dele pelas palavras a torquês. 

Sairá entorpecido de haver-se. Sairá entorpecido e escuro. 

Ver sambixuga entorpecida gorda pregada na barriga do cavalo – vai o menino 

e fura de canivete a sambixuga: escorre sangue escuro do cavalo. 

Palavra de um artista tem que escorrer substantivo escuro dele. 

Tem que chegar enferma de suas dores, de seus limites, de suas derrotas. 

Ele terá que envesgar seu idioma ao ponto de enxergar no olho de uma garça 

os perfumes do sol. 



23 
 

Criança Interior 

 

 

Fig.5: Estes são Candura, Margot e Aristevão, os clowns de Rodrigo Silbat, eu e Arlindo 
Bezerra. As caras de espanto e alegria foram registradas quando avistamos a nossa Madame 
do Circo. 

 

A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que 

olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta 

lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso em renovar o homem usando borboletas. 
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Afetos de Infância 

 

Fig.6: Primos tomando sorvete de abacate na calçada da antiga casa do meu tio Gilmar: 
Vinícius, eu, Rodrigo, Valéria e Amanda. Eu não estava coçando o joelho! Isso era uma pose 
para a foto. 

 

A gente se negava corromper-se aos bons costumes. 

A gente examinava a racha dura das lagartixas só para brincar de ciência. 

A gente grosava a peça dos morcegos só para vê-los chiar com mais 

entusiasmo. 

Fazíamos meninagem com as priminhas à sombra das bananeiras, debaixo 

dos laranjais, só de homenagem ao nosso Casimiro de Abreu. 

Não era mister de ser versado em Kant pra se saber que os passarinhos da 

mesma plumagem voam juntos. 

Nem era preciso ser versado em Darwin pra se saber que os carrapichos não 

pregam no vento. 

Que, apois: 

Sábio não é o homem que inventou a primeira bomba atômica. 

Sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa. 
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O PORTÃO 

 

As lembranças do mundo exterior 
nunca terão a mesma tonalidade 
das lembranças da casa. 
Evocando as lembranças da casa, 
acrescentamos valores de sonho; 
nunca somos verdadeiros 
historiadores, somos sempre um 
pouco poetas e nossa emoção 
traduz apenas, quem sabe, a 
poesia perdida. 
 
(Gaston Bachelard) 

 

 

Fig. 7: Uma parte do portão e da calçada da casa de vovó Inês. Manoel de Barros me contou 
que “sapo é um pedaço de chão que pula”. Pois é verdade! Vê uns ali tomando banho de 
chuva!!! 

 

Nesta parte do trabalho teço algumas considerações sobre a sua 

estrutura como um todo. Optei pela imagem da casa como uma metáfora para 

a organização desta dissertação, tendo em vista que é este espaço que nos 

serve de abrigo e que, portanto, não é possível desvencilhar de nossas 

memórias mais pueris. Sempre existirá uma casa, um aconchego pronto para 
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receber as nossas dores e também as nossas maiores alegrias. Um lugar que 

compartilhamos, exclusivamente, com as pessoas que nos são caras e com as 

quais enfrentamos – durante toda a vida - momentos de amor, carinho e 

também de separação e dor: a família. 

A casa, nesse sentido, é o espaço que abriga as nossas intimidades e 

“memórias fósseis”, como apelidara Manoel de Barros às lembranças remotas 

de nosso espírito, às imagens universais que nos visitam em devaneio. 

Sozinhos ou em companhia de nossos familiares, “estar em casa” é sempre um 

convite a enxergar a profundeza de nossa existência, a reconhecer o ser 

humano que somos, a atentar para as escolhas que fizemos e que 

modificaram, de alguma maneira, o nosso percurso na vida. Quem sou eu? No 

que tenho me transformado? O que quero? Onde estou? É aqui que desejo 

permanecer? Por que e para onde migrar? Alguém me acompanhará ou o farei 

sozinha? 

Segundo Bachelard (1978), 

 
[...] todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos 
têm valores de onirismo consoante. Não é mais em sua 
positividade que a casa é verdadeiramente "vivida", não é só 
na hora presente que se reconhecem os seus benefícios. O 
verdadeiro bem-estar tem um passado. Todo um passado vem 
viver, pelo sonho, numa casa nova. A velha locução: 
"Carregamos na casa nossos deuses domésticos" tem mil 
variantes. E o devaneio se aprofunda a tal ponto que um 
domínio imemorial, para além da mais antiga memória, se abre 
para o sonhador do lar. A casa, como o fogo, como a água, nos 
permitirá evocar no prosseguimento de nossa obra, luzes 
fugidias de devaneio que clareiam a síntese memorial da 
lembrança. Nessa região longínqua, memória e imaginação 
não se deixam dissociar. Uma e outra trabalham para seu 
aprofundamento mútuo. Uma e outra constituem, na ordem dos 
valores, a comunhão da lembrança e da imagem. (p.208) 

 

É neste espaço propício à comunhão da imaginação e da memória, 

que abro os meus armários. Por isso, bem-vindos ao portão! Em uma casa, 

esta imagem pode ser considerada como uma zona de fronteira entre o lar e a 

cidade/mundo, entre proteção e vulnerabilidade, entre opostos que nos 

conduzem, com certeza, a uma experiência que não podemos prever se trará 

conforto ou perigo à nossa existência – assim como acontece com um 

processo de pesquisa. Sem dúvidas essa zona de fronteira resguarda um forte 
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impacto: o sentimento de idas e vindas. Provavelmente muitos sorrisos e 

também nós na garganta se abasteceram de sentido na calçada, no portão, no 

entre mundo-ninho, vôo-repouso. 

Esta zona de fronteira, portanto, resguarda imagens fortes. Antes de 

chegar ao portão temos a calçada que, seja feita de concreto, areia, azulejo ou 

pedra, é um espaço que comporta pegadas, rastros, pistas, memórias. Quantas 

vidas deixam suas marcas nas calçadas todos os dias, todas as horas, dos 

vermes aos seres humanos?! Ao tocar o portão, enfim, ouvir seu ruído, sempre 

preparado para avisar de quem chega e de quem sai, aberto durante o dia e 

fechado durante a noite, uma espécie de objeto-de-segurança. Mas qual? Pois 

tantas vezes também me machuquei no portão. Lembro de um dia que 

imprensei meu dedo mindinho e quase arranquei-lhe a cabeça. Noutro vivi a 

decepção de uma espera que não se concretizou em abraço. Doeu. 

O meu pai morava em Natal e nós nos encontrávamos em ocasiões 

especiais: férias, feriados, enfim. E certo dia, lhe esperei a tarde inteira entre o 

portão e a calçada. Quando via um carro se aproximando, corria para fora: não 

era o meu pai. Então, voltava. E assim fiquei de tarde até de noite, esperando, 

esperando, fazendo morada da calçada e do portão. Até que minha mãe, já um 

tanto preocupada, mas sem querer demonstrar, telefonou. Meu pai atendeu, 

estava saudável - graças a Deus não tinha se acidentado na estrada, nem 

sofrido qualquer outra fatalidade do destino. Alguma coisa aconteceu no 

trabalho e ele não poderia mais ir me ver naquele dia. Estava em Natal ainda, e 

esquecera de telefonar avisando. Fiquei triste, mas sempre fui compreensiva. 

O engraçado é que, de todas as visitas do meu pai, esta que não aconteceu 

jamais foi esquecida. Talvez porque, ao descobrir o esquecimento do meu pai, 

mamãe me levou para comer pastel e tomar sorvete na lanchonete de Aldo, 

que fica quase no quarteirão seguinte ao da casa de vovó Inês. Terminei 

ganhando o dia não com um abraço saudoso, mas com a barriga cheia de 

coisas gostosas. 

 Mas também marcas de alegria foram deixadas naquele portão. O 

namoro dos meus pais, meus tios. As comemorações de fim de ano, quando 

colocamos mesa e cadeiras do lado de fora e comemos e bebemos falando 

alto e mirando o céu estrelado e muito baixo de Jardim do Seridó. Também foi 

nessa paisagem que aprendi a andar de patins, ensaiei os primeiros tombos na 
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bicicleta sem rodinhas, fugi de cachorros, avistei meu gato Galego morto do 

outro lado da rua, me despedi de vovó quando fui passar um mês de férias na 

praia. 

Agora que já revelei do portão, te convido a adentrar “o interior da casa 

do interior”, no primeiro capítulo. Discorrerei acerca de algumas questões com 

as quais tenho muita intimidade, por dedicação e paixão. Primeiramente, o 

teatro enquanto arte do encontro. Encontro entre humanidades, que estarão 

presentes nas imagens do interior da casa: os quartos, a sala de estar, 

pergolado, banheiro, cozinha. Imagens que, na realidade, não só estão 

presentes no interior do lar, mas também no interior do ser através do 

inconsciente coletivo6. E, por isso, são universais/arquetípicas. 

Além do conceito de encontro, também dou luz ao conceito de jogo 

aplicado ao trabalho de ator, especificamente, mas sem desconsiderar o seu 

valor social, biológico e cultural. O que interessa é perceber - sem sede de 

certeza, mas sim de curiosidade e afeto - de que maneira esta especificidade 

do jogar, desenvolvida pelo ser humano, desperta no ator o instinto lúdico que 

o fortalece para o momento de estar em relação consigo, com o outro – o 

público - e com o mundo/divino – reconectando-o com a sua criança interior 

e/ou à energia arquetípica da criança interior 

No segundo capítulo, “o quintal”, trarei à tona todas as intempéries, 

procedimentos, produções de escrita, canção e registro fotográfico, do 

processo de criação do espetáculo “Memórias de Quintal”, que desenvolvo 

junto a dois parceiros: Alex Cordeiro7 e Lucília Albuquerque8. Neste ponto, 

também dou luz à pesquisa de campo realizada por nós três em Jardim do 

Seridó, trazendo trechos de nossos diários de bordo e algumas muitas histórias 

para compartilhar acerca da cidade que comporta a casa que comporta a 

                                                           
6Eu optei pelo termo "coletivo" pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas 
universal [...], constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica 
suprapessoal que existe em cada indivíduo. [...] Só podemos falar, portanto, de um 
inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do 
inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que 
constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por 
outro lado, são chamados arquétipos. (JUNG, 2000, p.15-16) 
7 Alex Cordeiro é graduado em Artes Cênicas (UFRN) e meu colega de turma no Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN. 
10Lucília Albuquerque é graduanda do Curso de Licenciatura em Teatro (UFRN) e bolsista de 
Iniciação Científica (CNPQ). 
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menina que comporta a mulher-atriz-pesquisadora e seus companheiros de 

jornada. 

“Manoel, a Menina e o Mundo” é o título que escolhi para o terceiro e 

último capítulo desta dissertação, onde faço uma homenagem póstuma ao 

poeta Manoel de Barros promovendo um encontro de seu ser letral, o poeta, 

com o meu ser letral, a menina - mas que também, e talvez essa seja a sua 

principal condição, foi a maneira que eu encontrei de acalentar meu coração 

doído por essa “perda” de pessoa tão cara. No texto, vivemos uma tarde juntos! 

Cheia de aventuras no reino da imaginação e da palavra, construímos poesias 

e desenhos verbais, e, como não poderia ser diferente, nos amamos por 

eflúvios e por afetos. 

Encerro o trabalho com “Achadouros”, considerações finais que teço 

sobre a pesquisa e que partem de um poema de Manoel que fala sobre a 

intimidade que temos com as coisas que nos atravessam. 
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CAPÍTULO 1 

 

“O interior da Casa do Interior” 

 

“Ao ver o abandono da velha 
casa: o mato a crescer das 
paredes 
Ao ver o mato a subir no fogão, 
nos retratos, nos armários 
E até na bicicleta do menino 
encostada no batente da casa 
Ao ver o abandono tão perto de 
mim que dava até para lamber.” 
 

(Manoel de Barros) 
 

Fig. 8: Sala de estar da casa de vovó Inês 
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Havia uma cidade onde havia uma casa onde havia uma menina. 

Jardim do Seridó – interior do Rio Grande do Norte; Avenida Doutor Fernandes, 

n.59 - ao lado do Posto de Saúde Municipal; Paula Laís Araújo de Medeiros - a 

menina. Havia um carro de som passando do lado de fora, anunciando a 

primeira Matinê do Carnaval de 1995, no Explanada Clube. De emoção, o 

primeiro dente de leite dela veio abaixo. Caiu assim, só com o tremor das 

ondas sonoras do alto-falante. E sangrou por algum tempo.  

 

- E seu dente estava mole? Mas você tem apenas quatro anos. 

 

Fiquei banguela com quatro anos de idade. Provavelmente, foi a 

alteração que o meu corpo tinha condições de sofrer para marcar, 

definitivamente, o meu primeiro rito de passagem: a separação dos meus pais, 

e a minha mudança de Natal para Jardim do Seridó com mamãe. 

Curiosamente ou não, a minha fantasia para aquele carnaval era de coelho. 

Um coelho faltando um dente, como não poderia ser diferente com um herói 

recém-machucado pelo destino, que tem alguma parte do corpo corrompida e a 

carrega como uma marca, uma ferida:  

 

A ferida que torna a adaptação tão especial ou impossível, 
também torna possível novo destino. Novo espírito emerge na 
fraqueza, e por nossos buracos o inesperado aparece. [...] Uma 
ferida tem essa qualidade espiritual logóica. É aprendiz e 
mestre ao mesmo tempo, e foi comparada a uma boca [...]. Ela 
tem uma mensagem. (HILLMAN, 1998, p.132-133) 
 
 

Para falar da intimidade do interior da casa, será necessário expor 

situações também doloridas, também feridas - como a do carnaval desdentado 

– e por isso trago a voz da criança interior para a minha escrita, como 

ferramenta de universalização das memórias fósseis aqui reveladas, já que 

uma de suas principais características é a semelhança/mistura/parentesco com 

a figura do herói. O conceito de arquétipo que aqui utilizo, é fundamentado nos 

estudos de Carl Gustav Jung, segundo o qual “o arquétipo não provém de fatos 

físicos, mas descreve como a alma vivencia a realidade física” (2011, p.114), 

portanto, ao me referir à imagem da criança interior é sob a ótica da aventura 

psíquica que escrevo. 
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A imagem do carnaval, da brincadeira, da fantasia, é ponte para trazer 

à tona a discussão acerca do instinto lúdico do ofício do ator, pois lhe aproxima 

da imagem do jogador/brincante e é justamente essa dimensão poética do 

jogo, a dimensão da expressão, que me interessa tratar. É quando o ato de 

jogar passa a ter possibilidades de leitura e organização de sentido que, como 

defende o filósofo Johan Huizinga, “pouco a pouco, o jogo vai adquirindo a 

significação do ato sagrado” (2012, p.21). O trato com o arquétipo da criança 

interior surge, então, como um alimento para esse jogo, como um elemento 

disparador da imaginação e criatividade de quem está se propondo a jogar. 

E sobre o ofício do ator, desde que iniciei os meus estudos em teatro 

pergunto qual seria a sua essência, não no intuito de descobrir uma resposta - 

até porque é difícil existir um consenso e eu já mencionei que me interesso 

mais pelo instigante exercício da ignorância - mas no propósito de manter as 

minhas reflexões em movimento, em contínuo frescor, de encontrar pistas e, 

dessa maneira, conseguir ir construindo aos poucos um pensamento em cada 

processo, em cada etapa de minha vida na arte. Nos últimos cinco anos, 

quando definitivamente abracei a profissão de atriz, um elemento se fez 

impetuoso nessa trajetória reflexiva: o encontro. 

Sobre este conceito, discorro mais profundamente no tópico a seguir. É 

hora de visitar a sala de estar. 
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1.1. SALA DE ESTAR: o espaço dos encontros. 

 

 

 

Fig. 9: Foto na sala: abraço e aperto a bochecha da minha prima e irmã-de-leite Amanda sob o 
olhar curioso de tio Marquinhos e de vovó Inês (a quem pertence a perna e as mãos ali no 
canto). 

 

A casa de vovó Inês sempre foi habitada por muitos gatos, mas eu 

sempre fui muito alérgica. Na época que fui morar lá, dizem, havia uns 18, 20 

felinos. Vovó, chorosa, sabia que teria de escolher entre os bichos e eu, e 

pediu que o meu pai os abandonasse em algum lugar em que pudessem 

sobreviver. Ele obedeceu. Meu pai encheu de gatos o velho fusca amarelo de 

vovô Chico Assis - seu pai - e foi, comovido com os miaus, até a ponte mais 

próxima de Jardim do Seridó. Parou o carro sob a sombra de um pé de 
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algaroba e deixou que os animais saíssem um a um. Em seguida, partiu, 

deixando os 18, 20 gatos caçando calangos e ratos num mato próximo a um 

açude, assim não lhes faltaria água. A casa, então, poderia me servir de abrigo. 

Mas algo tinha mudado. A casa estava um tanto vazia. Eu preferia ter 

os 18, 20 gatos e passar o dia inteiro espirrando que ter de suportar aquele 

silêncio. Foi, então, que recebi um telefonema de meu pai. Ele já tinha voltado 

para Natal e me ligou da casa de um amigo. 

- Um o quê? 

Perguntei.  

- Jabuti! É uma tartaruga, só que pequenininha. Tem uns filhotes aqui e 

eu posso levar um pra você. Como é um animal sem pelos, você pode criar. 

Respondeu meu pai com voz de traquino. 

- Eu quero!!! 

Afirmei prontamente e com o coração já aos pulos de tanta euforia. 

Algum tempo depois, chegou aquela coisinha úmida, com cheiro esquisito, 

parecia uma pedra tão enterrada estava a sua cabecinha. Depois eu descobri 

que ela sempre fazia aquilo quando estava assustada. 

- Mas só tem casca, papai! 

Ele riu. Disse que eu colocasse o animal no chão e aguardasse um 

pouco. Obedeci, e fiquei esperando. Estava tão ansiosa que não conseguia 

respirar. Até ver aquela cabecinha vermelho alaranjada se mostrando para 

mim, ainda com os olhinhos cerrados. Quando, enfim, o jabuti abriu as 

pálpebras (Jabuti tem pálpebras?) pelancudas e vi aquelas duas bolinhas 

negras se abrindo pro mundo, me apaixonei!!! 

- É bonitinha!!! Posso dar um nome a ela? 

- Claro que pode, mas eu acho que esse é um macho. 

- O nome dela é Joana!!! 

E assim começou a nossa história de lealdade. Com Joana, o jabuti, 

tomei algumas lições muito importantes. Aprendi sobre o silêncio. Sim, Joana 

era silenciosa, mesmo quando estava em perigo. Várias vezes cheguei da 

escola e ela estava com o casco virado para baixo, esperneando o ar, mas não 

dava um “pio”. Joana era independente e passava o dia inteiro andando de um 

lado a outro do pergolado. E eu acompanhei o seu crescimento durante quatro 

anos. Outro dia lembrei dela e me deu uma vontade de chorar... procurei uma 
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fotografia e... nada!!! Joana foi o meu primeiro grande amor pelos animais e 

não tenho sequer um retrato seu. Mas em minha memória, ah! Tenho sim a 

imagem de seus olhinhos negros, de seu silêncio. Jamais esqueci o seu cheiro 

úmido e forte, e lembro com perfeição do barulho que o jabuti fazia ao morder o 

talo do alface... Joana adorava frutas e verduras. Eu dava todas para ela ficar 

bem feliz e eu não ter que comê-las! Com Joana vivi um pequeno grande 

encontro. 

De todos os cômodos de um lar, sem dúvidas, a sala é o espaço mais 

compartilhado, já que, inclusive, também recebe visitas de pessoas que não 

moram na casa. É, portanto, um lugar de “exposição” e de muita troca de 

energia. Tal como acontece no ritual do teatro, no pacto entre atores e 

espectadores que, naquele momento, têm suas “vidas suspensas” para 

participar de uma outra história, para jogar consigo e com o outro. 

Durante a graduação em Licenciatura em Teatro, fui pesquisadora de 

Iniciação Científica por dois anos (2010 - 2012) sob orientação do Prof. Dr. 

Robson Haderchpek9 e foi nesse período que entrei em contato com os 

estudos de Jerzy Grotowski, com quem compartilho alguns ideais que tocam no 

aspecto da relação atores-espectadores, sendo o principal deles a 

compreensão do teatro como arte do encontro: 

 

A essência do teatro é o encontro. O homem que faz um ato de 
autorrevelação é, digamos assim, aquele que estabelece 
contato com ele mesmo. Isto é, uma confrontação extrema, 
sincera, disciplinada, exata e total – não simplesmente uma 
confrontação com seus pensamentos, mas a que envolve todo 
o seu ser, desde seus instintos e seu inconsciente até seu 
estado mais lúcido. (2011, p.44) 

 

Falar de encontro no teatro é afirmar o seu caráter ritualístico, em que 

através de um conjunto de símbolos – postos por intermédio das ações 

                                                           
9Robson Haderchpek tem Graduação em Artes Cênicas, Mestrado e Doutorado em Teatro pela 
UNICAMP e, atualmente, é professor do Curso de Licenciatura em Teatro e do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN. Fundador e Diretor do Arkhétypos Grupo de 
Teatro, ele desenvolve sua pesquisa acadêmica acerca do tema Teatro, Ritual e Processo 
Criativo. Orientou, além desta dissertação, meus dois trabalhos de Iniciação Científica (História 
de Pescador e A Arte do Encontro) e a monografia de conclusão de curso “A Arte do Encontro: 
O processo de pesquisa, construção e apresentação do espetáculo Santa Cruz do Não Sei sob 
a perspectiva de uma atriz”. 
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físicas10 e dos demais elementos que compõem a encenação - atores e 

espectadores se colocam em exercício de partilhar o sensível, comungando a 

sua própria humanidade, a sua própria existência e o que podem oferecer em 

prol daquela história. Ou, para parafrasear o poeta Manoel de Barros, fazendo 

uma “troca de experiências”. Esse processo difere do ritual religioso, no sentido 

de que “o ritual da religião é uma espécie de magia, o ritual do teatro, uma 

espécie de jogo” (GROTOWSKI, 2010, p.43). 

Mas mesmo diferindo do sentido religioso, o ritual do jogo teatral 

também é carregado de um certo esoterismo, pois como alerta Huizinga “o jogo 

lança sobre nós um feitiço: é ‘fascinante’, ‘cativante’. Está cheio das duas 

qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a 

harmonia” (2012, p.13). É provável que esse “feitiço” esteja relacionado ao fato 

de todo jogo, necessariamente, se efetivar a partir de ações que os sujeitos 

realizam voluntariamente e isso exige algum esforço – já que não se trata de 

uma repetição mimética, por exemplo, mas de algo que se efetiva, 

exclusivamente, naquele instante. É possível dizer que o jogo funciona como 

uma “pausa” nos percursos corriqueiros, acostumados do dia a dia. Como um 

convite ao extravio, ao desvio, ao desconhecido, a um intervalo para a conexão 

com o sagrado a partir do instinto lúdico. 

 

[...] É como se o espírito estivesse constantemente saltando 
entre as matérias e as coisas pensadas. Por detrás de toda 
expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é 
jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem 
cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da 
natureza. (HUIZINGA, 2012, p.7) 

 

Na criação deste mundo poético, estar em “estado de jogo” é para o 

ator como estar em “estado de devaneio” é para o poeta, pois existe nesses 

exercícios uma condição libertadora: a possibilidade de reviver, reinventar, 

                                                           
10“Para que a arte seja arte, é fundamental o contato com as energias interiores, criadoras, as 
energias potenciais do artista. Somente assim a arte estará revelando o ser, adquirindo um 
sentido mais profundo, transcendente. Para revelar é necessário mostrar e articular. As ações 
físicas, por serem a corporificação dessas energias interiores do ator, constituem-se no meio 
pelo qual ele articula seu discurso. [...] No entanto, elas perdem o sentido se não estiverem 
conectadas com algo de dentro e de fora do ator. Assim, para a ator, as ações físicas são 
fundamentais não só por se constituírem na base concreta sobre a qual ele poderá edificar sua 
arte, como por também serem o meio pelo qual ele entra em contato com suas energias 
potenciais.” (BURNIER, 2009, p.54) 
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recontar. E é justamente essa condição que torna o exercício especial. Criar, 

portanto, é mesmo um tremendo exercício de lançar um novo olhar sobre o 

mundo, de dar asas ao nosso instinto lúdico. É mesmo como experimentar o 

gozo de Deus (1998), para parafrasear Manoel de Barros. 

Tenho grande afeição por uma outra ideia de Grotowski, de que “a 

única arma do teatro é a teatralidade11” (2010, p. 49). A mim, o exercício de 

teatralidade é construção de metáfora a partir do jogo, e é através desta chave 

que, em seu ofício, o ator coloca em prática o exercício de “aumentar do 

mundo”, de ampliar o sentido das coisas retirando-lhes de suas convenções, 

transformando o convencional em poesia, o inútil em beleza, o eterno em 

perecível, a verdade em talvez, a ignorância em sabedoria. 

A utilização do recurso da teatralidade condiz com a busca por um 

encontro efetivo e transformador entre os participantes do ritual teatral. Para 

que seja possível metamorfosear o banal, ou mesmo dessacralizar o que 

parecia intocável, é necessário que haja entrega de ambas as partes. O ator 

que convenciona, por exemplo, que uma pedra é um sapo, necessita construir 

uma relação tão verdadeira com esse objeto que seja possível reencantá-lo 

diante do olhar do público. O espectador, por sua vez, precisa estar disponível 

para entrar no jogo, já que esta é uma atividade voluntária. É imprescindível 

que, naquele momento, ele consiga afastar quaisquer pensamentos de valor e 

deixar que o ator o conduza a exercitar a imaginação como passaporte para o 

quimérico, afinal, “a encenação gera uma espécie de conflito psíquico com o 

espectador. Trata-se de um desafio e de um excesso, mas que só terá 

qualquer efeito se for baseado no interesse mútuo, e [...] num sentimento de 

compaixão” (Idem, 2011, p.37). 

Quando isso acontece, quando o acordo da reciprocidade é 

estabelecido – silenciosamente, poeticamente, no calor dos corpos ocupando 

um mesmo espaço e tempo, seja ele real ou mítico – temos, então, um 

verdadeiro encontro. O ator propõe, o espectador diz “sim”, e tudo fica passível 

de transformação. Tudo, inclusive, os seus segredos, as suas verdades, as 

                                                           
11 “Conceito formado provavelmente com base na mesma oposição que literatura/literalidade. A 

teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto dramático, é especificamente teatral 

(ou cênico).” (PAVIS, 2007, p.372). 
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suas inquietações. É essa uma das qualidades que fazem do teatro uma arte 

sagrada, profunda, indubitavelmente humana. 

Nesse momento, não falo apenas como atriz, mas como alguém que 

ama o teatro. Como alguém que teve sua vida transformada muitas, muitas 

vezes pelo encontro - estivesse em cena ou sentada na última fileira de 

poltronas de um velho teatro. Como alguém que riu, chorou, viajou por lugares 

distantes ou por dentro da própria casa, sentiu nojo e prazer, dividindo 

momentos preciosos com pessoas que, naquele momento, eram seus 

companheiros de aventura e imaginação. 

 

 

Fig. 10: Foto de Bugrinha, uma menina indígena que habita o espetáculo “Retrato do Artista 
Quando Coisa” da Bololô Cia. Cênica. Inventora do brinquedo de virar bocó, não serve pra 
nada. 
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1.2. QUARTO: a solidão e os devaneios. 

 

“Na noite lenta e morna, morta 
noite sem ruído, um menino chora. 
O choro atrás da parede, a luz 
atrás da vidraça, perdem-se na 
sombra dos passos abafados, das 
vozes extenuadas. E no entanto 
se ouve até o rumor da gota de 
remédio caindo na colher. 
Um menino chora na noite, atrás 
da parede, atrás da rua, longe um 
menino chora, em outra cidade 
talvez, talvez em outro mundo. 
E vejo a mão que levanta a colher, 
enquanto a outra sustenta a 
cabeça, e vejo o fio oleoso que 
escorre pelo queixo do menino, 
escorre pela rua, escorre pela 
cidade (um fio apenas). 
E não há ninguém mais no mundo 
a não ser esse menino chorando.” 
 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 

Todas as noites em que ali eu deitava, uma santa velava o meu sono 

com sua reza forte. Vovó na janela. Os gatos sempre a acompanham e ficam 

ronronando ao luar sob o cochichar do terço. As estrelas também cochicham 

naquele imenso céu de Jardim, nos convidando ao devaneio. Já vi algumas 

cadentes virem abaixo pelas lentes dos óculos da velha, e aqueles olhinhos 

miúdos, envoltos em linhas de expressão, se arregalarem para mim. 

- Viu isso, Popózinha?! 

Dizia vovó, se estivesse de bom humor e eu não tivesse lhe dado trabalho para 

tomar banho ou comer direito, claro! Afora esses momentos de guerra, ela 

falava comigo carinhosamente assim.  

Durante o dia, as abelhas povoavam as plantas que circundavam a 

janela do lado de fora e produziam o néctar que, acredito, era o responsável 

por elevar as graças da senhora, minha santa vovó Inês, aos anjos e Deus. 

Inclusive, foi uma dessas rezas que me salvou da morte. Segundo minha 

família, estou viva graças a um milagre, obra de Nossa Senhora da Conceição, 

padroeira de Jardim do Seridó, que intercedeu por minha vida através das 

orações da velha e de minha mãe no dia do parto. Pois se é verdade, não me 
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restam dúvidas de que devo ter, eternamente, a imagem da santa velando o 

meu sono como a minha salvaguarda! 

 

 

Fig.11: A janela do quarto de vovó Inês. Tive que fazer a fotografia de dia, pois durante a reza 
a velha não gosta de ser incomodada. E eu compreendo. As orações não precisam de 
mediadores. 

 

Enquanto artista e pesquisadora, procuro sempre partir de elementos 

que inquietem a mim mesma, que estejam relacionados aos meus próprios 

referenciais de vida, aos temas que me encorajam e me alimentam a criação. 

Por isso, é lançando um olhar miúdo, atento e provocador às minhas memórias 

de infância que acredito ser possível tratar honestamente do motivo da 
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criança12. Considero que a partir da recriação, reelaboração dessas 

histórias/imagens, se torna possível expandi-las a uma dimensão universal. 

Segundo Bachelard (2009): 

 

Toda infância é fabulosa, naturalmente fabulosa. Não que ela 
se deixe impregnar, como se acredita com excessiva facilidade, 
pelas fábulas sempre tão factícias que lhe contamos e que só 
servem para divertir o ancestral que as conta. Quantas avós 
não tomam o seu neto por um tolinho! [...] Não é com essas 
fabulações fósseis, esses fósseis de fábulas, que vive a 
imaginação da criança. É nas suas próprias fábulas. É no seu 
próprio devaneio que a criança encontra as suas fábulas. (p. 
112-113) 

 

Pois, que revisitar as minhas fábulas de criança, os meus devaneios, é 

uma escolha bastante consciente e - acobertada pela sabedoria do poeta do 

devaneio- prudente com o próprio tema. Convictamente, tudo o que não intento 

com este trabalho é contribuir com a ignorância – agora, no sentido pejorativo 

do termo - que acomete a maioria das pessoas em relação à infância e ao 

papel do ser criança na sociedade.  

O que está em jogo no meu trabalho é, portanto, uma educação do 

próprio ser, em si, em seu fio de vida, no que vibra e é significante. Quando 

escolhi investigar o tema universal da criança já tinha em mente que a 

abordagem não poderia ser outra, afinal, a construção do conhecimento parte 

também da relação de intimidade que é estabelecida com o objeto de estudo. 

Penso ser justo admitir que discorrer acerca dos mistérios tocados, passados 

na pele, agiganta a propriedade sobre o assunto e, paralelamente, possibilita 

que este se mostre com clareza. Afinal, de que maneira abarcar o universo se 

não contando de como o miramos de nossa própria casa?!    

                                                           
12 Em momento algum devemos sucumbir à ilusão de que um arquétipo possa ser afinal 
explicado e com isso encerrar a questão. Até mesmo a melhor tentativa de explicação não 
passa de uma tradução mais ou menos bem-sucedida para outra linguagem metafórica. [...] 
Afirmações tais como "o motivo da criança é apenas um vestígio da memória da própria 
infância" e outras explicações similares só nos fazem fugir da questão. Se, ao contrário - com 
uma pequena modificação dessa frase - dissermos que "o motivo da criança é o quadro para 
certas coisas que esquecemos da própria infância" já nos aproximamos mais da verdade. No 
entanto, uma vez que o arquétipo é sempre uma imagem que pertence à humanidade inteira e 
não somente ao indivíduo, talvez seja melhor formular a frase do seguinte modo: "o motivo da 
criança representa o aspecto pré-consciente da infância da alma coletiva". (JUNG, 2000, p.161-
162) 
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As recordações que vêm à tona funcionam, portanto, sem o menor 

apego à verossimilhança, mas como um exercício mesmo de devaneio poético, 

de desprendimento factual. Afinal, “a história mais nos atrapalha do que nos 

serve quando queremos [...] apreender-lhe a essência” (BACHELARD, 2009, p. 

101). E: 

 

Somente quando a alma e o espírito estão unidos num 
devaneio pelo devaneio é que nos beneficiamos da união da 
imaginação e da memória. É nessa união que podemos dizer 
que revivemos o nosso passado. Nosso ser passado imagina 
reviver. (ibidem, p.99) 

 

As palavras de Bachelard afirmam o trajeto que tenho realizado em 

busca da minha criança. Através do teatro percorro um percurso de devaneio, 

de inventividade sem juízo de valor. Através do processo criativo “Memórias de 

Quintal” do qual é parte este trabalho, me ponho a reviver, justamente pelo 

casamento da imaginação com a memória, o meu passado, o meu amontoado 

de recordações e histórias há tempos experimentadas. E em nenhum momento 

essa experiência, volto a esclarecer, se limita à recordação do real. Mesmo 

porque “no tempo da criação, o passado irrompe como a força que recupera e 

revela os subsídios pelos quais o sujeito se oferece aos estímulos do processo. 

Esses materiais são [...] o próprio sujeito transbordando da pele”. 

(LEONARDELLI, 2008, p. 04) 

A partir do momento em que os conteúdos recuperados pela via da 

memória acendem, os fatos reais passam a ter menos importância e a maneira 

como estes são transformados, resignificados, é que se torna interessante e 

atraente. O que está em questão, nesse caso, não é o que se conta, mas como 

se conta, com que detalhes, que novas cores, texturas, atribuímos às histórias 

e imagens que nos visitam no exercício do devaneio. Quão delicioso é 

perceber que, de fato, as certezas e as verdades diante das fabulações 

passam a ser desinteressantes e até desimportantes. 

De informações o nosso dia-a-dia já está repleto. Quero, antes, como 

Manoel, o “feitiço das palavras”, seu “deslimite” para, quem sabe, conseguir 

alcançar a “linguagem dos pássaros”. Afinal, “só as dúvidas santificam”, só os 

desenhos que construímos com o suporte da imaginação podem nos aliviar da 

concretude das coisas, da crueldade e frieza dos noticiários, da quantidade de 
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dados, fatos, que a cada minuto afastam mais a humanidade da humanidade. 

Em pouco tempo teremos nos tornado pessoas sem gente, sem ninguém 

dentro, como uma tela sem desenho. 

 

 

Fig. 12: Quando fotografei este quadro, ele estava dançando com o vento. Batia na parede e, 
junto às gotas de chuva que se derramavam no telhado, formava uma sinfonia das águas do 
céu.  

 

Quando venta do poente e vai chover, as molduras dançam. Logo 

chega o cheiro da terra molhada. Em Jardim é assim. As gotas mergulham nas 

telhas da casa e, pouco a pouco, formam uma sinfonia. É bonito de ouvir. O 

maestro? Mestre Vento! O vento do poente. Já dizia vovô Chico Assis: 

- Olha o vento soprando do poente!!! É chuva muita que vem por aí. 
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Dito e feito! Meu avô sabia das coisas. Era conhecedor da palavra de 

Deus e também ouvia música erudita todos os dias, depois do almoço, 

balançando o corpo longilíneo na rede. Entendia de sinfonias e, certamente por 

isso, “adivinhava chuva”, como as Mariposas, as formigas de asas, e alguns 

outros insetos que comungam com as nuvens do céu. Até hoje, quando venta 

do poente, chove! Essa teoria nunca falhou. É como Manoel de Barros diz: 

sabedoria pode ser que seja mais estudado em gente, do que em livros. E 

gente tem natureza dentro da gente! Se tem!!! E se a gente consegue se 

conectar com essa força bruta, é bonito. Ficamos sabidos, cheios de histórias 

do universo para contar e ensinar aos que virão... aprendi com vovô a 

“adivinhar chuva”. 

Mesmo com toda a satisfação e encanto que esse processo tem me 

proporcionado, venho percebendo que tratar do arquétipo da criança, 

principalmente com o propósito de uma busca por autoconhecimento, é tarefa 

bastante árdua e dolorosa. Em algum momento da pesquisa fui inocente ao 

imaginar que voltar-me aos afetos de infância, às memórias de quintal, seria 

um percurso suave e tranquilo. Eis um grande aprendizado: conhecer a si 

mesmo é, também, se dar conta das durezas do que é ser gente e estar no 

mundo. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, fui arrancando algumas 

cascas que retornaram à minha pele. Cascas antigas, há muito esquecidas, 

cicatrizadas sem cuidado, pelo tempo. Foram-me apagadas pela dor do 

crescimento, apagadas pelo afastamento de mim mesma, quando os dentes 

foram trocando e os pelos foram “tomando de conta”. E é terrível “se” perceber 

tão longe, tão esquecido de si mesmo: 

 

A perda da Criança Interior... é uma das mais profundas 
tragédias do processo de “crescimento”. Perdemos uma 
imensa parcela da magia e do mistério de viver. Perdemos em 
igual medida a delícia da intimidade em uma relação. Uma 
dose correspondente da destrutividade que despejamos uns 
nos outros como seres humanos resulta da nossa falta de 
conexão com nossas suscetibilidades, nossos receios, nossa 
própria magia... Talvez o eu mais universalmente repudiado, 
em nosso mundo civilizado, seja a Criança Vulnerável. Não 
obstante, essa Criança Vulnerável pode ser a nossa mais 
preciosa subpersonalidade – a mais próxima da nossa 
essência -, aquela que nos permite ser verdadeiramente 
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íntimos, vivenciar completamente os outros, e amar. (STONE e 
WINKELMAN apud CAPACCHIONE, 1990, p.195-196) 

 

A consciência do afastamento da minha criança tomou-me com um 

desejo urgente de recuperação. Se as cascas estão aí, que arrancá-las seja tal 

um ato de autorrevelação – como propõe Grotowski (2011) em seu teatro -, de 

um desnude que provoque um choque simbiótico entre a energia anímica e 

animada deste corpo que sofre, agora, da dor de um duplo: esquecimento e 

conhecimento. Que o encontro com a figura da minha criança abandonada 

através da minha prática artística dê vazão à criança divina, eterna, símbolo de 

renascimento. 

Para a pessoa que está no processo de transformação, as 
imagens e a mitologia da criança eterna estimulam a adoção 
de uma atitude positiva e afirmativa diante da vida: somos 
incentivados a confrontar e a transformar nosso medo da 
morte, a abraçar o processo de “morrer” como libertação que 
proporciona sabedoria. Dessa forma, chegamos a saber que, 
do tumulto e da escuridão do morrer, vem a resplandecente 
vitalidade do eu recém-nascido. Esse novo eu está conectado 
à fonte eterna de toda vida, aquela fonte de onde todos 
derivamos, a divina essência interior. É, portanto, 
adequadamente chamada de “a criança eterna”. (METZNER in 
ABRAMS, 1990, p.62) 

 

Nesse sentido, a criança interior representa um duplo e é o olhar que o 

indivíduo lança à sua criança que a potencializa ou enfraquece. Existe uma 

promessa de equilíbrio, cura, renascimento, neste arquétipo, mas que depende 

da importância e cuidado que lhe é dedicado. Muitas pessoas só reconhecem 

em si a presença da criança divina em seu estado de abandono – que, 

utilizando a minha própria metáfora de arrancar as cascas, é a que cai e pede 

que alguém lhe socorra, que alguém lhe ajude a levantar e cuidar das feridas; é 

a criança que chora, órfã de si mesma. Mas existe dentro de cada um, também, 

uma outra faceta desse arquétipo, que é a criança em sua plenitude, com 

características heróicas, de força descomunal; é a criança que voa, que nasce 

em circunstâncias improváveis, que tem plena comunhão com a natureza e 

pressagia a salvação, a iluminação, a vitória do bem contra o mal. 

No arquétipo da criança existe uma condição que une, definitivamente, 

a sua fragilidade e potência: ser solitária. Condição que reside também na sina 
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do poeta, do artista e que, portanto, me arrebenta, me atravessa o corpo de um 

jeito ou de outro. 

 

Essas solidões primeiras, essas solidões de criança, deixam 
em certas almas marcas indeléveis. Toda a vida é sensibilizada 
para o devaneio poético, para um devaneio que sabe o preço 
da solidão. A infância conhece a infelicidade pelos homens. Na 
solidão a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali ela se 
sente filha do cosmos, quando o mundo humano lhe deixa a 
paz. E é assim que nas suas solidões, desde que se torna 
dona dos seus devaneios, a criança conhece a ventura de 
sonhar, que será mais tarde a ventura dos poetas. Como não 
sentir que há comunicação entre a nossa solidão de sonhador 
e as solidões da infância? E não é à toa que, num devaneio 
tranquilo, seguimos muitas vezes a inclinação que nos restitui 
às nossas solidões de infância. (BACHELARD, 2009, p.94) 

 

Nesse sentido, concebo a possibilidade de eu ter escolhido ser artista 

porque, há muito, já buscava uma maneira de revisitar a minha criança e 

encontrara no teatro uma brecha para isso. Para voltar a ser a menina que 

gostava de contar histórias fantásticas, fabricar brinquedos com o olhar 

enviesado sobre as coisas, arrancar cascas de feridas – por mais que doesse -, 

viver momentos de profunda introspecção e silêncio e, na crueza desse 

exercício, compreender, com bastante clareza, os meus próprios anseios. 

Pertencer-me profundamente, para enfim, conseguir me doar para o mundo na 

jornada de atriz. 

Pois que a menina e a artista, a partir de então, caminhem juntas! 

Guiando uma à outra, numa eterna aventura de desbravar-se. 
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CAPÍTULO 2 

 

“O Quintal” 

 
“A rã queria ser um passarinho. 
Só se for em teatro, meu amor. 
Em teatro você faz o passarinho 
e eu faço a rã. 
Teatro não é troca de 
experiências?” 
 
(Manoel de Barros) 

 
 

 
Fig.13: Primeira arte gráfica do espetáculo “Memórias de Quintal”, criada pela artista Paula 
Vanina Cencing. O guarda-chuva resolveu receber a chuva porque, verbalmente, é para isso 
que serve. 
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Nesta parte do trabalho compartilho alguns dos procedimentos de 

criação do espetáculo “Memórias de Quintal” a partir do registro, reflexão e 

desnudamento do processo criativo que conta com a colaboração de outros 

dois artistas: o encenador Alex Cordeiro e a atriz Lucília Albuquerque, ambos 

também orientandos do Prof. Dr. Robson Haderchpek. Trabalhamos juntos no 

Arkhétypos Grupo de Teatro13, na Bololô Cia. Cênica14 e resolvemos nos lançar 

neste novo processo, com o intuito de compartilhar as nossas pesquisas 

individuais e criar, dessa maneira, um espaço fértil de diálogo sobre nossas 

práticas artísticas, afim de potencializá-las.  

Se Jardim do Seridó foi o quintal de minha infância, o conjunto Panatis 

na Zona Norte de Natal e o conjunto Ponta Negra na Zona Sul, acolheram os 

pequenos Alex e Lucília, e os materiais trazidos desta época pelos dois 

também alimentam a construção das cenas. A pesquisa de Alex é bastante 

poética e se debruça sobre o trabalho do encenador imaginante, dialógico, que 

tem a fluidez do rio como metáfora para a relação com os atores dentro do 

processo de criação; Lucília, por sua vez, tem estudado a presença/influência 

da mitologia pessoal em seu próprio trabalho de atriz, mais especificamente, no 

espetáculo Aboiá15 do Arkhétypos Grupo de Teatro. Com tantos aspectos em 

comum e admiração mútua, percebemos que podíamos alimentar-nos e 

contribuir com os trabalhos uns dos outros. 

                                                           
13 É um Projeto de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criado em 2010 
com o intuito de, a partir de pesquisas desenvolvidas acerca de um determinado tema 
universal, oportunizar aos alunos a experiência de participar de um processo criativo em teatro. 
O Arkhétypos tem três espetáculos em repertório: Santa Cruz do Não Sei (2011), Aboiá – teve 
a montagem viabilizada pelo Prêmio Myriam Muniz de Teatro 2012 da FUNARTE (2013), 
Revoada (2014) e o novo trabalho “Fogo de Monturo”, com estreia ainda no primeiro semestre 
de 2015. 
14A Bololô Cia. Cênica (Natal/RN) nasce em 2010, quando desejosos e sonhadores, Arlindo 
Bezerra, Luana Menezes, Rodrigo Silbat e eu, nos pusemos a experimentar as artes cênicas 
do modo que nos era mais fiel, mais livre, mais integral e mais verdadeiro. Enriquecidos pela 
convivência e pelos aprendizados advindos desses cinco anos de trabalho, temos aperfeiçoado 
o nosso modo particular de processo criativo: em que os atores são efetivamente criadores, 
propositores, encenadores, organizadores de uma cena sem rótulos, sem pudor, sem 
fronteiras. Em nossa atual formação, existe também o ator/encenador Alex Cordeiro, parceiro 
desde 2010 e a partir de 2013, membro efetivo do grupo. 
15O espetáculo “Aboiá” teve como ponto de partida uma pesquisa acerca do tema “terra”, de 
onde emergiram algumas referências audiovisuais, imagéticas, musicais, literárias, que 
acabaram por guiar o trabalho até o interior do sertão nordestino, mais especificamente, à vida 
dos vaqueiros e aboiadores, e sua relação com a natureza. Um dos principais autores 
estudados foi Guimarães Rosa e seu Grande Sertão Veredas, obra que influenciou 
radicalmente a estética do espetáculo, inclusive, em relação à oralidade.   
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Como escolha de organização, neste segundo capítulo optei por propor 

alguns tópicos que apresentam os procedimentos de criação utilizados em sala 

de ensaio ou durante as viagens a campo, e também por inserir alguns 

materiais levantados para compor a encenação, como: músicas, narrativas, 

trechos dos diários de bordo e fotografias. A dramaturgia do espetáculo está 

em processo de finalização e, quando concluída, será anexada na última parte 

do trabalho como uma produção desta pesquisa. 

O “Memórias de Quintal” teve início, é importante alertar, como sendo o 

processo criativo de um espetáculo infantil, mas acabou ganhando um formato 

que, junto a Alex e Lucília, chamamos de espetáculo sobre a infância. Fomos 

compreendendo que, na realidade, o trabalho tem sim um público alvo: o ser 

humano, independentemente de sua idade e/ou experiência de vida. Um 

exemplo de artista cuja prática é inspiradora no quesito “tocar o humano” é o 

argentino naturalizado brasileiro Ilo Krugli e seu Teatro Ventoforte: 

 

A aventura de Ilo Krugli e o Teatro Ventoforte é, principalmente, 
estética. Foi a sua força poética transportada para o palco que 
introduziu um jeito de conversar com crianças e adultos, 
circulando com naturalidade nos dois universos. E esse jeito 
tornou-se um exemplo e uma referência para várias gerações 
de artistas e educadores. A busca das raízes do homem 
sempre foi uma preocupação do Ventoforte. Como a nossa 
sociedade é fruto da união das mais diversas culturas e povos, 
a criança pode ser a raiz, porque é uma coisa verdadeira, é a 
cultura arcaica, primitiva do homem, diz Ilo. Seguindo essa 
linha, o trabalho com crianças e jovens tem sido alimento para 
as encenações, elemento de ligação entre o homem e o 
mundo. Com isto, conquisto o fundamental para sobreviver e 
continuar. Em meio às circunstâncias políticas e à trajetória 
pessoal do seu fundador, o Ventoforte surgiu em1974 como um 
teatro de resistência. Suas peças falam das realidades mais 
cruéis e agitam sempre a bandeira da liberdade. Mas sem 
panfletismo como metáfora poética, esclarece o diretor, que 
cita Lenços e Ventos, História de um Barquinho e as Quatro 
Chaves como exemplos dessa escolha temática. (ABREU, 
2009, p.19) 

 

Talvez o grande diferencial do Teatro Ventoforte esteja, justamente, na 

clareza de enxergar a criança como sendo a raiz do homem, sem distinção ou 

julgamento acerca deste fato. No processo criativo do “Memórias de Quintal” 

levantamos uma bandeira de cor semelhante à da liberdade: a bandeira da 

própria criança. Concordamos que a infância tem perdido espaço no processo 
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de individualização que ataca a nossa sociedade. Reconhecê-la e tratá-la como 

um tema de importância universal é um exercício que precisa ser realizado, 

principalmente quando existe interesse em lançar um olhar para o percurso do 

crescimento, da maturação do ser humano. E é o que Alex, Lucília e eu temos 

feito em relação a nós mesmos. 

A opção de partir de nossas próprias memórias também simboliza o 

momento que vivemos enquanto indivíduos, de busca por autoconhecimento, 

pela afirmação ou construção de uma identidade, por um propósito enquanto 

artistas e, por conseguinte, enquanto agentes provocadores da afetividade 

humana. Para discutir este termo, recorro, pois, à teoria proposta pelo 

racionalista Baruch Espinosa16 e, inevitavelmente, ao seu conceito de corpo na 

filosofia: 

 
Espinosa apresentou um novo modelo à filosofia, o corpo. 
Corpo submetido às paixões, corpo feito de relações, de 
mistura, e que dependendo dessas relações com outros corpos 
poderia apresentar um sujeito forte ou fraco, alegre ou triste. 
(TEIXEIRA, 2006, p.2) 

 
 

É este corpo, passível de modificações suscitadas pelo seu 

envolvimento com o entorno, com outros corpos, que cabe nesta pesquisa. É a 

possibilidade que o corpo tem de ser afetado, modificado, transformado pelo 

meio, que contamina o meu trabalho e me leva a perceber que o teatro é, sim, 

uma arma contra o tédio, contra a comodidade, contra o esquecimento, contra 

a frieza das relações humanas próprias deste século – dentre outros males que 

acometem a sociedade contemporânea. Fortaleço esse pensamento, ainda, 

com a sabedoria do mestre polonês ao revelar que “só existe um elemento que 

o cinema e a televisão não podem roubar do teatro: a proximidade com o 

organismo vivo” (GROTOWSKI, 2011, p.32). 

Segundo a teoria espinosana, o corpo humano é extremamente 

complexo e, por esse motivo, é passível de afetar e ser afetado de muitas 

formas, pelo contato com outros corpos de igual, maior ou menor 

complexidade. Justamente por essa característica, o ser humano é capaz de 

                                                           
16Filósofo racionalista do século XVII, é contra o dualismo entre corpo e alma, e se opõe, nesse 

sentido, aos filósofos da transcendência como Descartes e Platão. A Ética é sua obra mais 
aclamada e contém as principais discussões acerca da afetividade humana para esta pesquisa, 
especialmente na parte III. 
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reter, moderar, o que o filósofo chama de afecções, que são os resultados 

dessas interações com o entorno. 

Ora, à vista desse conceito de corpo é possível compreender o 

principal objetivo deste trabalho: o contato com os afetos de infância para, a 

partir deles, extrair memórias que possam servir como material de criação 

cênica. É nesse sentido que a pesquisa de campo realizada na cidade de 

Jardim do Seridó se faz imprescindível. Percorrer novamente as calçadas em 

que brinquei quando criança, ouvir as histórias que habitam o imaginário de 

meus conterrâneos, redescobrir cores, texturas e cheiros de lugares há muito 

visitados, tem sido um valioso presente nessa empreitada. 

Não obstante eu esteja realizando um mergulho concreto nas minhas 

experiências de infância, volto a esclarecer que o sujeito dessa pesquisa trata-

se de um arquétipo, uma energia anímica do inconsciente coletivo, e que, justo 

por esse motivo, habita o interior de todo ser humano. A pesquisa de campo é 

fundamental para alimentar o processo criativo “Memórias de Quintal” não 

porque o meu trabalho tem o intuito de resgatar uma criança real, humana, mas 

para que a partir desta referência palpável, os espectadores reencontrem a si 

mesmos. 

No segundo semestre de 2013, Alex, Lulu e eu demos início aos 

nossos encontros em sala de ensaio - duas vezes por semana – e levantamos 

o espetáculo a partir de laboratórios de criação17 e uma pesquisa de campo 

realizada na cidade de Jardim do Seridó que, apesar de não ser o “quintal” da 

infância de Alex e Lulu, tem para os dois uma estima que extrapola os limites 

do tempo. A intimidade se deu de primeira, eles reconheceram naquelas 

calçadas as pegadas de suas crianças também. E eu jamais me surpreendi. 

Sou suspeita para falar, mas Jardim do Seridó é realmente uma cidade muito 

acolhedora. 

Enquanto artista-criadora - e posso falar também por Alex e Lucília, 

meus parceiros neste trabalho - confesso que os rumos que a pesquisa e, por 

conseguinte, a criação foram tomando me arrebataram profundamente. 

                                                           
17“Algumas palavras-chaves precisam ser explicadas para que a palavra composta incomum 
“laboratório teatral” tenha um significado real (embora diferente caso a caso). A primeira é 
treinamento (training): uma atividade permanente realizada pelo ator, independentemente dos 
períodos dedicados aos ensaios de uma performance. Outra palavra-chave é corpo (body), que 
significa expressão física. É geralmente combinada com a importância de uma linguagem 
simbólica” (SCHINO, 2012, p.IX-X). 
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Acender, trazer à tona as memórias fósseis, se mostrou um exercício ao 

mesmo tempo doloroso e prazeroso. Que me remonta, imageticamente, ao ato 

de arrancar as cascas dos machucados, coisa que a maioria das crianças faz 

seguindo a curiosidade de cientista que lhes é nata. 

Dolorido e purulento, encontramos neste hábito coisas que, às vezes, 

preferiríamos rejeitar ou esconder. E também coisas que, se não fosse a 

pesquisa, talvez jamais tivessem voltado à tona. Encontramos além das 

delícias, resquícios de histórias que também nos marcaram por seu caráter de 

provação, de dificuldade, de problema, de risco. Aconteceu comigo em relação 

ao divórcio dos meus pais.  

Chegamos ontem de Jardim e hoje compartilhamos as tarefas que 

tivemos que desenvolver na nossa primeira viagem a campo. [...] Alex pediu 

que eu construísse uma narrativa. Sobre qualquer coisa relacionada à cidade. 

E eu passei os últimos dias tentando lembrar de como tinha sido a primeira vez 

que eu tinha ido a Jardim do Seridó... impossível, já que eu era recém-nascida. 

Mas quando chegamos à rodoviária para voltar pra casa tive uma iluminação! 

Lembrei do dia em que eu me mudei para Jardim com a minha mãe. Lembrei, 

porque nós descemos naquela mesma rodoviária. E lembrei também do quanto 

me doeu o coração esse dia. 

Em Natal, minha mãe e eu subimos no ônibus. O meu pai não 

acompanhou a gente e também não saiu correndo, ficou do lado de fora, 

acenando para a janela, enquanto esperava o carro partir. Minha mãe disse 

com a voz trêmula “filha, dê tchau ao seu pai”. E foi, então, que eu descobri o 

real significado da palavra “separação”. O ônibus foi saindo de ré, as lágrimas 

deles rolando, meu pai sorrindo, minha mãe aos prantos. Então, era essa a tal 

“separação” de que eles falavam há tempos. Era deixar quem se ama pra trás, 

porque é melhor assim. Entendi. E dormi. 

Quando acordei já estava em Jardim, na mesma rodoviária que ia me 

receber quase vinte anos depois ao lado de Alex e Lulu. E quando cheguei em 

casa me pus a escrever. Escrever e chorar. Muito. Compulsivamente. Por que 

é que só depois desse tempo todo eu vim lamentar a separação dos meus 

pais? 

Este é um trecho do meu diário de bordo do dia 27 de agosto de 2013. 

Durante os ensaios, por muitas vezes, tivemos o emocional colocado à prova. 
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Choramos profundamente - e até brigamos uns com os outros - revelamos 

dores e traumas que nem sabíamos da existência. E, ao passo que fomos 

transformando essas lembranças em matéria de teatro, o alívio no coração se 

fez sentir. Com a recriação, com a transformação, com a dissolução das 

sujeiras que acometem a alma nas águas calmas do devaneio, pudemos nos 

libertar dos machucados: 

 

Amenizar, apagar o caráter traumático de certas lembranças da 
infância, tarefa salutar da psicanálise, equivale a dissolver 
essas concreções psíquicas formadas ao redor de um 
acontecimento singular. Mas não se dissolve uma substância 
no nada. Para dissolver as concreções infelizes, o devaneio 
nos oferece as suas águas calmas, as águas escuras que 
dormem no fundo de qualquer vida. A água, sempre a água, 
vem nos tranquilizar. (BACHELARD, 2009, p.123) 

 

O poder curativo e transformador das águas do devaneio de Bachelard 

dialoga com as discussões levantadas por Leonardelli (2008) acerca do 

conceito de memória nas artes cênicas e de sua fundamental característica de 

recriação, de diálogo com o tempo presente: 

 

A atividade mnemônica se dá na sua prolongação com o 
presente, dada na experiência atual. Em parte, ela consiste em 
todos os conteúdos detalhadamente registrados, armazenados 
pelos sentidos e selecionados pelos afetos: a memória em sua 
acepção clássica, como persistência do vivido. Mas ela 
também é criação quando se coloca em atividade para 
responder às necessidades do presente, oferecendo 
combinações de impressões como sínteses mais ou menos 
prováveis para a solução das questões. (p. 105) 

 

O processo criativo “Memórias de Quintal” tem coadunado e se 

mantido em equilíbrio a partir destas ideias, a partir do exercício de transformar 

o real em poesia cênica. Compreendo a memória como essa persistência do 

vivido localizada no tempo presente e que é, nesse sentido, passível de 

transformação. Existe um diálogo entre os fatos reais do passado e as minhas 

atuais necessidades e inquietudes de artista, de criadora, e são os confrontos, 

os ruídos dessa mistura que tornam esta pesquisa pulsante, viva. 

Por isso que a pesquisa de campo nos quintais que habitaram a minha 

infância e que resguardam em suas saudosas areias as marcas dos afetos que 



56 
 

me atravessaram durante os meus primeiros anos de vida foi tão importante. 

Para que, organicamente, este corpo de atriz, de jogadora, se preenchesse a 

partir da recriação de suas memórias. Sobre as visitas a Jardim, discorro no 

tópico seguinte. 
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2.1. Memórias de Quintal: pesquisa de campo. 

 

O meu primeiro contato com a metodologia da pesquisa de campo 

aconteceu ainda na Graduação, quando realizei uma pesquisa de iniciação 

científica que tinha o objetivo de coletar materiais (causos, testemunhos) de 

moradores de uma vila de pescadores de Natal para a construção de um 

espetáculo teatral. Já sob orientação do Prof. Robson me encantei com a 

possibilidade de estudar um cotidiano diferente do meu e conhecer sua história 

não a partir de documentações, mas da memória das pessoas transmitida pelo 

viés da oralidade. 

A experiência de agora difere um pouco, nesse sentido, pois “o outro” 

que encontro em Jardim do Seridó é, na realidade, um duplo de mim mesma. A 

atriz-pesquisadora e a criança. As histórias me atravessam como algo novo só 

que a partir de uma reelaboração do passado, de fatos que eu vivi 

concretamente e não apenas pela imaginação, sob condução do espírito. 

Também o corpo carrega dessas memórias e, talvez, seja este fato que 

problematiza e potencializa o meu papel de agora. Explico. 

Problematiza porque a relação dialógica comigo mesma precisa ser 

expressada - nesse caso, tanto na escrita quanto na cena - porque existe um 

outro com o qual devo me comunicar (o leitor da dissertação e o espectador do 

“Memórias de Quintal”). É preciso descobrir, então, de que maneira fazer com 

que isso funcione bem, e é aí que está também a potência da pesquisa. Ao 

invés de optar pela razão, escolho o viés da intuição para compartilhar o 

trabalho, e proponho não a verdade, mas a fábula de minhas próprias histórias 

que passam, portanto, a não pertencer apenas a mim. E também a não caber 

apenas em meus espaços, mas em num espaço compartilhado: imaginação. 

Nesse sentido, Jardim do Seridó se transforma em qualquer outra 

cidade. As orações da minha avó ganham o timbre de uma outra senhora. 

Joana, o jabuti, passa a se chamar Lady, a cachorra, Pingo, o canarinho; 

Bebeto, o peixinho dourado; ou Circi, a gata. O dente de leite que caiu no 

carnaval sangra como o queixo depois da queda de rede, o braço quebrado na 

parada de mão – que na minha terra se chama “virar estrelinha”.    
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A pesquisa de campo se desenvolveu a partir de seis idas ao município 

de Jardim do Seridó. A tarefa que Alex, Lulu e eu desenvolvíamos a cada 

viagem era a mesma: criar relações de afeto. O lugar, as pessoas, as lendas 

urbanas, os costumes, e tudo o que surgia de interessante era registrado em 

nossos diários de bordo individuais, para que esse material pudesse ser 

revisitado a qualquer momento, especialmente quando voltamos à sala de 

ensaio e à realização das improvisações e jogos.  

Como essa relação afetiva com a cidade existe pra mim há bastante 

tempo, me lancei a campo com o intuito de descobrir novidades, mas também, 

no desejo de reencontrar o que já me era caro. E percebo que foram 

justamente os “reencontros” que me atravessaram mais fortemente. Justo pelo 

motivo da intimidade que, em algum momento, já tinham me arrebatado e que, 

com o passar do tempo, passaram ame habitar tão secretamente. 

Como exercícios de criação, concebi uma composição narrativa, três 

composições musicais e alguns registros fotográficos que mostro a seguir: 
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2.1.1. Composição de Narrativa. 

 

A primeira narrativa criada para a dramaturgia do “Memórias de 

Quintal” foi A noite no ônibus, que trago a seguir. Após a primeira visita a 

campo na companhia de Alex e Lucília, me foi solicitado um texto narrativo 

sobre qualquer coisa que envolvesse a minha relação afetiva com a cidade. 

Tentei lembrar, então, do dia em que conheci Jardim do Seridó. Impossível, já 

que desde recém-nascida fazia essas viagens com meus pais. Mas evoquei a 

imagem da noite em que me mudei de Natal para lá, exatamente por causa da 

separação dos meus pais. E, dessa maneira, construí um dos textos mais 

doloridos. 

O desafio de colocá-lo em cena é grande, porque é uma história real, 

bonita, potente, mas que se fica apenas no campo do verbo pode tornar-se 

enfadonha para o público. É certo para Alex, Lucília e eu, criadores do 

“Memórias de Quintal”, que não queremos construir um espetáculo para 

satisfazer os nossos dramas pessoais, nem desperdiçar depoimentos de vida, 

e sim, construir algo novo a partir disso. Fábula, poesia, cena. 

No primeiro ensaio aberto não conseguimos nadar por esses espaços 

muito bem, mas o desenvolvimento do processo trouxe muitas novidades para 

a dramaturgia. A cena que, anteriormente, era praticamente verbal, agora é 

varrida por uma tempestade de sons e imagens. O caminho que nos orientou a 

essa escolha deu-se com a recente vinda do ator e dramaturgo Giordano 

Castro18 a Natal para ofertar uma assessoria para o “Memórias de Quintal”. 

Giordano nos fez algumas provocações bem importantes em relação ao 

processo e ao que almejamos para o espetáculo e, dessa maneira, 

conseguimos finalizar o roteiro dramatúrgico da peça. A dramaturgia, quando 

finalizada, será disponibilizada como anexo neste trabalho. Por enquanto o 

material que segue na última parte da dissertação é o roteiro que realizamos no 

primeiro ensaio aberto, no período da qualificação de Alex e eu. 

A seguir, A noite no ônibus. 

 

 

                                                           
18 Membro-fundador do Grupo de Teatro Magiluth que desenvolve atividades no Recife/PE 
desde 2004. 
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A noite no ônibus 

 

Fui dormindo pela estrada, uma lágrima ainda morna no canto do olho. 

Uma dor na garganta... só tinha a imagem do meu querido acenando do lado 

de fora do ônibus e de seu sorriso ficando cada vez mais longe. Minha amada 

me abraçou. E essa foi a primeira vez que lembro de termos chorado juntas. 

Ela disse algumas palavras para me tranquilizar e, com o tempo, serenei. Sabia 

que era melhor assim. Apesar dos meus quatro anos de vida, sabia. 

Devo ter dormido a viagem inteira, tão doloroso foi aquele momento. Às vezes 

os anjos sopram no sono das crianças para evitar que elas lembrem de coisas 

muito dolorosas.  Deve ter sido isso. 

A próxima imagem que tenho na cabeça é de luzinhas amarelas ao longe, no 

meio da escuridão no mato. Aos poucos as luzinhas foram se transformando 

em postes e casas, em uma paisagem um pouco familiar, afinal, já tinha ido à 

Jardim inúmeras vezes. Terra de meu querido e de minha amada, agora seria 

minha também. 

Da janela vi algumas luzes azuis muito fortes. Aquelas eu não conhecia ou, 

talvez, nunca tivesse atentado para elas. Pareciam vir de uma embarcação 

fantasma gigantesca e sombria. Mas eram apenas os postes redondos da 

rodoviária.  

Alguém foi me buscar. Não sei se vovô Chiquinho... gostaria que tivesse sido 

ele. Apesar dos pesares era um avô tão carinhoso, tão carismático e risonho. 

Deve ter perguntando logo: Oh, é a menininha de vovô? 

Cheguei, finalmente, à casa que, hoje, representa ao máximo a minha infância. 

Deixei para trás os tênis cheios de joaninhas, os passeios de bike na Cidade da 

Criança, a cobra que me visitou no tanquinho do IIAA, o sorvete caseiro de 

abacate, o uivo dos cachorros que na minha mente eram lobos ferozes e, o 

mais importante, o dia a dia com meu pai. 

Não lembro de ter demorado a me adaptar. Talvez as pessoas é que não 

tenham se adaptado tão rápido à minha presença. Principalmente as crianças 

que viviam por ali. Me olhavam como se eu fosse diferente. Talvez porque 

nessa época eu usava tufos de algodão nos ouvidos pra ajudar na cicatrização 

de um procedimento cirúrgico. Devia ficar parecendo um sagui, e isso era 

realmente estranho.  
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Mas, aos poucos, as crianças começaram a me chamar para brincar. Lembro 

de Babi, uma menina muito linda, que morava na mesma calçada que eu, há 

algumas casas apenas, e acho que foi a primeira que se aproximou. Entrei na 

casa dela admirando tudo. Era uma casa bem alta, linda, branca, com algumas 

plantas, um chão de madeira escura e com aspecto de ser bastante antiga. 

Babi perguntou logo por que eu usava aqueles algodões e eu expliquei. E 

perguntou também por que os meus pais haviam se separado... e eu expliquei. 

Acho que depois disso todos passaram a não me olhar mais como estranha. 

Ah, e um detalhe muito importante, nessa cidade as informações sempre são 

muito bem compartilhadas. 

Dia a dia, fui ampliando a minha rede de amigos, recebendo a visita dos primos 

e me acostumando a gostar daquele lugar. Se antes o meu lazer era andar de 

bike de rodinhas na Cidade da Criança só com a minha mãe, agora eu tinha 

uma rua inteira, muitas calçadas e algumas outras bikes pra andar ao lado e 

até dividir.  

Foi assim que comecei a gostar daquele lugar com nome tão bonito. Tinha lá 

um universo inteiro para descobrir e uma espera na calçada. Pelo carro que 

viria de 241km de distância trazendo o homem mais importante da minha vida. 

Mas essa é outra história. 
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2.1.2. Composições musicais. 

 

De maneira bem parecida com o que aconteceu com a composição de 

narrativa, surgiram algumas músicas no “Memórias de Quintal”. Mais que 

produtos a ser inseridos a qualquer custo nas cenas, esse material pode servir 

exclusivamente como parte do processo de criação, tendo em vista que é 

impossível um espetáculo abarcar todos os elementos construídos durante os 

laboratórios. O que impera é a necessidade que as cenas sugerem, se existe 

espaço para incluir esses materiais de maneira potente. Caso contrário, 

estarão a salvo nas páginas deste trabalho e nas memórias do próprio 

processo. 

A seguir, três composições musicais que criei em momentos distintos. 

A primeira, Jardim do bem querer, veio seguida da narrativa A noite no 

ônibus. Encontro no Quintal, por sua vez, foi utilizada como elemento de 

recepção do público no primeiro ensaio aberto do processo. Queria ser como 

o vento nasceu em um momento de puro devaneio, quando depois de um 

ensaio que me impactou bastante fisicamente, passei um tempo em silêncio, 

sozinha, e observei o vento dançando com uma cortina. 

 

Jardim do bem querer 

 

Deixei um beijo voar pela janela do trem 

Me entreguei aos sonhos, lágrima sonífera 

Quando acordei havia luz azul, branca, de toda cor 

Havia alguém na esquina 

A casa nova, agora casa antiga 

Cheia de espaços que pintei de chuva 

Me lembra telhas carregando vidas 

Fantasia à vista, companhia de luas 

Sempre que der, estou voltando 

Se Deus quiser, sigo te amando 

Amando a casa, o tempo, a cidade 

O Jardim do meu bem querer 

Amando a casa, o tempo, de verdade 
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Meu Jardim nunca vai morrer. 

 

Encontro no Quintal 

 

Se eu pudesse te contar o que da vida eu vivi 

Te convidaria, amigo, pra ficar perto de mim 

De mãos dadas num quintal 

Lar que habita a ternura 

Minha infância e a sua 

Se misturando numa aventura 

Vem me encontrar no quintal 

Vem, que a vida é tão linda 

Vem que o sol vai se pôr e a gente não quer ir dormir 

A gente só pensa em sorrir e brincar, distrair 

Compartilhar o que há de vir. 

 

Queria ser como o vento 

 

Queria conversar com o vento 

Com o vento, dançar 

Queria partilhar com o vento 

Com o vento, soprar 

Queria ser como a cortina que dança sem parar 

Queria ser como a cortina que paira no ar 

Queria sentir o sabor do vento 

Quem sabe até pegar na bunda do vento 

Queria ser menina ao vento 

Cabelo solto, corpo suado ao vento 

Queria ser livre como o vento 

Queria ser suave e forte como o vento 

Vendaval, ventoinha, ventoral, vento 

Queria ser como o vento, eu queria ser como o vento... 
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2.1.3. Registro fotográfico. 

Fig.
14: Esta foto eu tirei do alpendre da casa de tia Diana, no riacho do meio, quando ainda tinha 
água. Infelizmente faz tempo que não dá uma boa chuva em Jardim, e o riacho secou. 
 

 
Fig.15: À mamãe! Lulu me fotografou enquanto me pendurava na ponte do sítio de Zé de 
Bastos. 
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Fig. 16: Oratório à menina Maria de Lourdes morta por atropelamento há uns 70 anos. A cidade 
acredita que ela virou anja e moradores fazem promessas para alcançar graças, normalmente, 
relacionadas ao estado de saúde de alguma criança. 
 

 
Fig.17: Ponte de Zé de Bastos. Um dos pontos turísticos de Jardim do Seridó. Meu lugar 
favorito! 
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2.2. Laboratórios de Criação. 

 

Os laboratórios de criação do espetáculo “Memórias de Quintal” 

acontecem, sistematicamente, duas vezes por semana, desde o segundo 

semestre de 2013 – salvo algumas pausas que tivemos de dar para conciliar os 

ensaios com outros projetos e até com a escrita. A nossa rotina de trabalho, 

normalmente, cumpre três etapas: chegança, treinamento energético e, por fim, 

os jogos de improvisação/procedimentos de criação. 

 

Chegança 

 

Um dia de criação do “Memórias de Quintal” tem início com a nossa 

chegança ao espaço. Comumente trabalhamos no turno matutino e utilizamos 

um tempo de 15 a 30 minutos para realizar pequenos rituais de “bom dia”, e 

isso depende da necessidade de cada pessoa. Essa é uma etapa crucial, pois 

permite que cada um encontre a sua maneira de se conectar ao trabalho, de 

experimentar, reconhecer e estabelecer seus próprios ritos de chegada e, aos 

poucos, ir deixando as preocupações do dia a dia para mais tarde, e se 

concentrar no que realmente é importante para o momento da criação: estar 

presente, atento, entregue e pleno. Afinal, para jogar, para trocar com o outro, 

é preciso conectar-se a si mesmo, encontrar-se. 

Às vezes é preciso tomar uma xícara de café, receber uma massagem, 

conversar sobre o que faremos naquele dia ou mesmo sobre assuntos que 

tenham alguma relação com o trabalho e sejam relevantes para o nosso 

encontro, ouvir uma música, ou simplesmente, limpar a área de jogo - 

consideramos o espaço como algo sagrado, onde as nossas energias fluem e 

precisam estar sempre potencializadas e com frescor, por isso é muito 

importante “preparar o terreno” para receber a nossa energia criadora da 

melhor maneira possível. 

 

Treinamento Energético 
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O segundo momento do trabalho é o treinamento energético que, na 

maioria das vezes, é conduzido por Alex - já que ele assina a direção do 

espetáculo e é, portanto, um dos principais provocadores do processo criativo. 

Habitualmente, utilizamos músicas instrumentais ou de ritmos de brincadeiras 

populares - como ciranda ou coco de roda– para nos auxiliar, justamente, na 

construção da energia da brincadeira, da disposição ao jogo. O treinamento 

“busca ‘quebrar’ tudo o que é conhecido e viciado no ator, para que ele possa 

descobrir suas energias potenciais escondidas e guardadas” (FERRACINI, 

2003, p.138), e a maneira que encontramos de eliminar esses vícios, esse 

estado cômodo e cotidiano, foi através da dança. 

Nos encontramos no centro da área de jogo e, de acordo com a música, 

vamos despertando a nossa musculatura, circulação sanguínea, pele, a partir 

do ritmo que estiver tocando. Enquanto dança, Alex também nos dá indicações 

para dinamizar a produção de energia, como: variar a velocidade dos 

movimentos, experimentar diferentes planos no espaço, escolher determinadas 

partes do corpo para guiar os movimentos do resto do corpo, e explorar essa 

dança pessoal19com mais ou menos intensidade.       

Esse processo de produção de energia extra cotidiana20pode durar 30 

minutos ou 1, 2 horas, depende muito do objetivo do trabalho e da quantidade 

de energia que conseguimos produzir em um determinado espaço de tempo. 

Quando alcançamos o nível de preparação ideal para as atividades que Alex 

planejou para aquele dia, nos encontramos no centro do espaço para, enfim, 

começar a jogar. 

 

 

 

 

                                                           
19Aqui o termo é aplicado como uma livre associação do conceito que vem da Dança para o 
estado energético em que o ator/interprete está tão livre de amarras e com o corpo tão 
pulsante que o ritmo dos seus próprios fluidos internos, seus impulsos mais orgânicos, podem 
ser vistos de fora como uma dança particular, impossível de ser reproduzida, porque é absoluta 
conexão com o próprio organismo. 
20Trata-se de um nível de produção de energia – o caminho para chegar a esse ponto é 
particular em cada processo, mas sempre parte de exercícios físicos de médio e/ou intenso 
esforço que modificam absolutamente a energia do cotidiano – que prepara o corpo para a 
expressão, livrando-o das amarras e vícios do cotidiano, possibilitando, dessa maneira, que o 
ator/intérprete esteja pleno em seu ofício.  
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Jogos de Improvisação/Procedimentos de criação  

 

Desde os primeiros dias de criação do “Memórias de Quintal” Alex 

assumiu uma condução bastante participativa. Enquanto orientava os 

aquecimentos e propunha exercícios de improvisação, também se colocava 

dentro do jogo e, por vezes, até construía personagens e iniciava a construção 

de uma cena enquanto ator. Não demorou muito para que compreendêssemos 

que o elenco não era apenas composto por Lucília e eu, e, por esse motivo, 

passamos a enxergar o processo com ainda mais autonomia e abertura às 

proposições de todos. 

Já experimentamos diversos procedimentos, mas os jogos que sempre 

repetimos e consideramos como os órgãos vitais do trabalho são: No meu 

quintal tem, Minha grande ternura por, Playlist “Memórias de Quintal” e Licença 

para dirigir uma cena. Esmiuçarei o funcionamento de cada jogo a seguir, afim 

de compartilhar e, quem sabe, inspirar você, leitor(a) a experimentar também. 

 

JOGO 1: No meu quintal tem. 

 

“No meu quintal tem” foi o primeiro mote de criação para o trabalho, 

proposto por Alex. Trata-se de um jogo de improvisação que funciona da 

seguinte maneira: inicialmente, cada um cria uma lista de coisas, pessoas, 

animais, histórias, enfim, tudo o que for lembrando que existe/existiu no seu 

quintal da infância. Em seguida, compartilhamos o que escrevemos e 

passamos para uma experimentação prática em uma área definida no chão. Na 

sala em que demos início aos ensaios existia um quadrado delimitado por uma 

fita crepe e, aproveitando o acaso, consideramos aquele espaço como a nossa 

área de jogo. Desde então, estabelecemos que no nosso espaço cênico existe 

esse quadrado que é a representação do nosso quintal e onde transformamos 

as nossas memórias em ações. 

A definição desse espaço vazio é uma escolha bastante importante 

para o processo, pois indica que no “Memórias de Quintal” abusaremos da 

imaginação dos espectadores. Afinal, segundo Peter Brook: 
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O vazio no teatro permite que a imaginação preencha as 
lacunas. Paradoxalmente, quanto menos se oferece à 
imaginação, mais feliz ela fica, porque é como um músculo que 
gosta de se exercitar em jogos. (2011, p.23) 

 

Ao invés da fita, agora demarcamos o nosso território de inventividade 

com doze almofadas coloridas que, além dessa função, também servem para 

colocarmos objetos, figurinos, livros e, até, os nossos diários de bordo em 

cima. 

 

JOGO 2: Minha grande ternura por... 

 

Este jogo partiu do poema de um livro que levei como elemento 

surpresa para o trabalho. Encontrei-o após muitos anos e lembrei que era uma 

das minhas obras literárias preferidas, mesmo sendo um livro adulto: Estrela da 

Vida inteira do poeta Manuel Bandeira21. Quando mostrei o livro a Alex e Lulu, 

resolvi que abriria uma página aleatória para ler. O poema, coincidentemente 

escolhido, foi: 

 

Minha grande ternura 
Pelos passarinhos mortos 
Pelas pequeninas aranhas. 
 
Minha grande ternura 
Pelas mulheres que foram meninas bonitas 
E ficaram mulheres feias; 
Pelas mulheres que foram desejáveis 
E deixaram de o ser; 
Pelas mulheres que me amaram 
E que eu não pude amar. 
 
Minha grande ternura 
Pelos poemas que 
Não consegui realizar. 
 
Minha grande ternura 
Pelas amadas que 
Envelheceram sem maldade. 
 
Minha grande ternura 

                                                           
21O poeta, natural de Pernambuco, é uma das maiores referências da poesia moderna 

brasileira. Conhecido por explorar o cotidiano e as simplicidades da vida em suas criações. 
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Pelas gotas de orvalho que 
São o único enfeite 
De um túmulo. 
([s.d.], p.251) 

 

Ficamos encantados e decidimos que sempre dedicaríamos a nossa 

grande ternura a alguém, a alguma coisa, a algum lugar, e que faríamos disso 

um hábito afetivo para o trabalho, inclusive após o processo de criação – se é 

que ele um dia termina, de fato. “Minha grande ternura por” é o momento de 

dedicatória do espetáculo e acontecerá durante a chegada dos espectadores 

ao espaço cênico, durante o momento de recepção. Cada ator terá a liberdade 

de pegar o microfone que usamos em cena e fazer a dedicatória da forma que 

lhe for conveniente.  

 

JOGO 3: Playlist “Memórias de Quintal”. 

 

Com o desenvolvimento do processo criativo, fomos percebendo a 

importância da música na construção das nossas cenas. Organizamos, 

portanto, uma playlist bastante eclética, com dezenas de faixas – que vão 

desde canções de domínio público a hits que embalaram a nossa infância nos 

passeios com a família, nos programas de televisão, nas estações de rádio que 

escutávamos durante o café da manhã antes de ir para a escola. 

O jogo funciona da seguinte maneira: colocamos a playlist em um 

computador, conectamos à uma caixa de som, e escolhemos o modo aleatório 

de exibição das músicas. Dessa maneira, não temos domínio da sequência e 

conseguimos manter o frescor do jogo. O mais interessante é que a maioria 

das faixas não são músicas infantis, mas canções que ouvíamos com os 

nossos pais e que nos religam, por diversas vezes, a memórias bastante 

curiosas. Como neste trecho do diário de bordo do dia 23 de junho de 2014: 

Hoje quando tocou “Alegria, Alegria”22do Caetano Veloso, 

curiosamente, me lembrei das idas à praia em companhia de meu pai e minha 

                                                           
22 Caminhando contra o vento / Sem lenço e sem documento / No sol de quase dezembro / Eu 

vou / O sol se reparte em crimes / Espaçonaves, guerrilhas / Em cardinales bonitas / Eu vou / 

Em caras de presidentes / Em grandes beijos de amor / Em dentes, pernas, bandeiras / Bomba 

e Brigitte Bardot / O sol nas bancas de revista / Me enche de alegria e preguiça / Quem lê tanta 
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mãe quando ainda morávamos os três juntos. É engraçado, porque essa 

música tem uma letra extremamente política e representa um terrível momento 

vivido pelo Brasil. É uma música do período da Ditadura Militar. Mas é mesmo 

uma bela composição do Caetano... tem calor, sol, caminhada contra o vento, 

capa de revista – com cara de presidente, mas podia ser a minha. Talvez, 

quando criança, eu não tivesse dimensão real do sentido da letra, mas achei 

que era uma música de “ir a praia”, que tinha essa cor e que combinava com o 

meu biquíni de babados da época.  

Por isso, quando escutei a introdução, imediatamente, me coloquei na 

área de jogo e improvisei a cena de “sentir o vento da janela do carro”. Alex e 

Lulu compraram o jogo e à medida em que eu dizia “dirige mais rápido, pai, 

quero sentir o vento na minha cara”, eles me abanavam com as almofadas que 

usamos para definir o espaço cênico. E eles criaram uma ventania tão intensa 

que lembrei de uma outra música que criei há umas duas semanas e se chama 

“Eu queria ser como o vento”. 

O melhor do processo criativo é quando conseguimos interligar 

momentos diversos sem prévia definição. Estou contente e o meu coração, 

vibrante. Alegria, alegria! 

Enquanto as músicas vão rolando, nos mantemos do lado de fora do 

espaço cênico, sempre observando um ao outro. Pode acontecer de ninguém 

querer improvisar com uma determinada música, mas em nossas experiências 

até agora isso nunca aconteceu. Em todas as vezes que jogamos com a 

playlist alguém improvisou uma cena, fez um relato de algo que lembrou com a 

música, dançou, cantou. O importante, nesse jogo, é estar atento e reagir 

organicamente, sem pensar muito no que fazer antes. 

 

JOGO 4: Licença para dirigir uma cena 

 

Este foi o último jogo que estabelecemos para o processo criativo do 

“Memórias de Quintal”. Como o próprio nome revela, trata-se de uma “licença 

                                                                                                                                                                          
notícia / Eu vou / Por entre fotos e nomes / Os olhos cheios de cores / O peito cheio de amores 

vãos / Eu vou / Por que não, por que não[...] 
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para dirigir uma cena” e pode ser solicitada a qualquer momento. Qualquer um 

de nós três pode ter uma ideia que envolva ações dos outros atores também, e 

por isso, compreendemos que esse é um jogo de direção. 

Mesmo que a ideia não seja comprada de imediato, a regra – sem 

exceção - é “fazer”. Só com a experimentação é que podemos problematizar 

ou, até, propor novidades que complementem a cena proposta por outra 

pessoa. Nesse sentido, é preciso que exista uma completa entrega e 

disponibilidade dos atores que vão executar a ideia do terceiro ou terceira, 

assim como também é solicitado de quem foi o “diretor” ou “diretora” da cena a 

prática do desapego. Se não funcionar e não conseguirmos resolver de uma 

maneira alguma, deixamos de lado a ideia em função da quantidade de 

materiais que já temos levantados.  

Com essa estratégia foi possível suprir duas necessidades que 

emergiram durante o processo criativo: Alex estar em cena como ator - mesmo 

sendo, também, o diretor do espetáculo – e Lucília e eu podermos exercitar 

não apenas o oficio de atrizes-propositoras, mas também o nosso “olhar de 

fora” ou “olhar externo”. Enquanto dramaturga, também percebo a contribuição 

desse exercício para a organização do texto do espetáculo, pois a partir de 

ideias minhas e dos meus parceiros, foi/é possível enxergar inúmeros 

desdobramentos possíveis para as cenas. O jogo “licença para dirigir”, nesse 

sentido, funciona também como um exercício de roteirização de ações e 

imagens. 

Esses procedimentos todos, é importante salientar, estão expostos 

para serem mesmo experimentados, passados adiante e até desdobrados em 

outros tantos jogos que é impossível ter dimensão. É nesse tipo de fazer teatral 

que nós três, criadores do “Memórias de Quintal”, acreditamos. Teatro feito a 

partir de métodos de criação que surgem com o processo e podem ser 

compartilhados sem cobiça. Afinal, como diria Peter Brook23, “esta é a chave. 

Este é o segredo. Como veem, não há segredos” (2010, p.102). 

 

 

 

                                                           
23 Encenador inglês, é um dos mais importantes pesquisadores sobre a arte de ator. 
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CAPÍTULO 3 

 

“Manoel, a Menina e o Mundo” 

 

Hoje sofri uma trombose poética. O mundo, este que habito há mais de 

vinte anos, se transformou completamente a partir dos meus olhos. Ou melhor 

dizendo, a partir do que os meus olhos se dispuseram a enxergar depois que 

assisti ao documentário “Só Dez por Cento é Mentira”, dirigido por Pedro 

Cezar. É a desbiografia oficial de um poeta brasileiro que, curiosamente, eu 

nunca tinha ouvido falar. O nome dele é Manoel de Barros. Um senhorzinho 

pacato, que vive no pantanal mato-grossense e afirma, convictamente, que 

“poesia não serve para nada”. Ele “assumiu” o exercício de “ser inútil” e passa 

o dia inteiro trancado em um quartinho, construindo cadernos onde escreve 

muitos absurdos. Que, por exemplo, “as coisas não querem mais ser vistas por 

pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul, que nem uma criança 

que você olha de ave”. Diz também que as palavras se apaixonam por ele, se 

contaminam pelo cheiro, e, assim, nasce um poema. 

“Olhar de azul”, “olhar de ave”. O contato com Manoel de Barros 

parece ter feito do infinito ainda maior. Eu sou capaz de sentir a presença das 

coisas que só existem e estão ali, na esquina, no chão, no toco de uma árvore, 

esperando para serem encantadas, reencantadas. Esperando que alguém lhes 

lance um olhar desacostumado e lhes amplie a existência. Penso que, talvez, 

devamos voltar alguns passos, olhar para o ser pequeno e aprender com ele. 

Aprender com o gérmen, com o desconhecido, com o que só tem a razão de 

ser. Estar abertos, enfim, para perceber que, ao invés de correr contra o tempo, 

devemos compreender o seu balanço e tentar, da melhor maneira, acompanhá-

lo. Que delícia é se demorar na cadência de cada momento. Dar justo tempo 

ao sabor de cada mordida, à textura de cada objeto que tocamos, ao olhar de 

cada pessoa que cruza o nosso caminho. 

Talvez eu tenha tomado algumas lições imorais sobre a vida, os 

homens e o destino – que é sempre um desconhecido, embora eu goste de 

fazer muitos planos e ter o máximo controle das coisas que me envolvem, me 

adoecem, me atravessam. Ao invés de lutar para controlar as paixões, por que 

não deixar que elas dominem? Que nos esmaguem mesmo e mostrem um 
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sabor, uma dor ainda não conhecida! Que nos levantem da cama às 3h da 

manhã e seja possível, então, aproveitar o instante para contemplar o céu lá 

fora. O céu que nunca é mirado, porque o mundo inteiro está dormindo às 3h 

da manhã. E se ao invés de fazer o caminho mais curto para casa, 

pudéssemos nos dar o presente de circular um pouco mais pelas ruas da 

cidade, aproveitando os assombros que podem brotar de uma frase nova em 

um muro, de um prédio que nunca fora percebido, de um morador de rua que 

sempre lê “O Mundo de Sofia” por volta das 22h debaixo da marquise da loja 

de material de construção. Que seja crível e incontestável – pelo viés de uma 

tola razão - dizer que aquele homem está construindo uma metrópole 

intelectual para não se sentir tão só em seus abandonos. Que seja crível 

fabular sobre a realidade. 

Pois o poeta a quem, carinhosamente, chamo de Manoelzinho, não tive 

o prazer de conhecer pessoalmente. E me doeu bastante a sua partida do 

plano terreno, no final de 2014, justamente durante a construção deste 

trabalho. Deste trabalho que, não fosse o meu contato com o sujeito “letral” de 

Manoel, certamente nem existiria. Mas é bem verdade que, apesar do pesar, 

de alguma maneira o nosso encontro já fora efetivado no plano da poesia. Não 

fora um encontro da carne, mas de almas! As ideias do poeta iluminaram o 

meu espírito, e é neste plano que Ele pode continuar vivendo em mim. Em 

suas palavras sempre tão disponíveis a ensinar algo novo, e de novo, e de 

novo. Em minhas palavras tão modificadas pelo seu estilo, tão mais 

espontâneas e carregadas dos mistérios que sinto e percebo à minha volta.  

Ocorreu-me, então, que a morte do poeta justo agora, neste momento 

em que escrevo todos os dias, em que as palavras se apoderam de mim como 

aprendi a me deixar seduzir por Ele, não foi coincidência. Ou, pelo menos, 

cabe a mim optar por deixar que o acaso se perca ou tomá-lo como um 

presente. Um presente de Dioniso. Pois me parece óbvio escolher o presente! 

O escolho! Escolho transformar a despedida em algo que possa ser tão eterno 

quanto o encantamento de Manoel na minha vida. Escolho fazer poesia de seu 

adeus e, de alguma maneira, agradecer por sua existência. E, especialmente, 

por ter me emprestado o seu olhar para eu reaprender a ver! É este olhar 

transformado, emprestado que tenho a oferecer a partir de agora. Manoel em 

mim! 
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O POETA E A MENINA 

 

Em uma tarde como outra qualquer, a menina pegou sua bicicleta e 

resolveu dar um passeio. O dia estava bonito e apesar da intensidade do sol, não 

estava tão quente. É que os ventos de verão gostam de surpreender as palhas 

dos coqueiros e os cabelos da gente.   

 

 

 

A menina pedalou por horas e, então, resolveu parar um pouco e sentar-

se à sombra de uma árvore velha e bastante frondosa. Foi aí que escutou uma 

voz dizendo baixinho: 
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- As árvores velhas quase todas foram preparadas para o exílio das cigarras.
24

 

- Hã? 

- Salustiano, um índio guató, me ensinou isso. 

 

Falou um velhinho que, embora a menina não tivesse percebido, estava 

sentado há horas debaixo daquela árvore e tentava compor uma sinfonia verbal 

com os silêncios da tarde. 

 

- E me ensinou mais: Que as cigarras do exílio são os únicos seres que sabem de 

cor quando a noite está coberta de abandono. Acho que a gente deveria dar 

mais espaço para esse tipo de saber. 

- Que tipo de saber? 

- O saber que tem força de fontes.  

- Ah... acho que entendi. Como você se chama? 

-Me chamo Manoel, mas na verdade eu sou dois seres. O primeiro é fruto do 

amor de João e Alice. O segundo é letral: É fruto de uma natureza que pensa 

por imagens... 
25

 

- Nossa! Então o senhor é um poeta! 

- Foi o que a minha mãe disse: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar 

água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. 

E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.
26

 

- Mas como é possível carregar água numa peneira? 

- É um despropósito.  

- Entendi. 

 

E, então, não pararam mais de conversar. A menina ficou impressionada 

com as histórias do poeta e ele, por sua vez, ficava satisfeito ao perceber que as 

suas palavras enchiam os olhos dela de ternura e um brilho curioso. Resolveram, 

então, compor alguns poemas juntos: 

                                                           
24 Em itálico e dividido em quatro trechos, poema “3” da segunda parte (Biografia do Orvalho) do livro 
“Retrato do Artista Quando Coisa” (1998). 
25 Em itálico, trecho do poema “Os Dois” do livro “Poemas Rupestres” (2004). 
26 Em itálico, trecho do poema “O menino que carregava água na peneira” do livro “Exercício de ser 
criança” (1999). 
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I. Brincar com palavras.
27

 

 

Eu queria usar palavras de ave para escrever. 

Quem sabe, assim, os passarinhos coubessem em meus alfabetos. 

Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. 

Porque lugar para a gente morar só precisa caber. 

Ali a gente brincava de brincar com palavras. 

Foi um jogo que a gente inventou para enganar a razão. 

Tipo assim:  Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 

Ou: Nuvem é alguma coisa de paina que aprendeu a voar. 

O Pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras 

novas coisas de ver assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do rio do 

mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. 

A gente virava sorriso quando as palavras brincavam de esconde-esconde com a 

imaginação. E o que estava escondido, pode acreditar, não era a razão das 

coisas. Mas a sua disfunção. Para aquilo que uma coisa não foi feita, é provável 

que ela seja perfeita. 

 

II. Seu avô e o meu.
28

 

 

Meu avô dava grandeza ao abandono. 

Era com ele que vinham os ventos conversar. 

Sentava-se o velho sobre uma pedra nos fundos do quintal 

E vinham as pombas e vinham as moscas a conversar. 

Saía do fundo do quintal para dentro da casa 

E vinham os gatos a conversar com ele. 

Tenho certeza que meu avô enriquecia a palavra abandono. 

Ele ampliava a solidão dessa palavra. 

E as borboletas se aproveitavam dessa  

Amplidão para voar mais longe. 

                                                           
27 Em itálico, trechos do poema “I” do livro “Menino do Mato” (2010). 
28 Em itálico, trecho do poema “Meu Avô” do livro “Exercícios de ser criança” (1999). 
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Meu avô levava a solidão para passear 

E até lhe gerou um filho. 

O velho sofria de assombramentos 

E nunca gostava de ficar sozinho. 

Sempre tinha uma solidão que fosse 

Num corpo de mulher 

Num copo de cachaça 

Numa melodia dançando no rádio 

É que meu avô sofria de despertencimento. 

Ele não se encontrava em si. 

 

III. Borbolecídio
29

 

 

Eu vi duas borboletas amarelas pousadas no 

muro da tarde. 

A borboleta maior enfiou uma coisa fininha 

que nem tripa de lambari 

na borboleta menor. 

Eu pensei que seria testemunha de um borbolecídio 

e me intimariam a depor. 

Mas me espantei de novo e firmemente com o fato: 

Ambas tremeram de amor durante. 

Foi um casamento. 

Depois voaram buliçosas pelas ruas do jardim. 

Foi uma lua de céu. 

 

IV. A Grande Revolução
30

 

 

Catar um por um os espinhos da água 

                                                           
29 Em itálico e dividido em três trechos, poema “24” da segunda parte (Caderno de Aprendiz) do livro 
“Menino do Mato” (2010). 
30 Em itálico, poema “Serviços” do livro “Arranjos para assobio” (1980). 
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Afim de apreender-lhes os silêncios. 

Restaurar nos homens uma telha de menos 

Que os caminhos para a chuva realezam. 

Respeitar e amar o puro traste em flor 

Que o traste é soberano amor. 

 

V. Linguagem
31
 

 

Contenho vocação pra não saber línguas cultas. 

Sou capaz de entender as abelhas do que alemão. 

Eu domino os instintos primitivos. 

 

O meu noticiário não passa na televisão 

Não posso ligá-lo e desligá-lo quando quiser 

Eu escuto as indecências da natureza. 

 

A única língua que estudei com força foi a portuguesa. 

Estudei-a com força para poder errá-la ao dente. 

 

E por conhecer o ponto exato da loucura da linguagem 

Lhe abasteço de absurdos enaltecidos pelo amor. 

 

Sei também a linguagem dos pássaros – é só cantar. 

 

E canto. 

 

E, então, a menina perguntou por maravilhamento: 

 

- Manoel, o senhor é tão sabido! Existe alguma coisa que te dá medo? 

- Sim, menina. Eu sou o medo da lucidez
32

. 

                                                           
31Em itálico, poema “IX” da quarta parte (Retrato Quase Apagado Em Que Se Pode Ver Perfeitamente 
Nada) do livro “O Guardador de Águas” (1989). 
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- Da lucidez, Manoel? 

- Sim, menina! O sentido normal das palavras não faz bem ao poema
33

. 

- Compreendo. 

- Você compreende porque é uma criança. Os poetas aprenderiam – desde que 

voltassem às crianças que foram, às rãs que foram, às pedras que foram. Para 

voltar à infância, os poetas precisariam também de reaprender a errar a língua. 
34

 

- E por que os outros poetas não aprendem logo de uma vez com as crianças, 

Manoel? 

- Não sei, menina. Sei que eu queria avançar para o começo. Chegar ao 

criançamento das palavras. Lá onde elas ainda urinam na perna. Antes mesmo 

que sejam modeladas pelas mãos. Quando a criança garatuja o verbo para falar 

o que não tem. Pegar no estame do som. Ser a voz de um lagarto escurecido.
35

 

- Os meus colegas da escola me apelidaram de voz de lagartixa, Manoel. 

- Então, eles acham que você é como um silêncio com cores. São coisas de 

infância mesmo. Lembro um menino repetindo as tardes naquele quintal.
36

 

- Como ele repetia as tardes, Manoel? 

- A brincar no terreio: entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, sabugos, 

asas de caçarola, etc. E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro. O 

menino cangava dois sapos e os botava a puxar o carrinho. Faz de conta que ele 

carregava areia e pedras no seu caminhão. O menino também puxava, nos becos 

de sua aldeia, por um barbante sujo umas latas tristes.
37

 

- Eu sei quem é esse menino!  

 

E os dois começaram a rir. Riram muito, até que um silêncio de paz se 

instaurasse. 

 

                                                                                                                                                                          
32Em itálico, trecho do poema “IX” da quarta parte (Retrato Apagado Em Que Se Pode Ver 
Perfeitamente Nada) do livro “O Guardador de Águas” (1989). 
33Em itálico, trecho do poema “VII” da quarta parte (Retrato Apagado Em Que Se Pode Ver 
Perfeitamente Nada) do livro “O Guardador de Águas” (1989). 
34Em itálico, trecho do poema “VIII” da quarta parte (Retrato Apagado Em Que Se Pode Ver 
Perfeitamente Nada) do livro “O Guardador de Águas” (1989). 
35 Em itálico, poema “6” da segunda parte (Desejar Ser) do livro “Livro Sobre Nada” (1996). 
36Em itálico, poema “XX” do livro “O livro das Ignorãças” (1993). 
37 Em itálico, poema “14” do livro “Retrato do Artista Quando Coisa” (1998). 
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- Eu ouvi dizer, Manoel, que quando duas pessoas estão falando muito e de 

repente se calam, é porque acabou de passar um anjo por ali. 

 

Silêncio. 

 

- Sabe, Manoel... às vezes eu tenho vontade de conversar com Deus. Eu sempre 

senti Deus bem perto, mesmo quando tentaram me convencer de que Ele era 

exterior. Hoje percebo que Deus é o selvagem que nos habita. Tudo o que não é 

concreto, da carne, em nós é sinônimo de Deus. Deus é o inexplicável, o 

impalpável, o que não se revela. Deus é 

mistério. E eu tenho me comunicado bastante 

com meu Deus. Eu concentro minhas energias 

e me encanto com Deus, Manoel. Com a 

natureza. Deixo o meu espírito ao sabor do 

vento, à fluidez da água, ao magnetismo do 

fogo e à matriarcaria da terra. E me conecto 

com o que de mais profundo existe aqui, meu 

Deus. Me conecto com o néctar da minha 

vida, com a minha ancestralidade, com o 

meu gérmen. E, então, sou Deus. É através de 

Deus que percebo o mundo, o infinito. É 

estando dentro de mim. 

- Menina! Você vai ser artista! 

- Como disse? 

- Você vai ser artista! Você vai criar e experimentar o gozo de Deus
38

! 

 

A menina sorriu. Um outro silêncio instaurou-se entre os dois. E ampliou, 

certamente, a sua intimidade. A menina olhou o poeta e tomou um susto. 

 

- Manoel? 

 

                                                           
38 Em itálico, poema “4” do livro “Retrato do Artista Quando Coisa” (1998). 
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Ela não encontrou a imagem do velhinho sentado sob a copa daquela árvore 

frondosa. Mas alguma coisa que começara a germinar, se fundir com a natureza. 

Os pés já não eram pés, mas uma porção de galhos e folhas que se misturavam 

com a terra, formando uma raiz. A calça havia sido invadida por ramos que 

começavam a brotar flores pequenas e muito brancas, que serviam para as 

formigas darem um passeio. Das mangas de camisa saíam outros tantos galhos e 

flores e formigas e... não havia mais rosto. Apenas o chapéu caído que, agora, 

servia de ninho para um pequeno ovo de passarinho. Apenas um.  

 

- Manoel? 

 

Silêncio. A menina, então, mirou o horizonte que se alaranjava como nenhum 

outro dia. E escutou aquela prece. Fechou os olhos tentando compreender que 

milagre era aquele que estava acontecendo, tentando se conectar com o seu 

Deus. Como, diante do silêncio, ela conseguira presenciar história tão absurda? 

Onde o velhinho foi parar? Será que ele, finalmente, conseguiu casar com a 

natureza e, por isso, mudou de matéria? A menina abriu os olhos, esperançosa, 

e, ao olhar para o lado, encontrou a mesma mistura de roupas, chapéu e 

natureza. Manoel acabara de mudar de reino. E ela nem teve tempo de se 

despedir. Isso doeu-lhe muito o coração. Tanto, que começou a chorar. Um 

choro sofrido, molhado, salgado. Que só cessou quando escutou um barulhinho 

singelo. O ovo do ninho do chapéu de Manoel começara a quebrar. Um 

biquinho luminoso lutava para rasgar as cascas. E ela observou, atenta, aquele 

mistério. Em alguns minutos, um passarinho de penas azuis e detalhes de verde e 

dourado, nasceu.  

 

- Manoel? 

 

Ele piou baixinho e pulou para o pé direito da menina. E, então, lhe lançou um 

olhar de ternura. Um olhar de silêncio. Ampliando a intimidade entre eles.  
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- Manoel, você queria crescer pra passarinho...
39

 

 

E voou. 

 

- Tchau, Manoel! Voa! Voa! 

 

A menina gritava, enquanto sorria e acenava para o pássaro que, aos 

pouquinhos, se perdia com o fim da luz do dia. Se camuflava nas nuvens tortas 

e, pouco a pouco, foi se perdendo no horizonte em chamas. O sol se pôs, 

levando consigo o testemunho daquele encontro sob uma árvore frondosa, 

regado a silêncios e poesia. Fora cúmplice de uma história de amor e amizade 

que teve apenas a duração de uma tarde e se eternizou num milagre. 

 

- Paulinha!!! Paulinha!!! Entre pra dentro, menina, que o sol já deitou! 

 

Chamou a mãe dela ao longe. Então, a menina voltou para casa empurrando a 

bicicleta e, para jamais esquecer aquele dia, fez uma promessa à árvore que 

testemunhou o seu encontro com o poeta. Jurou que levaria para sempre, no 

peito, a sua imagem. E que, no futuro, quando se tornasse artista, como 

pressagiou Manoel, voltaria aquele mesmo lugar, faria uma fotografia e 

escreveria algo sobre o encontro mais especial de sua vida, como forma de 

agradecimento ao velho menino poeta. E assim fez. 

 

A menina tornou-se uma atriz e os aprendizados advindos da convivência curta e 

marcante com o poeta lhe ajudaram nesse percurso. Ela descobriu que não eram 

as palavras, os gestos, que lhe levariam a tocar o seu público profundamente. 

Não era pela técnica, mas pelo afeto. Estudou para poder errar ao dente, como 

fez Manoel de Barros com a língua portuguesa. Como as palavras caçam o 

poeta, a atriz permitiu que as imagens e temas a escolhessem, que os mitos 

saltassem à sua frente e lhe fizessem de instrumento de partilha do sensível. Que 

o jogo, a brincadeira lhe orientasse, que o criançamento do ser lhe pertencesse 

                                                           
39Em itálico, poema “2.3” da segunda parte (Diário de Bugrinha) do livro “Livro Sobre Nada” (1996). 
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ao ponto de explodir para a cena, para o encontro com o público. E quando 

chegou o momento de seu regresso à velha árvore, cumpriu o pacto que fizera 

com o tempo no dia em que o poeta virou passarinho. 

 

 

 

Fotografou o lugar do encontro, escreveu este trabalho e, enfim, “cresceu pra 

passarinho”, ganhou o mundo, voou. 
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ACHADOUROS 

 

 
(Fig.16: Brincando com as coisinhas que encontrei no meu achadouro. Essas pedras-peixes, 
sem dúvidas, são as pedras-peixes mais bonitas do mundo inteiro. E são minhas! Assim como 
as chaves-plantas, que guardam segredos que eu não ouso dividir com ninguém. Nem 
comigo.) 

 

Em um de seus escritos que mais me são caros, Manoel de Barros 

menciona a existência dos “achadouros de infância”40, lugares secretos que 

guardam os nossos tesouros da época de crianças. E que tesouros são esses? 

                                                           
40Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso 

depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela 
intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as 
pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo 
motivo da intimidade. Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que 
a negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava aos 
meninos de Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que os holandeses, na fuga 
apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de ouro, dentro de 
grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu 
estava a pensar em achadouros de infâncias. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira 
do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé 
do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje um 
caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e enxada às costas cavar no meu 
quintal vestígios dos meninos que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. 
(BARROS, 2010, p.67) 

http://quintal-de-casa.blogspot.com.br/2007/06/achadouros.html
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O singular de cada um, a sua história de vida, talvez. Qual o seu valor? 

Somente a partir da intimidade que temos com essas coisas é que 

conseguimos medir. Essa é uma certeza, e esse fato torna a resposta, 

indubitavelmente, particular. 

Durante toda a vida esses bens individuais vão sendo armazenados 

em nossos “achadouros” e resguardam os mistérios que envolvem as nossas 

experiências mais impactantes. Destaco algumas coisas que encontrei outro 

dia no meu achadouro: tênis com chulé e joaninhas, um jabuti, formigas 

explosivas, máquinas para bolhas de sabão, o galo Jacinto, felinos que brincam 

com novelos e usam roupas de bonecas, a Bruxa Maracatuxa que mora atrás 

da quadra da escola, pássaros que bicam o telhado, abelhas que gostam de 

flores de parede, telhas que habitam seres, material de costura e barulho de 

máquina, voz de locutor da praça, rádio chiando ao meio dia, barulho de panela 

de pressão, vento que joga terra no olho da gente, elástico para pular, água de 

pote, menina da cruz, usina que não tem uso, prefeitura que desmorona, 

cachorros se emendando... 

São pedaços de vida, portanto, que ficam guardados porque esperam, 

certamente, o dia em que serão devolvidos à vida, reencantados, recontados. É 

essa matéria que na construção do espetáculo “Memórias de Quintal”, ao lado 

de Alex e Lulu, fui resgatando na tentativa de gerar alguma reflexão, história, 

recriação do vivido, a partir, obviamente, de minhas próprias intimidades e 

depois de muito “cascaviar” o meu achadouro. A impressão que tenho, agora, é 

de que tudo o que sempre buscamos, nossos sonhos, nossos desejos de ser, e 

também tudo o que nos dói, está dentro da gente desde sempre. E por mais 

que sejamos eternos aprendizes em um mundo que não nos trará respostas, 

mas sempre dúvidas, novos medos, novos desafios e razões, existe algo, uma 

centelha, uma voz que nos orienta a não desembestar por um caminho que 

não seja legítimo. 

Penso que no teatro, arte do encontro entre humanidades, lugar de 

onde se vê e se é visto, o que se coloca em contato entre as pessoas são 

fragmentos de seus achadouros de vida. Algumas histórias, provavelmente, de 

cunho universal, mas há também outras que são provenientes de algum lugar 

muito secreto e desconhecido a qualquer olhar exterior. Quantos mistérios não 

trazemos a tona, ainda que não sejam expostos, quando compartilhamos a 
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nossa humanidade com outras pessoas? É possível, portanto, compreender o 

ritual do jogo teatral como uma ferramenta, linguagem, arte, que coloca os 

nossos tesouros em relação, misturando-os e lhes agregando outras 

experiências e níveis de complexidade. Como alguém que brinca com a água 

doce de um rio entre as mãos em concha, temperando-a com movimento, 

temperamos os nossos líquidos, os nossos sentimentos, quando unimos as 

nossas águas às do mundo. 

E o que acontece quando toda essa matéria bruta de vida está 

localizada nas mãos das crianças que fomos? Quando a voz que nos orienta a 

não nos perder, que indica o caminho é a voz da infância? Penso que a 

maravilha de ser atriz está na possibilidade de a cada novo processo, história, 

olhar de novo e de novo à pessoa que sou desde o dia em que nasci, em que 

aceitei o convite do vento e vim dançar nesse planeta. Olhá-la sempre com 

olhos novos, calibrados de experiências recentes e sedentas de se misturar às 

antigas. Olhá-la, à menina, tentando acender-lhe inteira por dentro e perguntar: 

como vai você? Como será que lhe abraçarei com os braços de agora? Que 

novidade de mim mesma sua ternura de criança revelará aos meus olhos 

adultos? Que sopro, que canção, que imagem você rebentará em meus 

devaneios de atriz? Que menina? Que mulher? Que palavras cabem em tua-

minha boca? 

A menina de agora me diz: vai, atriz! Pode ganhar o mundo! Alça o vôo 

que almeja, lança-te sem medo em piruetas apaixonadas e mortais! Vai! Tua 

escolha foi feita e é genuína! Não foi você que desejou de olhos cerrados, com 

fé na poeira daquela estrela-cadente, poder sempre, sempre, estar atenta aos 

teus próprios sinais? Jamais calar a voz de tua intuição? Pois, afirmo, corre, 

vai! Menina que sou, estarei sempre à tua espera para um novo encontro. 

Estarei sempre à tua guarda para um possível aconchego quando o mundo for 

cruel e te fizer doer inteira. Estarei sempre orando pela tua felicidade, pela tua 

memória, pela tua história, por quem és e sou. Estarei sempre pronta para 

caminhar contigo quando for necessário e também para me esconder quando 

não estiveres afim de papo, de conselho, quando estiver farta de si mesma, de 

mim. Corre, atriz! Espalha essa ternura que te move! Te mostra, menina, 

inteira, mulher, poeta, que o mundo espera por você. Por nós. Por todos nós 

que somos e seremos sempre, inquestionavelmente, as crianças que correram 
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os nossos quintais, abriram os nossos armários e amontoaram as nossas 

histórias de saudades. 

À minha volta, passados vinte e quatro meses de pesquisa, não vejo o 

que imaginei quando decidi me lançar nesse estudo. Ao invés de manter a 

velha casa em ordem, preservando a terna fotografia que sempre carreguei nos 

olhos, mais parece que um redemoinho a atravessou do portão ao quintal, 

trazendo poeira, entortando as molduras nas paredes, derrubando alguns 

copos do armário, pesando os lençóis com areia, eletrocutando os fios da 

geladeira e da TV, espalhando para longe os retalhos que escaparam da 

máquina de costura de vovó. E em meio a tudo isso, minha menina e minha 

atriz observam tudo muito silenciosamente. Do rádio de vovô e seu som 

abafado, escapa a música “Fala” de Secos e Molhados. “Eu não sei dizer nada 

por dizer, então eu escuto...”. Eu escuto. O meu duplo emudecido. Eu escuto. E 

a escuta me atravessa, trazendo tantos pensamentos. 

Esse silêncio de agora me instiga a atentar para a potencialidade que 

é, para o trabalho de ator, deixar-se orientar pela memória, pela invocação do 

vivido. É como brincar de Super-homem, poder driblar o tempo, girando em 

movimento contrário ao fluxo natural da terra, e assim acabar por mudar o 

curso da história. E também é como experimentar ser um pouco Prometeu de 

si mesmo, iluminar tudo por dentro, presenteando a própria humanidade com o 

fogo da sabedoria. Sabedoria de enxergar-se, reconhecer-se, e, dessa 

maneira, poder transformar-se em algo pleno, porque se está em constante 

movimento. E porque o movimento existe é que se dá o encontro. Como 

aponta Leonardelli, 

 

A memória, quando trabalhada em função da construção do 
depoimento pessoal – a disposição dos conteúdos históricos do 
performer para a criação – exige um trânsito criativo, intenso e, 
por vezes, acelerado entre os conhecimentos apreendidos e 
em apreensão, a ponto de um se misturar de tal forma ao outro 
que já não se pode falar em núcleos fechados de experiência 
armazenada, mas em fluxo de contaminações do vivido. (2010, 
p.192) 

 

E como falar sobre fluxo de contaminações do vivido sem lembrar 

Artaud?! Sem evocar o que sua genial loucura já presumia?! Um teatro mais 

comparado à peste. Um ator sagrado porque se faz profano, contido porque se 
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entrega ao transe do jogo, à produção de energia extracotidiana, marginal de si 

mesmo porque se oferta sem pudor e sem julgamento, compartilha a própria 

intimidade, trazendo à tona seus monstros e anjos. Está a serviço da arte, 

porque é a própria obra. O corpo é o sujeito do encontro. E se este sujeito sabe 

de si, então não teme o que virá, porque está fortalecido e preparado para 

viver, verdadeiramente, profana e religiosamente, o teatro e, assim, entregar-se 

ao outro. 

 

Artaud falou da magia do teatro, e o modo como ele a evocava 
deixa imagens que nos tocam de alguma maneira. Talvez não 
a entendamos completamente, mas nos damos conta de que 
ele almejava um teatro que transcendesse as razões discursiva 
e psicológica. E quando, um belo dia, descobrimos [...] que o 
teatro é uma ação que acontece aqui e agora, dentro do 
organismo dos atores, em frente de outros homens, quando 
descobrimos que a realidade teatral é instantânea, não é uma 
ilustração da vida mas que está ligada a ela apenas por 
analogia, quando nos damos conta de tudo isso, então nos 
fazemos a pergunta: não era simplesmente sobre isso que 
Artaud falava e nada mais? (GROTOWSKI, 2011, p.84) 

 

Certamente. Certamente o gênio profetizara um pensamento 

incompreendido. Isso me comove e me aproxima da energia da criança que, 

por vezes, também é colocada em um lugar equivocado. É lamentável perceber 

que a nossa sociedade desacredita ou mesmo desconhece a potência da 

infância como instrumento de criação. O meu trabalho, nesse sentido, propõe 

uma tentativa de contrariar isso. E por arriscado que seja, deixo que cada leitor 

ou espectador encontre as suas próprias razões a partir dos devaneios e 

inquietudes que trago. Também à maneira que puder, como me permito 

experimentar, e apenas torço que boas surpresas aconteçam e possam 

provocar um novo olhar sobre o mundo, ao fazer teatral, ou à própria noção de 

criança interior. 

Por fim, enxergo agora, ainda que em meio à bagunça da casa 

revisitada, o encontro que mais me atravessou. Um duplo de mim mesma: a 

menina e a atriz. Uma colaborando com a existência da outra. A menina 

orientando os passos da atriz em sua trajetória, emprestando os seus 

devaneios e solidões de criança – irmãos dos poetas – como ferramenta para 

potencializar o ofício, o corpo, o trabalho. A atriz, por sua vez, cumprindo o 
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trato de nunca deixar a menina, nunca abandonar a brincadeira, nunca 

esquecer o quintal. 

Minha grande ternura pelas crianças que somos. 
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ANEXO 

 

MEMÓRIAS DE QUINTAL  
  
Direção: Alex Cordeiro e Rodrigo Silbat.  
Dramaturgia: Paulinha Medeiros.  
Elenco: Alex Cordeiro, Lulu Albuquerque e Paulinha Medeiros.  
  

CENA 1 – ANIVERSÁRIO IMPROVISADO 
 
As pessoas chegam ao local da apresentação e recebem velinhas de aniversário. Uma 
das atrizes, Paulinha, tem em mãos um cadastro para os espectadores que queiram 
receber informações sobre o grupo. Ela pede o nome das pessoas e pergunta como 
encontra-las no facebook. Os outros dois atores, Alex e Lulu, conversam com pequenos 
grupos e de hora em hora vão até a sala de ensaio. Alex recolhe o cadastro que estava 
com Paulinha e entrega a Silbat, que está no escritório, com o computador aberto para 
procurar as pessoas no facebook. Ele coletará fotos da infância dessas pessoas, que 
serão utilizadas na penúltima cena do espetáculo. Lulu vai até Paulinha. 
 
Lulu: Amiga, o refletor ainda tá dando problema.  
 
Depois de algum tempo Alex sai da sala de ensaio e vai até as meninas. 
 
Alex: Paulinha, a gente não conseguiu resolver, mas eu já liguei pra Nando e disse que 
você ia lá buscar. 
Paulinha: Poxa... a essa hora é melhor levar o público pra ir se acomodando.  
Lulu: Massa! Vai lá, que a gente vai adiantando os informes.  
 
Paulinha sai do espaço. Alex, Lulu e Silbat chamam a atenção das pessoas e explicam 
que hoje é o aniversário de Paulinha e junto do espetáculo eles farão uma festa 
surpresa de improviso. Explicam que desde os 8 anos Paulinha não tem uma festa de 
aniversário e essa é a ocasião perfeita. Enquanto isso, vão conduzindo as pessoas à 
sala de espetáculo e pedindo que contribuam com a arrumação da festa. As pessoas 
enchem balões, arrumam a mesa com refrigerantes, salgadinhos e um bolo de 
aniversário. Quando escutam Paulinha voltando, apagam as luzes e se preparam para 
cantar “parabéns pra você”. Quando as luzes acendem as pessoas veem Paulinha com 
um refletor na mão e cantam “parabéns”. Ela fica confusa e deixa a sala. Alex corre 
atrás dela. 
 
Lulu: Continua, continua os parabéns!!! Paulinha!!! Minha gente, Paulinha me mata de 
vergonha! Amiga, deixe de ser do mato, mulherzinha!!! Vem curtir sua festa!!!  
 
Alex e Paulinha voltam ao espaço. Lulu entrega um bolo com velinhas acesas a 
Paulinha. 
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Silbat: Vamos fazer uma foto com todo mundo? Aqui, com a aniversariante! 
 
Silbat faz uma foto das pessoas e depois uma selfie com todos ao fundo. Lulu puxa um 
“discurso, discurso”! 
 
Paulinha: Desculpa os modos, gente! Eu agradeço vocês terem preparado tudo isso 
pra mim, de verdade! Muito obrigada, de coração! Mas faz um tempão que eu não 
comemoro o meu aniversário assim. Eu tô super sem graça... não foi fácil e não está 
sendo. A verdade é que comemorar aniversário não é tão bonito assim pra mim. Sabe 
essas imagens que mexem com a gente, reviram por dentro?! É o que tá acontecendo 
agora... tá tudo embrulhado e tá doendo.  
Alex: Mas, Paulinha, agora pode ser diferente! É o seu aniversário de 26 anos.  
Paulinha: Ou seria o meu aniversário de 8 anos?! 
Lulu: Ou seria tudo isso uma grande brincadeira com o tempo?!  
 
Começa a tocar, baixinho, a música tema do espetáculo. Paulinha e Alex se encaram e 
começam a caminhar de costas. 
 
Lulu: Evocar essas memórias, essas imagens mais antigas é como brincar de Super-
Homem. Vocês já assistiram ao filme? Lembram que o Super-Homem dá um giro em 
torno da terra, no sentido contrário, pra voltar no tempo e salvar a Lois Lane? É mais 
ou menos como está acontecendo agora. Brincamos de Super-Homem quando 
brincamos de subverter o tempo.  
 
Lulu também começa a caminhar para trás. 
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CENA 2 - POEIRA DAS ESTRELAS 
 
Na trilha de fundo ouve-se um coração pulsando. Os três atores, de pé, olham para 
baixo e projetam a imagem de uma criança pequena a seu lado. Dão lhe dois dedinhos 
para segurar e começam a brincar com suas “crianças imaginárias” pelo espaço. 
Pegam a criança no colo, a apertam contra o próprio peito e abaixam até começar a 
engatinhar, como bebês. Tentam levantar e caem com o bumbum no chão. Olham o 
céu com espanto, como se pela primeira vez. Voltam a engatinhar, tentam levantar e 
novamente caem com o bumbum no chão. Miram o céu, mais uma vez. Tornam a 
engatinhar e, finalmente, conseguem se levantar, mas não têm muito equilíbrio, então, 
correm de um jeito desorganizado e eufórico, como bebês. Se encontram no centro do 
espaço e brincam de girar juntos, de mãos dadas. Giram também individualmente. No 
ápice da música apontam o céu com o dedo indicador simultaneamente, Lulu de pé, 
Alex levemente curvado e Paulinha deitada no chão. Os três juntam o dedo indicador 
esquerdo com o dedo indicador direito e correm pelo espaço. Quando soltam as mãos, 
acenam para o infinito.  
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CENA 3 – JOGO “QUANDO EU FIZER X ANOS” 
 
Alex: Quando eu fizer 8 anos vou arrancar um dente de leite com um pedaço de linha 
de costura da minha mãe. Sangra. É salgado.  
Lulu: Quando eu fizer 9 anos farei parte de um trio de melhores amigas e nós vamos 
inventar um código para fazer pegação.  
Paulinha: Quando eu fizer 4 anos vou fazer uma cirurgia para retirar as amígdalas e 
ganhar o meu primeiro apelido, na escola vão me chamar de...  
Alex e Lulu: Voz de lagartixa!!!  
Lulu: Quando eu fizer 10 anos vou passar  as tardes perseguindo pegadas de galinhas.  
Paulinha: Quando eu fizer 7 anos vou criar um galo, chamado Jacinto, só que ele vai 
virar almoço.  
Lulu: Quando eu fizer 12 anos vou ganhar o meu primeiro sutiã.  
Alex: Quando eu fizer 8 anos vou escutar que o “26” é ônibus certo.  
Paulinha: Quando eu fizer 7 anos vou aprender que nós somos um mar de foguinhos.  
Lulu: Quando eu fizer 7 anos vou descobrir que coisas terríveis acontecem no escuro.  
Alex: Quando eu fizer 15 anos vou ouvir três batidas na porta da minha casa.  
Lulu: Quando eu fizer 8 anos vou fugir de casa com mais dois amigos...  
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CENA 4 – ALGUMAS PISTAS 
 
Os atores correm, colocam uma mochila nas costas e assumem os personagens 
crianças.  
 
Paulinha criança: Ei!!! Deixem eu mostrar o que consegui: uma lanterna, porque eu sei 
que Lulu morre de medo das coisas que acontecem no escuro... 
 
Paulinha tira uma lanterna da mochila e entrega a Lulu. 
 
Lulu criança: Psiu! É segredo!!! Mas obrigada, amiga! 
Paulinha criança: E eu trouxe um livro!!! O livro que conta a história do “Mar de 
Foguinhos”! 
 
Paulinha mostra o livro. 
 
Lulu e Alex crianças: Mar de foguinhos? 
Paulinha criança: É!!! Nesse livro a gente aprende que cada pessoa tem um fogo que 
queima diferente, e quando tem várias pessoas juntas elas formam um mar de 
foguinhos!!! 
Lulu e Alex crianças: Que lindo!!!  
Alex criança: Meninas, eu trouxe fogo!!! A gente pode fazer uma fogueira! 
 
Alex tira um isqueiro de dentro da mochila. 
 
Alex criança: Eu também trouxe isso aqui... um mapa! 
 
Alex tira um mapa da mochila. 
 
Lulu e Paulinha crianças: Um mapa!!! 
Alex criança: É, eu mesmo que fiz pra ajudar a nossa fuga! E eu também descobri uma 
informação secreta importantíssima! Os meus pais estavam brigando e eu ouvi a 
minha mãe dizendo que o ônibus certo é o 26! 
Paulinha criança: Que ônibus? Como assim? 
Lulu criança: O ônibus da fuga!!! 
Paulinha criança: Mas... mas a gente não combinou que ia de ônibus! 
 
As crianças discutem um pouco. Lulu tira um pirulito de dentro da mochila e hipnotiza 
Paulinha. 
 
Lulu criança: Paulinha! Olha o que eu trouxe aqui, ó... 
Paulinha criança: Me dá? 
Lulu criança: Claro que eu dou, bobona! E tem muito mais!!! 
 
Lulu abre a mochila e mostra um saco com balas e pirulitos. As crianças ficam 
extasiadas, abrem o pacote, comem as guloseimas e jogam algumas para o público.  
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Lulu criança: E isso não é tudo! Eu também trouxe um aparelho ultrassônico que vai 
nos ajudar a enxergar os foguinhos das pessoas!!! 
 
Lulu tira um caleidoscópio da mochila e olha as pessoas. 
 
Lulu criança: Foguinho, foguinho, fogão, fogaréu, fogãozão! 
Paulinha criança: Lulu, a gente também pode vigiar o céu! 
  
Paulinha pega o caleidoscópio, coloca no olho direito e mira o céu.  
 
Alex criança: Paulinha, você tá olhando do lado errado! É no lado esquerdo que dá 
certo.  
Lulu criança: Hã?!  
 
Alex pega o caleidoscópio. 
 
Alex criança: Não adianta colocar o caleidoscópio no olho direito, porque não 
funciona!  
Paulinha criança: Como é, menino?!  
Alex criança: Boy! O caleidoscópio só funciona se colocar no olho esquerdo! 
 
As meninas tapam o olho esquerdo.  
 
Lulu crianças: Eu vejo tudo com o lado direito!   
Paulinha criança: O caleidoscópio funciona dos dois lados. Você coloca em um olho e 
olha com o outro. 
Alex criança: Não, não funciona! 
Paulinha criança: Alex, fica em pé!  
 
Alex fica em pé.  
 
Paulinha criança: Tapa o olho direito! 
 
Alex tapa o olho direito. Paulinha mostra três dedos. 
 
Paulinha criança: Quantos dedos tem aqui? 
Alex criança: Na sua mão tem cinco, bobona, mas só tem três esticados! 
Paulinha criança: Dã! Parabéns! Agora tapa o olho esquerdo!  
 
Alex tapa o olho esquerdo. Paulinha mostra dois dedos. 
 
Paulinha criança: Muito bem! Quantos dedos tem aqui?  
 
Alex fica em silêncio.  
 
Lulu criança: Alex, quantos dedos?  
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Alex continua em silêncio. Lulu mostra o bumbum e revela uma calcinha do PiuPiu.  
 
Lulu criança: Boy, eu acho que tu é cego...  
Paulinha criança: É, boy, tu é cego!  
Lulu criança: Caramba!!! Alex é cego!!! Zarolho!  
Paulinha criança: Caolho!  
Lulu criança: Vesgo!  
Paulinha criança: Catia, a cega!  
Lulu criança: Mané Cegueta!  
Paulinha e Lulu criança: Cegueta! Cegueta! Cegueta!  
 
Alex fica perplexo e tira a mochila das costas.  
 
Alex: Quando eu fizer 8 anos vou desvendar o que era um segredo até pra mim. Eu não 
enxergo com o olho direito, já nasci assim.  
 
Alex coloca a mochila nas costas, continua perplexo.  
 
Paulinha criança: Fica assim não, boy! Tu é cego, eu não tenho amígdalas, Lulu não 
tem juízo! Normal! Ei, agora falando sério, eu tenho que revelar um segredo pra 
vocês.  
Alex criança: O que foi?  
Paulinha criança: Não vai dar pra gente fugir. Eu não gosto de andar de ônibus.  
Lulu criança: Hã?! Por que não?  
Paulinha criança: Porque eu lembro da história do Marujo e da Sereia... é muito triste.  
Alex criança: Lá vem você com suas histórias de novo...  
Paulinha criança: É uma história de amor entre uma Sereia e um Marujo que moravam 
em mares distantes, e namoravam por cartas. Eles se conheceram quando o Marujo 
estava de férias, num baile, ao som da música Canteiros.  
 
Começa a tocar a música Canteiros de Fagner e entra uma luz de boate. Alex tira a 
mochila e coloca um cap de Marinheiro na cabeça. Lulu tira a mochila e passa um 
batom vermelho na boca.  Os dois paqueram um com o outro à distância, se 
aproximam e começam a dançar. Alex coloca o cap na cabeça de Lulu e eles se beijam.  
 
Paulinha criança: Eles se beijaram, se apaixonaram, e sentiram muita saudade quando 
as férias acabaram. Porque o Marujo teve que ir embora...  
 
Paulinha tira a mochila das costas. Alex e Lulu param o beijo. Lulu vai até Paulinha. 
  
Paulinha: Entrei no ônibus com a minha mãe e a gente viu o meu pai do lado de fora, 
sorrindo pela janela. As lágrimas deles se misturando ao meu sorriso...  
Lulu (mãe de Paulinha): Dê tchau para o seu pai, filha!  
 
Alex sorri com doçura. Paulinha acena para ele e o sorriso vai minguando.  
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Paulinha: E eu me despedi. Como fazia sempre que ele saia para o mar. Mas nesse 
momento eu senti o meu coração batendo tão forte e era tão pequeno, foi apertando, 
apertando, até que eu acabei pegando no sono, sentindo um travor na garganta. Um 
gosto salgado...  
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CENA 5 – SALGADO (PRIMEIRA PARTE) 
 
Paulinha e Alex tocam no canto do olho com o dedo e levam à boca.  
 
Alex: É salgado, por causa do iodo. O mar.  
Paulinha: Saudade...  
Alex: É por causa do iodo...  
Paulinha: É por causa da saudade...  
Alex: É por causa do Iodo...  
Paulinha: Tecnicamente! Mas metaforicamente o mar é salgado porque vem como um 
banho de saudade na gente.  
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CENA 6 – SOBRE CRESCER 
  
Lulu: Minha gente, tá salgado porque erraram a mão do sal mesmo! Ô salgadinho 
salgado. Onde foi que a gente encomendou isso? 
 
Lulu aparece comendo alguns salgadinhos. Alex e Paulinha conversam com o público 
sobre o quanto Lulu é inconveniente quando está com fome. Lulu coloca a mochila nas 
costas novamente. 
 
Lulu criança: Ei!!! 
 
Alex e Paulinha colocam as mochilas nas costas.  
 
Alex e Paulinha crianças: Oi!!! 
Lulu criança: Eu também tenho um segredo pra revelar pra vocês... eu não sou essa 
pessoa que vocês estão vendo.  
Alex criança: Não?!  
Lulu criança: Não. 
 
Lulu abre um zíper imaginário em seu próprio corpo.  
 
Lulu criança: Eu sou loira, tenho olhos azuis, cabelos lisos, sou magra, branca, e assumi 
essa identidade nova. E eu até já uso isso aqui, ó... muito prazer, eu sou a Nova Loira 
do Tchan.  
 
Lulu mostra um sutiã vermelho. Alex pega da mão dela e veste, assumindo o 
personagem “Mãe de Lulu”. Paulinha sai correndo e se esconde entre o público.  
 
Alex (Mãe de Lulu): Lucília Raquel!!!  
Lulu criança: Eita, porra!  
 
Lulu sai correndo.  
 
Alex (Mãe de Lulu): Lucília Raquel!!! Volte aqui, cabritinha! 
 
Lulu volta, cabisbaixa e nitidamente chateada. 
 
Alex (Mãe de Lulu): Cadê meu sutiã?  
Lulu criança: Tá nos seus peitos, mainha!!!  
Alex (Mãe de Lulu): Deixe de cabimento! Eu tô falando do novo que você pegou!!!  
Lulu criança: Mulher, tenha pena de mim!!! Me dê um sutiãzinho... do PiuPiu!!! Eu já 
preciso! Meus peitinhos ficam marcando na blusa da farda!  
Alex (Mãe de Lulu): Como é que é, Lucília Raquel Guedes Albuquerque? Deixe eu ver 
isso!!! 
 
A “mãe” analisa o corpo da filha. 
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Alex (Mãe de Lulu): Mas Lucília, como é que você não me avisou antes? Olhe pra isso! 
Você já é quase uma moça, não dá mais pra andar sem sutiã. O que é que as pessoas 
vão dizer de mim?! Que não ligo pra você, minha filha! Você tem algum professor 
homem, Lulu? 
Lulu criança: Tenho, mãe. Claro. 
Alex (Mãe de Lulu): Pois deveria ter me avisado antes. Aí fica você indo pra escola com 
os seios à mostra, sem sutiã, e os homens lhe olhando. Seus professores lhe olhando. 
Desejando a minha Lulu! Daqui a pouco você vai estar querendo dar beijo na boca e 
seus pretendentes não vão mais ver graça em você. Aí o que vai acontecer? Vão 
preferir alguém que sabe se comportar como uma mocinha decente, que se protege, 
usa sutiã.  
Lulu criança: Mulher, pois me dê o sutiã, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais 
os meninos rindo de mim, não! E fica todo mundo me olhando, mãe. O porteiro fica 
me olhando, o homem do carro da escola... eu também não tô aguentando mais 
aquela menina ali, ó, que desde que chegou que fica olhando pros meus peitinhos. E 
aquele ali também!  
Alex (Mãe de Lulu): Chega! Chega! Chega, Lulu!!! Eu vou lhe dar um sutiã sim, minha 
filha! Do PiuPiu pra combinar com a sua calcinha! Mas você tem que me dizer onde foi 
que você escondeu o meu sutiã novo da Marisa... 
Lulu criança: Tá num lugar muito fácil, mainha! Debaixo da segunda gaveta das frutas, 
na geladeira.  
 
Alex tira o sutiã. Lulu tira a mochila. 
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CENA 7 – SOBRE AMOR 
 

Paulinha: Silbat!!! Coloca a música da homenagem à Pequena Lulu! 
Lulu: Que mané Pequena Lulu?! 

 
Começa a tocar a música “Turuturu” de Sandy e Júnior. Lulu fica chateada. Alex e 
Paulinha cantam e dançam tirando onda com ela. 
 
Alex: Essa é a pequena Lulu. Ela é fã de Sandy e Junior.  
Paulinha: A pequena Lulu tem todos os discos e o Box de DVD´s do seriado de Sandy e 
Junior.  
Alex: A pequena Lulu escuta essas mesmas músicas todas as tardes, deitada no seu 
quarto.  
Paulinha: Enquanto o seu irmão grita da sala pra ela abaixar o som, porque ele está 
assistindo Esqueceram De Mim 2 na sessão da tarde.  
Alex: Lulu pensava nas músicas de Sandy e Junior enquanto brincava de uma espécie 
de pêra, uva, maçã ou salada mista, no entanto, essa brincadeira era mais “moderna”.  
Paulinha: Existiam códigos! Arrastar o pé no chão uma vez, assim... (mostra)  
Alex: Era o código de “beijo na boca, tipo selinho”...  
Paulinha: Se arrastasse o pé duas vezes, assim... (mostra)  
Alex: “Beijo na boca, tipo de língua”...  
Paulinha: Se arrastasse o pé no chão três vezes, assim... (mostra)  
Alex: “Beijo na boca, tipo de língua, com sarro pesado no escuro, por tempo 
indeterminado e sob a responsabilidade dos envolvidos”...  
 
Lulu para na frente de uma pessoa do público e faz a ação.  
 
Paulinha: Lulu era uma pequena romântica...  
Alex: Lulu sonhava ser igual à Sandy!!!  
Lulu: Queria! Queria demais ser igual a Sandy!!! Era só o que faltava mesmo...  
Paulinha: Queria sim, amiga! (Canta) “Se eu pudesse te prender, dominar seus 
sentimentos...” 
Lulu: Nossa! Realmente... prender, dominar os sentimentos, bem legal mesmo! 
Parabéns!!! De quem é a letra dessa música? 
 
Alex e Paulinha continuam cantando e dançam uma coreografia da música. 
 
Lulu: Para a porra da música!!! Caramba!!! De onde vocês tiraram a ideia de me 
homenagear tocando isso?  
Paulinha: Amiga, é uma brincadeira! 
Lulu: Brincadeira sem graça! Muito sem graça! Não percebem que foi essa visão 
romântica, essa idéia de incrustar no amor um “felizes para sempre” que fez uma 
geração inteira crescer achando que amar é pertencer a alguém?! Cadê o amor 
próprio, cadê a liberdade, cadê a possibilidade de viver de AMORES? A geração Sandy 
e Júnior tá se divorciando, traumatizando seus filhos, porque não entendeu que amor 
e eternidade não combinam!!! O amor às vezes acontece num instante, num segundo, 
numa tarde compartilhada com alguém. Porra! “Eu cresci e agora sou mulher...” preta, 
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de cabelo cacheado, gorda, de suvaco cabeludo, sapatão, e Sandy gosta até de dar o 
cu!  
 
Sai irritada. A música retorna. Lulu se empolga e volta correndo pra cantar com Alex e 
Paulinha: 
 
Lulu, Alex e Paulinha: Se é amor, sei lá, só sei que sem você parei de respirar! E é você 
chegar pra esse turuturuturuturu vir me atormentar...  
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CENA 8 – JOGO COM O PÚBLICO “QUANDO EU FIZER X ANOS” 
 

Paulinha: Pessoal, vamos jogar uma partida de “Quando eu fizer X anos”? Só que com 
o público!!! Vamos? É muito simples. Basta dizer “Quando eu fizer X anos vai 
acontecer isso ou aquilo na minha vida”. Eu vou começar. Quando eu fizer 5 anos vou 
realizar o meu sonho de ganhar uma irmãzinha, só que vai ser melhor ainda, porque na 
verdade eu vou ganhar uma irmãzona! 5 anos mais velha que eu! 
 
Os atores jogam com o público durante algum tempo. As pessoas contribuem com o 
espetáculo revelando suas próprias memórias de quintal. 
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CENA 9 - COISAS TERRÍVEIS ACONTECEM NO ESCURO 
 
Alex: Quando eu fizer 32 anos vou conhecer um cachorro... Willys!  
 
Paulinha fica em quatro apoios e assume o cachorro Willys.  
 
Alex: Willys é tão amoroso, carinhoso. Gosto muito desse cãozinho! Um dia eu 
descobri que ele também é gay... foi no dia em que Willys se apaixonou por um 
outro cachorro: Milk.  
 
Lulu fica em quatro apoios e assume o cachorro Milk. Os dois ficam se cheirando. 
  
Alex: E eles decidiram que dariam o seu primeiro beijo na boca!   
 
Willys monta em Milk. Três batidas na porta. Os cachorros ficam nervosos e começam 
a rosnar um para o outro.  
 
Alex: Quando eu fizer 15 anos vou escutar 3 batidas na porta. 
  
Black out. Três batidas na porta. Rosnados. 
 
Alex: Isso nunca acontecia. Todos acordaram. Quando o meu pai abriu a porta estava o 
meu irmão, Argemiro, 25 anos, gay, desfigurado, os olhos inchados, a boca sangrando, 
o rosto estourado.  
 
Os cachorros latem ferozmente. Os latidos misturam-se a batidas que simulam uma 
surra.  
 
Alex, Lulu e Paulinha: Três homens grandes, fortes, batiam nele. Ninguém apareceu 
para socorrer. Mordiam ele inteiro, na frente de todos. O bicho sangrando, não dava 
pra saber nem o número de feridas, nem quem estava machucando ou sendo 
machucado. Tudo virou uma poça de sangue com pêlos, dentes e olhos furiosos.  
 
Os latinos intensificam junto da surra!  
 
Alex: Faça com que eles parem, meu Deus! Faça com que eles parem! Pai, por que me 
abandonaste?  
 
Silêncio. Ainda no escuro, Paulinha canta. 
 
Paulinha: Eu tenho uma bonequinha, sim. Ela veio de Paris pra mim. Ela tem um lindo 
chapéu e também um amor de véu. 
 
Ouve-se um assobio. Alex acende uma lanterna e ilumina os seus pés. Ele está calçado 
com um par de botas marrons que representam o personagem “Homem mau” e tem 
um lenço amarrado na perna. Caminha até Lulu criança, que está sentada no chão. 
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Alex (Homem mau): Oi, amiguinha! Tudo bem? Olha o que eu trouxe pra você...  
 
Mostra um pirulito.  
 
 Alex (Homem mau): Pode pegar, amiguinha. Pode chupar! Eu gosto muito de você. 
 
Lulu criança chupa o pirulito.  
 
Alex (Homem mau): Canta aquela música da Bonequinha pra mim, canta. 
 
Lulu criança: Eu tenho uma bonequinha sim, ela veio de Paris pra mim... 
 
O Homem passa a mão nos cabelos da menina. Ela continua cantando. 
 
Alex (Homem mau): Como sua voz é bonita! Muito bem, amiguinha. Eu gosto muito de 
você. 
 
A menina continua cantando. O Homem começa a deslizar a mão pelo corpo de Lulu 
criança e ela vai ficando incomodada. Ele passa a mão na perna dela e sobe em direção 
à vagina. 
 
Lulu criança: Não, por favor, não.  
 
Alex (Homem mau): Calma, amiguinha! É só um gesto de carinho! 
 
Lulu criança: Pare, por favor!!! 
 
O Homem desliga a lanterna. Black out. 
 
Alex (Homem mau): Fique quieta! Eu te dei o pirulito e agora vou te fazer carinho, 
porque eu gosto muito de você! Quietinha, amiguinha, quietinha! 
 
Lulu criança: Pare!!! Pare!!! Por favor!!!  
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CENA 10 – SALGADO (SEGUNDA PARTE) 
 
Ainda no escuro Alex deixa Lulu sozinha e vai até Paulinha. 
  
Alex: É salgado, por causa do iodo. O mar.  
Paulinha: Saudade...  
Alex: É por causa do iodo...  
Paulinha: É por causa da saudade...  
Alex: É por causa do Iodo...  
Paulinha: Saudade!  
Alex: Fale mais baixo...  
Paulinha: Eu estou falando baixo! Você é que vai acabar acordando a menina!  
Alex: É exatamente disso que eu estou falando, estou preocupado com ela...  
Paulinha: Você quer dizer que eu não me preocupo com a minha filha?  
Alex: Olha aí, você invertendo o assunto...  
Paulinha: Não fuja da verdade!  
Alex: Que verdade?!   
Paulinha: É por causa da saudade!  
Alex: Eu já disse que é por causa do iodo! Dane-se a sua metáfora!!!  
Paulinha: Ela passou a tarde inteira esperando você na calçada!!!   
Alex: Você está completamente desequilibrada!!! Controle os seus nervos! Histérica! 
Paulinha: Como você pode esquecer de avisar que não vinha mais?!   
Alex: Você e essa tentativa de perfeição me dão pena!!!   
Paulinha: Você sente pena de mim?  
Alex: Pena, pena, pena!!! Porque você acha que pode controlar tudo à sua volta! Você 
acha que está sempre certa e os dias vão passando e você vai ficando mais chata, mais 
insuportável, mais mandona!  
Paulinha: Não!  
Alex: Não! Você só sabe dizer isso: não!!!  
Paulinha: Não!!! Eu digo sim pro que eu quero!!! Você fica se fazendo de coitado, eu é 
que tenho pena de você!  
Alex: Você tem pena de mim? Você tem pena de mim? Então, fala! Fala, porra! Sem 
metáfora, fala o que você pensa de verdade! Sem enfeitar com poesia!  
Paulinha: Eu tenho pena desse corpo curvado, parece que carrega uma cruz nas 
costas! Eu tenho pena desse olhar perdido, sem brilho, sem cor definida. Eu tenho 
pena de você ser incapaz de arder!!! Você não sabe arder!!! Você é um fogo que não 
queima!!!  
Alex: Acabou!!! Pronto?! Posso ligar a TV?  
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CENA 11 – APRENDER A AMAR 
 
As luzes acendem. 
 
Lulu, Alex e Paulinha: Boa noite!  
Paulinha: Está começando mais um programa “Aprender a amar”.  
Lulu: Como é de praxe, vamos fazer a escolha dos personagens.  
 
Alex vai até alguém do público. 
 
Alex: Meu amigo, escolha um desses cartões e leia o conteúdo pra gente, por favor.  
 
A pessoa escolhe um dos cartões e lê. Os atores se vestem de acordo com o 
personagem que vão assumir.  
 
Apresentador(a): Boa noite! No programa de hoje, trataremos de um assunto que é de 
interesse geral: o beijo!!! Não sabemos como surgiu, quem inventou, mas queremos 
saber como foi o seu primeiro beijo na boca?  
 
Apresentador(a) vai até alguém do público e entrega o microfone para a pessoa 
responder.  
 
Apresentador(a): Muito bom! E é para ajudar pessoas que nunca beijaram na boca que 
o nosso convidado de hoje trará dicas incríveis! Com vocês, ele: Convidado!!!  
 
O(a) assistente anima a plateia e puxa aplausos. 
  
Apresentador(a): Seja bem-vindo, Convidado! É um prazer imenso recebê-lo no 
“Aprender a amar”.  
Convidado(a): Eu que agradeço o convite!  
Apresentador(a): Convidado, diz pra gente. É possível aprender a beijar sem beijar? 
Existem técnicas específicas para isso?  
Convidado(a): Com toda certeza. E eu trouxe algumas para mostrar a todos os nossos 
telespectadores. Bom, vamos ao que interessa!  
 
Enquanto o(a) Convidado(a) fala, o(a) Assistente vai demonstrando a técnica.  
 
Convidado(a): A primeira técnica que eu vou mostrar pra vocês é a da fruta! O segredo 
está na imaginação! É importante enxergar a boca do seu desejo na fruta! E então, 
experimentar. Cuidado para não arrancar a boca da outra pessoa, não é?!  
 
Assistente acaba mordendo a fruta. 
  
Convidado(a): Bom, vamos para a próxima! O copo com água e gelo é infalível na hora 
de exercitar a língua! Sim, a língua é essencial para que se tenha um bom beijo na 
boca! O exercício da imaginação permanece, certo? Precisa ter convicção! A 
exploração fica por conta de cada um, mas eu sempre sugiro começar devagar, 
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sentindo a textura do copo, deixando que a boca vá encontrando a água e o gelo AOS 
POUCOS para, então, iniciar o exercício da língua! Gira para um lago, para o outro, põe 
o gelo pra dentro, põe o gelo pra fora, e continua! Pra um lado, pra o outro... CUIDADO 
para não querer engolir a outra pessoa, gente, nem girar a língua como se fosse uma 
hélice de avião!!!  
 
Assistente quase engasga com o gelo e a água. 
  
Convidado(a): Por fim, a terceira e última dica que tenho a dar para vocês é a partir do 
uso da própria mão. Sim, porque nada melhor que um pedaço de pele, com textura 
mais aproximada e fiel, para aprender a beijar. Esse, eu gostaria de convidar todos a 
experimentar. Novamente, imaginação!!! Enxerga a mão como se fosse o fruto do 
pecado, você quer abocanhar, está salivando de tanto desejo e, então, parte para a 
experimentação!!! (Para os espectadores) Vamos lá, gente, não sejam tímidos. 
Experimentem! Foca na mãozinha e se joga!!! Isso, aquele ali adorou a ideia, né?  
Apresentador(a): Estão todos beijando!!! Convidado, gratidão pela sua 
presença!!! Tenho certeza de que suas dicas foram muito uteis! Agora, vamos para o 
segundo bloco do programa: top five de músicas para a infância!!!  
 
Os atores dançam e vão desmontando dos personagens.  
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CENA 12 – IMAGENS QUE NÃO DEIXEI QUE O TEMPO APAGASSE POR INTEIRO 
 
Alex: Paulinha, a gente tem uma surpresa pra você agora!!! 
Lulu: Preparamos uma homenagem, amiga! 
 
O projetor é ligado. 
 
Paulinha: Mentira, né? Vai rolar aquela velha apresentação de power point... 
Lulu: Isso mesmo!!! Fica de costas! 
Alex: Só vira quando eu avisar, Paulinha!!! 
 
É projetada uma colagem de Paulinha com os pais no aniversário de 8 anos.  
  
Alex: Paulinha... eu lembrei que você sempre reclamou de não ter fotos dos seus pais 
juntos no seu aniversário, então, fiz essa montagem... ficou um pouquinho tosca, mas 
foi de coração. O que foi? Não gostou, não?! Sério?  
Lulu: O que é que você acha? Eu bem que te avisei que ela não ia gostar dessa 
montagem.  
Alex: Mas, Paulinha, foi de coração...  
Paulinha: Eu sei que foi. 
Lulu: Amiga, releve! A gente fez outra montagem mais legal, ó.  
 
Aparece uma montagem dos três quando crianças.  
 
Paulinha: Ainda bem que vocês não tentaram cursar Design! Que montagem é essa?! 
Tá tosca mas tá bonitinha... olhando assim, até parece que a gente se conheceu 
quando criança, né?! Eu acho que a gente ia se dar bem, mas ia brigar muito também. 
Lulu: Se a gente tivesse se conhecido criança não ia ser amigo até hoje, não... 
Alex: Por que não? 
Lulu: Sei lá. Cedo ou tarde a gente acaba se distanciando dos amigos de infância, da 
escola...  
 
Aparece uma foto de uma criança melecada, ao lado da avó. 
 
Lulu: Olha, Paulinha, a tua primeira larica! Chocolate gostoso danado! 
Paulinha: Amiga, isso era feijão!!! Que saudade de comer sem frescura, ficar toda 
lambuzada! 
 
Aparece uma foto de uma criança jogando areia na cabeça de outra. 
 
Alex: Olha, Paulinha, teu carinho com Amanda, sua prima. Você sempre foi louquinha 
por ela, né? 
Paulinha: Que traquinagem! Jogando areia na cabeça da bichinha... 
Lulu: Vai ver você achava que assim ia brotar um pé de Amanda! 
 
Aparece uma foto de uma criança banguela. 
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Lulu: Foi nesse dia que você ficou chateada porque a Fada levou teu dente e não 
deixou nem um realzinho em troca? 
Paulinha: Provavelmente!!! 
Alex: Vocês lembram o gosto que ficava na boca depois que a gente arrancava um 
dente de leite? Era meio... salgado! Um gosto saudoso... o mar é salgado por causa da 
saudade. 
 
Aparece uma foto de uma criança banhando um senhor. 
 
Lulu: Que banho gostoso! Que riso! 
Alex: Que vontade dessa alegria! 
 
Aparece uma foto de uma criança comemorando o aniversário na escola. 
 
Lulu: As melhores festas de aniversário! Na escola! 
Paulinha: Eu nunca tive festa de aniversário na escola, porque sempre estava de férias. 
Alex: E quem nunca teve festa de aniversário?! 
 
Em seguida aparecem fotos aleatórias da infância dos espectadores. O cadastro feito 
no início do espetáculo serviu para que essas imagens fossem coletadas em seus perfis 
do facebook. De acordo com a imagem que aparecer, os atores lançam perguntas 
como: Quem é? O que mais aconteceu esse dia? Quanta memória essa imagem 
guarda? Será que essas pessoas ainda se gostam assim?  
 
Lulu: Paulinha, ainda não acabou, não.  
Alex: A gente guardou a melhor parte pro final! 
 
É projetado um vídeo de Paulinha com seis meses de idade. Em seguida, uma foto de 
um dia de praia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

CENA 13 – ALEGRIA AO VENTO 
 
Alex assume o “Pai” de Paulinha. 
 
Alex (pai de Paulinha): Alvorada! Alvorada! O cisne branco está a nossa espera. 
Precisamos levantar acampamento e seguir em direção ao mar azul. Marujas, não 
hesitem em juntar os mantimentos. Vamos embarcar! 
Paulinha: Dia de alvorada era dia de praia. Eu acordava antes de todos e ficava assim, 
no escuro, esperando o marinheiro convocar toda a marujada. E quem disse que o 
marinheiro precisava chamar? Eu já ficava ansiosa em posição de sentido, 
sorriso gigantesco, barroquinha no rosto, vestida de saída de banho e com um desejo 
absurdo de sentir o vento no rosto, o gosto salgado.  
 
Paulinha coloca a mochila nas costas. 
 
Alex (Pai de Paulinha): Estou sentindo o cheiro do café e o sabor das tapiocas de 
mamãe. Sargento Paulinha, terminei a inspeção de limpeza! Pode embarcar! 
 
Paulinha criança: Encontra uma música boa, pai! 
 
Sons de estações de rádio. Música. 
   
Paulinha criança: Não, essa não. 
  
Sintonia de rádio. Música. 
  
Paulinha criança: Essa também, não.  
 
Sintonia de rádio. Toca “O Portão” de Roberto Carlos.  
 
Paulinha criança: Essa música sim! Aumenta o volume!  
 
A música toca um pouco. Sintonia de rádio. 
  
Paulinha criança: Não! Volta! Por favor! Se você voltar, pai, eu faço o que o senhor 
quiser. Prometo!!! 
Alex (Pai de Paulinha): Não prometa o que não pode cumprir! 
Paulinha criança: Por favor, pai!!! Juro que quando crescer vou ser o que o senhor 
quiser que eu seja! 
Alex (Pai de Paulinha): Quando crescer, você vai poder ser o que quiser, minha filha! 
Paulinha criança: Juro que eu só vou namorar quando tiver 15 anos! 
Alex (Pai de Paulinha): Deixe você completar 12, 13... 
Paulinha criança: Ow, painho!!! 
 
Sintonia de rádio.  
 
Paulinha criança: Por favor, pai!!!  
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Sintonia de rádio. “O Portão”.  
 
Paulinha criança: Anda mais rápido, pai! Mais rápido, pai! 
  
Alex e Lulu abanam o rosto de Paulinha. 
 
Paulinha criança: Mais rápido, pai!!! Mais rápido!!! Mais rápido!!!   
 
Os três começam a correr pelo espaço, sorrindo e gritando. 
 
Alex, Lulu e Paulinha crianças: Mais rápido! Mais rápido! Pai!!! Volta, pai!!! Volta!!! 
 
Black out. 
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CENA 14 – MAR DE FOGUINHOS 
 
Alex acende uma vela e faz um desejo para o futuro. A cada apresentação os atores 
invocam uma idade diferente e têm a liberdade de ampliar os desejos.  
 
Alex: Quando eu fizer X anos, desejo que os meus filhos vivam em um país mais 
tolerante e afetuoso. 
 
Paulinha acende uma vela e faz um desejo para o futuro.  
  
Paulinha: Quando eu fizer X anos, desejo que a minha criança interior permaneça bem 
viva, pulsante e que encontre outras tantas por aí.  
 
Lulu acende uma vela e faz um desejo para o futuro.  
 
Lulu: Quando eu fizer X anos, desejo comemorar o tempo com um olhar sempre novo, 
sempre encantado.  
 
Os três se aproximam dos espectadores e distribuem o fogo para as velas que foram 
entregues no início do espetáculo. Explicam que eles podem passar o fogo para outras 
pessoas e fazer um desejo. Em algum tempo, o que se vê é um mar de foguinhos. 
Quando todas as pessoas estão com suas velinhas acesas, os atores puxam um 
“parabéns pra você”. Quando a última pessoa soprar a sua velinha, o espetáculo 
termina. 
 
Black out. Música tema. 
 
Fim do espetáculo. 
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