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Embora possamos interpretar a mãe na história como 
um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria 
dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado 
da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da 
psique que atua e reage de um modo idêntico ao da 
experiência da infância de uma mulher com sua 
própria mãe. Além do mais, essa mãe interior 
compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, 
mas também de outras figuras maternas das nossas 
vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe 
perversa exibidas pela nossa cultura na época da 
infância. 
 

(Clarissa Pinkóla Éstes) 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Em meio ao desejo de contar a história de sua mãe e de suas antepassadas por meio 
da dança e do teatro, Janaína Gomes engravidou de Lótus, seu filho. No mesmo 
tempo/espaço, duas outras artistas, Ana Luiza Bione e Íris Campos, também grávidas, 
foram convidadas por Janaína a adentrarem no processo e juntas fundaram o Coletivo 
Cênico Tenda Vermelha, em Recife-PE, no ano de 2012. A busca por uma escrita de 
si partindo da experiência materna de cada artista-criadora deste coletivo fez do 
encontro com a Mitodologia em Arte um ‘caminho de criação’, um meio de transpor 
para a cena as experiências vivenciadas pelas artistas em contato também com outros 
coletivos de mães. A Mitodologia em Arte, criada pela Profa. PhD. Luciana Lyra a partir 
de seus estudos acerca da Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand (2012) e da 
Antropologia da Experiência capitaneada por Victor Turner (1986), é um complexo de 
criação cênica que lida com forças pessoais às quais movem o atuante na relação 
consigo mesmo e com a alteridade, em retroalimentação (LYRA, 2010). A presente 
dissertação visou justamente desvelar a trama investigativa empreendida por Janaína 
Gomes e o Tenda Vermelha pela via mitodológica, e que acabou por resultar no 
espetáculo intitulado Cara da Mãe (2015), dirigido por Lyra. Escrito de forma 
autobiográfica (JOSSO, 2009), e performática (LYRA, 2010), a dissertação tomou 
ainda como guia a jornada do herói (CAMPBELL, 2007). 

 

Palavras-chave: Experiências de vida; Jornada do Herói; Mitodologia em Arte; Cara 
da Mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Between the desire of tell the history of her ancestors and her mother through the 
dance and the theater, Janaína Gomes got pregnant of Lótus, her son. During the 
same time/space, two other artists - Ana Luiza Bione and Íris Campos, also pregnants, 
were invited by Janaina to join in the process and together they founded the theatrical 
group call “Coletivo Cênico Tenda Vermelha”, in the City of Recife- PE, in the year of 
2012. The search for a self-writing based on the maternal experience of each artist-
creator of this group made the encounter with the “Mythodology in art” a 'path of the 
creation process', a way of transport to the scene the experiences lived by the artists 
and also the contact with other group (collective) of mothers. The “Mythodology in 
art” was created by the PhD. Professor Luciana Lyra from her studies on “Anthropology 
of the Imaginary” by Gilbert Durand (2012) and the “Anthropology of experience” 
captained by Victor Turner (1986), it’s a complex of scenic creation that deals with 
personal forces that moves the actor in relation to himself and the sense of otherness, 
in constant feedback (LYRA, 2010). The present dissertation aims to unveil the 
investigative plot undertaken by Janaína Gomes and the “Coletivo Cênico Tenda 
Vermelha” through the ‘mythodology” path, which ended up in the performance “Cara 
da Mãe” (2015) directed by Lyra. Written in an autobiographical (JOSSO, 2009), and 
performatic (LYRA, 2010), this dissertation still takes the hero's journey (CAMPBELL, 
2007). 
 

Keywords: Life experiences; Hero’s Journey; Mythodology in Art; Cara da Mãe. 
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1. Prólogo da jornada 

                                                      

1 Figura 1: 5º Encontro de Mães heroínas em setembro de 2013, no lago do Cavouco UFPE. Foto: 
Orunmillá Santana.  
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Venho lhe contar uma história. Nela estão contidas algumas curvas de sonhos 

que em forma de arte se tornaram realidade. Dedico-te esta introdução, que chamo 

prólogo para abrir o porvir, para abrir meu trajeto, minha jornada enquanto ser, 

enquanto mulher que sou, e posso vir ainda a ser. Peço licença. Neste momento, 

escuto uma música de dentro. Você se escuta? Vem, acabo de te dar a mão, 

conduzirei você para a casa de dentro, para o útero. Que a gente possa sentir nossa 

pele. Que percebamos o gosto que predomina em nossa boca. Qual o cheiro do 

agora?  

Sabe, desde já preciso te agradecer. Você tem sido generosa, generoso 

comigo. Ler o outro, ler a outra é um ato de paciência, generosidade e amor. Percebe 

o quanto o tempo se dilata? Esse tempo dilatado, esgarçado e distendido precisa se 

tornar diário. Há de ser uma construção. Uma gravidez. Fiquemos então grávidas e 

grávidos, para que esse tempo seja de dentro, dele, do embrião. O tempo da feitura 

do ser. 

Pronto! Agora posso dar início à essa escrita. Começo relatando um tempo 

passado. É preciso falar desse tempo, de como me constituí enquanto indivíduo. É 

preciso decantar as palavras aqui escritas como um prólogo de uma jornada, de uma 

peça teatral prestes a iniciar. Falo de um determinado e determinante tempo em que 

eu não me permitia ter vontades, nem tampouco ideais.  

Inicio a presente dissertação falando do tempo das coisas, do tempo da mãe 

que espera o filho sair da barriga. E nessa narrativa escrita de tempo, mapeio relatos 

biográficos que foram essenciais para o enredo dessa história.  

Convido você, que me lê agora para acompanhar alguns marcos fundamentais 

investigando os ritos de passagem desse trajeto, tal como propôs Arnold Van Gennep 

(1977), que os subdividiu em: ritos de separação, ritos de margem e ritos de 

agregação. O antropólogo francês que desenvolveu uma sistemática sobre os rituais, 

observou a necessidade de o indivíduo passar de um estágio para o outro seja em 

ritos mais elaborados diretos ou indiretos. Diz ele: 

 

[...] ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação. Estas três 
categorias secundárias não são igualmente desenvolvidas em uma mesma 
população nem em um mesmo conjunto cerimonial. Os ritos de separação 
são mais desenvolvidos nas cerimonias de funerais, os ritos de agregação, 
nas do casamento. Quanto aos ritos de margem, podem constituir uma 
secção importante, por exemplo na gravidez, no noivado, na iniciação, ou se 
reduzirem ao mínimo na adoção, no segundo parto, no novo casamento, na 
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passagem da segunda para terceira classe de idade, etc. Se, por conseguinte 
o esquema completo dos ritos de passagem admite em teoria ritos 
preliminares (separação), liminares (margem) e pós liminares (agregação), 
na prática estamos longe de encontrar a equivalência dos três grupos, quer 
no que diz respeito à importância deles que no grau de elaboração que 
apresentam (1977, p.31). 

 

 Suas investigações nortearam pensadores de diversas áreas a criarem a partir 

de sua teoria outras estruturas referentes aos rituais, dentre eles, Joseph Campbell2, 

que buscou entender a passagem de um estágio para o outro, o tempo que ora se 

dilata, ora se apressa como dança que é. Associando os ritos de passagem à jornada 

do herói, Campbell diz: 

 

O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da 
fórmula representada nos rituais de passagem: separação, iniciação e 
retorno- que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito. Um 
herói, vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais, ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o 
herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios 
aos seus semelhantes (2007, p. 36). 

 
 

Tais ritos de passagens configuraram minha jornada, uma jornada aos moldes 

do herói pensada pelo mago personificado em minha trajetória, o próprio Campbell.  

Com ele, aprendi a buscar clareza sobre os momentos e movimentos vividos. O herói 

de mil faces (CAMPBELL, 2007), um de seus livros-base, foi meu companheiro 

paciente e generoso. Foi com esta obra que me apeguei no período de gestação, 

parto e pós-parto, entre choros copiosos meus e do meu filho. Para Campbell: 

 

O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente 
válidas, humanas. As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm 
diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humano. Eis por 
que falam com eloquência, não da sociedade e da psique atuais, em estado 
de desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a 
sociedade renasce. O herói morreu como homem moderno; mas como 
homem eterno- aperfeiçoado, não específico e universal- renasceu. Sua 
segunda e solene tarefa e façanha, é, por conseguinte [...] retornar ao nosso 
meio, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu (2007, 
p. 28). 
 

                                                      

2 Mitólogo norte-americano. Estudioso dos mitos, arquétipos universais e das religiões. Joseph 
Campbell é considerado uma das maiores autoridades em mitologia comparada. Abordando com igual 
eficiência os mais variados ramos do conhecimento, seus livros descrevem desde os mitos antigos e 
os aspectos mais complexos das civilizações primitivas, passando pelos estudos de filosofias orientais, 
até chegar aos símbolos mais significativos das artes e da literatura contemporânea.  
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Considero importante afirmar, que como suporte para esta escrita me reporto 

ao conceito de trajeto antropológico cunhado por Gilbert Durand, uma das bases da 

Mitodologia em Arte3. Na teoria de Durand, baseada nos estudos elementares de 

Gaston Bachelard4 e nos estudos arquetípicos de Carl Jung5, faz-se um levantamento 

de imagens em diversas culturas e para organizá-las, lança-se a ideia de um trajeto 

antropológico, uma maneira própria para cada cultura e indivíduo de estabelecer a 

relação existente entre sua sensibilidade (pulsões subjetivas) e o meio em que vive 

(tanto o meio físico quanto o histórico social) (PITTA, 2005, p.21). Após a reunião das 

imagens, Durand as reagrupa em dois “regimes”, dois opostos complementares, o 

diurno e o noturno. O diurno refere-se às questões masculinas, de verticalidade, 

divisão, separação e luta, enquanto o regime noturno refere-se às questões femininas, 

descida, abismo, fundir, harmonizar. Não se trata mais de ascensão em busca de 

poder (diurno), mas de descida interior em busca do conhecimento (noturno) (PITTA, 

2005, p .29). 

Diante da perspectiva dos regimes criados por Durand, este trabalho versa 

sobre a necessidade da busca pelo autoconhecimento, pela descida, pelo que é de 

origem noturna, entendendo-se que é no autoconhecimento que se encontra o poder, 

ou o processo de empoderamento. Assim, em consonância com a teoria de Durand, 

as heroínas presentes neste trabalho não ascendem, mas descem notívagas em suas 

águas de dentro, ascendendo para um conhecimento sobre si antes de tudo.  

Tenho como base para esta dissertação, uma estrutura de escrita performática, 

amplamente experimentada pela pesquisadora Luciana Lyra e pautada no próprio 

signo da performance em que poética e investigação acadêmica fundem-se para dar 

um sentido imagético e subjetivo diante da simetria formal da academia. Diz ela: 

 

 

                                                      

3 Sobre a Mitodologia em Arte explicarei minunciosamente no decorrer destes escritos. 
4  Filósofo e ensaísta francês, nasceu em Bar- sur- Aube em 1884. Licenciou-se em Matemática em 
1912. Em 1920 obteve outra licenciatura, em letras, tendo-se doutorado em 1927. Foi professor da 
universidade de Dijon e depois da Sorbonne, em Paris, onde permaneceu até 1954. Recebeu a legião 
de honra em 1951 e o grande prêmio nacional de letras em 1961. Entre seus grandes livros estão a 
poética do devaneio, A terra e os devaneios da vontade e a terra e os devaneios do repouso.  
5  Psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Fundou a psicologia analítica e conceitos como arquétipo, 
personalidade extrovertida e introvertida e inconsciente coletivo. Seu trabalho é responsável por 
disseminar, conceituar e tornar relevante questões relacionadas ao imaginário e ao simbólico.   
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O critério utilizado para definição da escrita performática advém, 
concomitantemente, da crença em que uma resposta metafórica e 
imaginativa à experiência é mais fecunda pelo aprofundamento e elaboração 
das imagens, em detrimento de uma resposta descritiva ou literal, que dissipa 
ou programa as imagens numa significação rasa ou fixamente dogmática 

(LYRA, 2010, p. 43). 
 

Optei também, por um formato de escrita memorial idiossincrática, munida a 

partir dos conceitos e referências da Marie Cristine Josso6 que se cerca de uma 

tessitura pautada em recordações-referências, uma das formas desenvolvidas do 

método Autobiográfico. Reflito e escrevo a partir das articulações, questionamentos e 

contextos estudados e discutidos em seu livro Experiências de Vida e Formação 

(2010). Sobre Recordações- referências podemos entender: 

 

Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são 
simbólicas do que o autor compreende como elementos constitutivos da sua 
formação. A recordação-referência significa, ao mesmo tempo, uma 
dimensão concreta ou visível que apela para as nossas percepções ou para 
as imagens sociais, e, uma dimensão invisível, que apela para emoções, 
sentimentos, sentido ou valores. A recordação- referência pode ser 
qualificada de experiência formadora, porque o que foi aprendido (o saber 
fazer e os conhecimentos) serve, daí para frente, quer como referência a 
numerosíssimas situações do gênero, quer como acontecimento existencial 
único e decisivo na simbólica orientadora de uma vida. São as experiências 
que podemos utilizar como ilustração numa história para descrever uma 
transformação, um estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como 
também uma situação, um acontecimento, uma atividade ou um encontro. E 
essa história me apresenta ao outro em formas socioculturais, em 
representações, conhecimentos e valorizações, que são diferentes formas de 
falar de mim, das minhas identidades e da minha subjetividade. Assim a 
construção da narrativa de formação de cada indivíduo conduz a uma 
reflexão antropológica, ontológica e axiológica (JOSSO, 2010, p. 37). 

 
A linha, a biografia, o trajeto, a jornada... Eu... 
 

1.1. MUNDO COTIDIANO 

 

Cresci em uma família que desde cedo educou-me a enxergar o meu lugar de 

menina, negra e periférica sem muito direito à crítica ou ao questionamento. Fui 

educada a aceitar, e, de preferência, silenciosamente.  Cresci também com um certo 

impulso de ousadia inconsciente, mesmo cercada de tanta aceitação e silêncio. Essas 

                                                      

6 Professora da faculdade de psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra, 
socióloga, antropóloga e doutora em Educação. Suas obras trazem relevantes contribuições para a 
construção de uma teoria da formação, fundamentada na experiência existencial e na compreensão da 
pessoa como ser singular plural. 
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pulsões de luz surgiam sempre a partir de fatores externos que me levavam para uma 

outra forma de me habitar no mundo, de modo mais livre e comprometido com as 

verdades que me preenchiam.   

Aos dez anos decidi ser artista, após me ver em um aparelho de televisão numa 

filmagem caseira feita por minha mãe na minha formatura do ABC. Quis ser artista 

num tempo em que a cor de minha pele e meus cabelos determinavam meu lugar da 

‘não fala’ e de outros tantos ‘nãos’. 

Aos doze anos, dei início a uma busca incansável para minha formação 

enquanto artista, através de cursos, peças de teatro e coreografias nas festividades 

escolares e afins.  Minha mãe não só me permitia, mas investia tudo para que eu 

conseguisse fazer disso o meu melhor e mais divertido passatempo.  

Fui me percebendo enquanto atriz tendo como principal treinamento: os 

princípios de “autonomia” e “loucura”. Meu teatro ficava no quarto, e lá passava horas 

imitando personagens das telenovelas que assistia. Durante esse processo não só a 

idade ia avançando, como também a timidez por brincar e falar sozinha como uma 

“louca”, tal qual a imaginação, tolhia meus impulsos primeiros, aqueles que me 

nutriam de imagens e poéticas. Comecei também a perceber o quanto aquilo tudo era 

“perigoso” por não me imaginar realizando outra atividade na vida a não ser essa.  

Minha mãe, ao perceber que as brincadeiras insanas não eram só divertimento, 

lançou-me a seguinte frase: – Ah, você quer ser artista? Então, a partir de agora se 

sustente!  Como uma Baba-Yaga7 ela me jogou para o mundo, e aos dezesseis anos 

já estava pensando em formas de me manter financeiramente com arte. Vez ou outra, 

ela se comportava como a mãe boa e não me permitia sair do seu ventre. Era tão boa, 

mas tão boa, que às vezes eu tinha a impressão de não saber andar sozinha. 

Lembrava de Clarice: 

 

No entanto na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde 
se acha o que se achar? Foi como adulto então que eu tive medo e criei a 
terceira perna? Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder? 
Perder-se significa ir achando e nem sempre saber o que fazer do que se for 
achando (LISPECTOR, 1998, p.13). 
 

                                                      

7 É a guardiã de todos os seres da terra e dos céus: o dia, o sol nascente e a noite. Baba Yaga é 
assustadora por ser ela própria o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. 
Contemplar seu rosto é ver uma vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas 
dos anjos, todos juntos. 
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Crescer me fez perder foco e ganhar pudores. Fui colecionando idades de 

presente sem me preocupar em como as coisas seriam no decorrer dos anos. 

Deixava-me levar pelos fluxos maleáveis do acaso e, por vezes, me encontrava como 

uma água parada. Sobre os sentimentos congelados e a água congelada, nos revela 

Clarissa Pinkola: 

 

Siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a 
escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e, para variar. Seja 
má consigo mesma: Pinte. Bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, 
na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, 
dramaturga, poeta, musicista, ou qualquer outra. Em geral, pare de falar. Não 
pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. 
Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus. Exerça sua 
arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-
se. Vá em frente (ÉSTES, 1994, p. 233).   

 

Os acontecimentos sempre me colocavam em contato com a arte. Aos poucos, 

surgiam oportunidades e uma delas foi a de participar do elenco de Ópera do Fogo 

(2002). Uma peça escrita por Ronaldo Correia de Britto8, com direção de Carlos 

Carvalho9 e Moncho Rodrigues10. O processo era intenso e em pouco tempo, mais 

uma vez o acaso lançava possibilidades em meu caminho.  

Certo dia, cheguei mais cedo para o ensaio, e lá, no antigo Teatro Armazém 

14, localizado no bairro do Recife Antigo, vislumbrei corpos, movimentos, suor, 

sincronia e energia. Um grupo de bailarinos dançava uma dança da qual eu nunca 

                                                      
8 Ronaldo Correia de Brito (Saboeiro, CE, 1951). Dramaturgo, contista, documentarista, médico e 
psicanalista. Aos seis anos, muda-se com a família para Crato, Ceará. Aprendendo a ler através da 
Bíblia, com seu pai, passa a se interessar não só pela literatura como também pelas narrativas orais 
de sua região. Em 1969, muda-se para o Recife com o objetivo de preparar-se para o vestibular, 
ingressando na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no ano 
seguinte. Nesse período, frequenta o Departamento de Extensão Cultural (DEC) da UFPE, dirigido pelo 
escritor Ariano Suassuna (1927-2014), através do qual entra em contato com o Movimento Armorial.  
9 Carlos Alberto Carvalho Correia (Recife PE 1954). Diretor e ator. Um dos criadores mais prolíficos da 
cena teatral pernambucana, sobretudo a partir da década de 1990, quando as marcas de seu olhar 
autoral se firmam em meio à diversidade de suas investigações estéticas. Na militância em prol do 
teatro local, tem o nome associado à fundação de importantes entidades, como a Associação dos 
Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe) e o Sindicato dos Artistas e Técnicos em 
Espetáculos de Diversão do Estado de Pernambuco (Sated/PE). 
10 Moncho Rodriguez é diretor teatral, dramaturgo, cenógrafo e figurinista. Espanhol, natural de Galícia, 
vem desenvolvendo trabalhos entre Portugal, Espanha e Brasil. Contabilizando mais de 200 
encenações, é pesquisador de novas linguagens cênicas no universo da dramaturgia ibérica. 
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havia contemplado e imaginado até então. O Grupo Experimental11 ensaiava o 

espetáculo Lume (2002).  

Lembro-me das sensações e até do cheiro de maresia que invadia o teatro, 

vindo do encontro do Rio Capibaribe12 com o mar. Um dos atores, que fazia parte do 

elenco de Ópera do Fogo (2002), aproximou-se e deu início a uma conversa sobre o 

que vinha a ser dança contemporânea. Respondi monossilábica ao meu companheiro 

de trabalho e afirmava para mim mesma que não importava se era caro ou se eu já 

tinha idade avançada para começar, mas um dia, eu iria dançar, assim como aqueles 

que eu observava. Naquele momento ocorreu um dos meus chamados, um dos mais 

significativos. 

Horas mais tarde, ao iniciarmos o ensaio do espetáculo Ópera do fogo (2002), 

o preparador físico da peça, Raimundo Branco13, diretor da Compassos cia de 

Danças14, lançou a provocação durante o treinamento de um dos exercícios 

propostos: 

- Janaina, pare de dançar! 

Mas eu não dançava! O que ele estava falando? Será que era realmente 

comigo? Questionava-me no pensamento para não interromper o processo e tinha 

certeza que não estava dançando, ao menos conscientemente. No término do ensaio 

de maneira direta e séria, Raimundo chamou-me num canto da sala e perguntou se 

eu já havia pensado em dançar. Prontamente respondi: 

- Sim, desde hoje! 

 

                                                      
11 Grupo Experimental iniciou suas atividades nos anos 90. Um dos primeiros trabalhos realizados foi 
o espetáculo Zambo trazendo à tona o movimento Mangue Beat em Recife. O grupo existe há mais de 
20 anos e se dedica a criar espetáculos com temáticas contemporâneas e locais. 
12 Situado no estado de Pernambuco, o Rio Capibaribe encontra-se no polígono das secas. Antes de 
desaguar no Oceano Atlântico passa pelo centro da cidade do Recife.   
13 Sua atuação profissional, como bailarino, ator, diretor ou coreógrafo, é ampla e significativa para a 
cena da dança em Recife. Participa, desde o início, de diferentes formas da cena cultural da cidade. 
Desenvolve um trabalho de criação pautado no conhecimento e na pesquisa, promovendo um diálogo 
entre dança e teatro. Integrou, com destaque, o elenco do Balé Popular do Recife (1978 a 1984) e 
contribui para a criação dos grupos Retornança (1986), Corpus Populis (1988) e Balé Brincantes de 
Pernambuco (1988). Funda, em 1990, a Compassos Cia. de Danças, grupo com atuação constante na 
produção de dança em Pernambuco, na formação de bailarinos profissionais e na promoção de debates 
sobre arte na cidade, a exemplo do projeto Chá com Arte, em funcionamento desde 2007. 
14 Compassos Cia de Danças iniciou suas atividades em 1990 com o objetivo de formar seus bailarinos, 
cujo preparo inclui aulas ministradas por professores, coreógrafos e diretores convidados de dança 
clássica, popular, contemporâneo e de teatro. Nesses 27 anos de existência realizou mais de vinte 
montagens, sempre provocando um encontro entre as artes da cena. Tem como diretor Raimundo 
Branco. 
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Meras Coincidências? Incidentes fortuitos? Mas é assim que surgem os 
acasos significativos e de modo tão puramente circunstancial incendeiam 
nossa imaginação? Talvez. E talvez seja mais do que apenas isto. Pensando 
bem, até parecem uma espécie de catalisadores potencializando a 
criatividade, questionando o sentido de nosso fazer e imediatamente 
redimensionando-o. Talvez contenham mensagens, propostas nossas 
endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos acasos, 
ecos de nosso próprio ser sensível? (OSTROWER,1995, p.1). 

 

A Compassos Cia de Danças foi meu ponto inicial para esse novo modo de ser 

em arte que surgia! Eu, Janaina Gomes, como bailarina de uma companhia 

profissional de dança na cidade do Recife. Esse fato passou a ser meu mundo 

cotidiano. Confesso que as imagens ainda me saltam. Meu quarto e minhas 

interpretações ‘telenovelescas’, os cursos de teatro, Ópera do Fogo (2002), até chegar 

ali.  

Quis dançar, porque já necessitava me descobrir um pouco mais em cena, 

especialmente na ação, no gesto. E a pequena parte do ensaio que presenciei do 

Grupo Experimental também se fez importante nessas pequenas, mas revolucionárias 

escolhas de vida.  

Naquele dia, como em qualquer outro, eu poderia ter chegado na hora 

marcada, eu poderia ter esperado o tempo passar em outro lugar. Eu poderia estar 

em qualquer outro lugar. Mas seria um não lugar. O centro do mundo se fazia ali. 

Minha saga heroica se constituiu nesse pequeno instante de espera para ensaiar. 

Uma espera profética, mítica que delicadamente me encaminhava para um fluxo sem 

volta. E mais uma vez Campbell vem me ajudar a entender que o centro do mundo é 

o símbolo da contínua criação: o mistério da manutenção do mundo através do 

contínuo milagre de vivificação que brota no interior de todas as coisas (CAMPBELL, 

2007, p.46). 

Na Compassos Cia de Dança comecei a dar os primeiros passos como uma 

leitora assídua do mundo e ler o mundo implica estarmos sintonizados com nós 

mesmos e com o nosso entorno (MARQUES, 2010, p. 31). 

Meu primeiro trabalho em Dança Contemporânea na companhia foi 

“Contrastes” (2003) sobre Arthur Bispo do Rosário, Van Gogh e Jean Genet. Em 

sequência, “Corda de Caranguejo” (2003), “João Vai dançar” (2005), “Eu sinto a terra 

mover-se sob os meus pés” (2005), “Sobre um Paroquiano” (2007/2008/2010) todos 
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dirigidos por Raimundo Branco. “Em Anexo” (2006) com direção de Saulo Uchôa15, 

“Des-encaminhado” (2007) e “Igual sem Igual” (2008), ambos com direção e 

coreografia de Ivaldo Mendonça16 e, finalizando, meu percurso na Compassos Cia de 

Dança, “Be - Experimento coreográfico para Quatro corpos Quânticos” (2010) com 

direção de Kiran de Souza17.  

A brincadeira tornou-se um ofício árduo, laborioso e exigente. Meus avanços 

como artista da cena me levaram a querer de fato entrar na vida acadêmica para 

estudar Artes Cênicas. Comuniquei à minha família que pretendia prestar vestibular e 

minha mãe feliz, mas contundente, respondeu: - Isso é coisa para gente rica!  

E era! – Sonhe com cuidado Mariazita. Não esqueça, você é pobre. E um pobre 

não sonha tudo, nem sonha depressa (COUTO, 2004, p.41). 

Recusei-me àquela circunstância. Recusei-me a acreditar que aquele não 

poderia também ser meu lugar e ao recusar aquela realidade que minha mãe tão bem 

conhecia e se colocava por toda a experiência de mulher negra que ela teve, consegui 

ingressar no curso de Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 

e continuei paralelamente com as atividades da Compassos Cia de Danças.  

Depois de um tempo, quis voltar a fazer teatro. A dança havia ocupado todos 

os meus espaços internos e externos e não divido aqui um fazer do outro já que os 

tenho como totalidades da cena, mas reflito sobre o modus operandi de cada um. 

Estava na companhia, mas atrevi-me a compor trabalhos meus e percebia 

embrionariamente o que de fato queria.   

                                                      

15 Saulo Uchôa tem um significativo trabalho de bailarino e coreógrafo no Recife e desenvolve também 
uma forte atuação como iluminador para teatro e dança. Entre 1995 e 2000 integrou o elenco da 
Compassos Cia de Danças como bailarino. Em 2000 funda a Cia. Etc., junto com o coreógrafo, bailarino 
e músico Marcelo Sena, onde exerce funções de bailarino, coreógrafo e iluminador. Ganha projeção 
nacional ao ser selecionado para o projeto Ateliê de Coreógrafos Brasileiros (BA), em que dirigiu o 
espetáculo Vermelho, em 2004. Em 2005, coreografa o espetáculo Em Anexo para a Compassos Cia 
de Danças que recebe prêmio por melhor espetáculo, melhor coreografia, melhor figurino, melhor 
bailarina e melhor bailarino, da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, 
APACEPE. 
16 Ivaldo Mendonça tem uma significativa atuação como coreógrafo, bailarino e professor no Recife. 
Integrou o elenco da Companhia dos Homens como bailarino, na década de 90. Posteriormente residiu 
no Sudeste, onde atuou no elenco do Balé de Diadema (SP) e na Cia de Dança Débora Colker (RJ). 
Em 2002 retorna a Recife e, além de ministrar aulas de dança para alguns grupos da cidade, atua como 
coreógrafo convidado da Icógnum, da Vias da Dança e da Compassos Cia de Danças. Também 
desenvolve um trabalho como artista independente na cidade. 
17 Kiran de Souza – Fisioterapeuta graduado pela European School of Physiotherapy (Amsterdam – 
Holanda); ex-bailarino com carreira internacional (Alemanha, Índia, França, Brasil) e foco quase que 
exclusivamente na dança-teatro; pesquisador do movimento humano; coreógrafo e professor de dança. 
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A Compassos é conhecida pelo trabalho peculiar que desenvolve na cidade do 

Recife, justamente pelo processo transdisciplinar entre a dança, cinema, artes 

plásticas e o teatro. Foi essa busca de construir personagens e histórias que me 

permitiu mover um pouco mais as águas de dentro que, por vezes, estagnava e 

congelava. Porém, todo aquele sistema tradicional de companhia de dança, em que o 

diretor se configura como a figura central, já não me cabia. Presa às questões como: 

o que vou fazer e onde vou ensaiar e criar diariamente se sair da companhia, passei 

mais alguns anos trabalhando no mesmo lugar, mesmo sabendo que ali já não me 

cabia mais.   

Na internet, um anúncio. Um Grupo de estudos do trabalho do ator (GETA) com 

Luiz Felipe Botelho18, seria ofertado pela Fundação Joaquim Nabuco19. Inscrevi-me, 

passei na seleção e mais uma vez o acaso me apresentava pessoas e situações 

especiais.  

Foram três anos no GETA, do início ao fim do projeto. Iniciamos os estudos 

com a história do teatro e suas maneiras de levar a cena para o palco. Em um outro 

momento, nos detivemos ao estudo aprofundado do melodrama e nas potencialidades 

para a cena, o que resultou em Stufana20.  

Em meados do curso adentramos em processos de cunho ritualísticos. Felipe 

Botelho, aos poucos promovia formas de ritualizarmos o trabalho nosso de cada dia. 

Construímos nossos totens21 e de alguma forma, todo o ritual que fazíamos antes de 

entrarmos na sala azul22 alimentava ainda mais minha visão de mundo e de se fazer 

                                                      
18 Luiz Felipe Botelho, Técnico da MMP/Fundaj desde 1993, mestre em Artes Cênicas (UFBA), arquiteto 
(UFPE), ator (UFPE), autor de peças teatrais e roteiros, diretor de teatro e vídeo, membro da Sociedade 
Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) e da União Brasileira dos Escritores (Seção PE). 
19 Tem como missão gerar conhecimento no campo das humanidades com a finalidade de atender as 
demandas e necessidades relacionadas a educação e cultura, compreendidas de forma 
interdependente, com vistas ao desenvolvimento justo e sustentável da sociedade brasileira. Com uma 
rede de bibliotecas, espaços culturais, auditórios, salas e livraria na cidade do Recife.  
20 Websérie realizada pela Massagana Multimídia, órgão da Fundação Joaquim Nabuco para as 
produções. Com roteiro e direção de Luiz Felipe Botelho, a websérie narra a história de um grupo de 
pessoas que foram isoladas durante 50 anos na região centro-oeste brasileira para estudar formas e 
provocar mudanças nos padrões de vida na terra. Vale ressaltar que coexistia com o grupo de estudos 
do trabalho de ator (GETA), o grupo de estudos em dramaturgia (GED) e todas as produções textuais 
foram realizas em um trabalho de intercâmbio entre os dois grupos.  
21 Os totens construídos pelos atores e dramaturgos do (GETA) e (GED) a partir do imaginário individual 
de cada participante, nunca saíram do local onde aconteciam os encontros. Tinham como principal 
função, ser nosso representante constante na “sala azul”. A eles dedicávamos um momento inicial, 
acendendo velas e pedindo permissão para adentrarmos no nosso espaço de trabalho e ao final das 
atividades, agradecíamos pelo processo vivenciado. Após o encerramento das atividades dos grupos 
de estudos, queimaram-se todos os totens encerrando o ciclo de nossa convivência e processo. 
22  Termo utilizado pelos participantes dos cursos (GETA) e (GED) para remeter ao espaço de trabalho. 
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arte. Em prece, de mãos dadas em um círculo formado por pessoas apaixonadas pelo 

teatro, pedíamos proteção aos totens e acendíamos velas para os nossos ancestrais, 

e só então começávamos o processo criativo.  

Durante esse período, já não me sentia inteira nas criações da Compassos Cia 

de Danças e pensava de maneira mais impulsiva em sair do grupo para realizar algo 

mais autoral, algo que tivesse relação com minhas histórias de vida. O trabalho dentro 

da companhia era consistente, mas faltava algo. Faltava a mim.  

Faltava a mim... 

Perdi-me. E foi em busca de um caminho que me deparei com a figura de minha 

mãe, Maria da Conceição Silva Gomes, mais conhecida como Dona Ceça. Foi com 

essa persona ambivalente que, ora me fortalece, ora me enfraquece que surgiu a 

profunda curiosidade de retorno ao útero. Passei três meses morando no centro da 

cidade do Recife e no retorno para “casa” vi mãe com outro olhar. Decidi, portanto, 

investigá-la para adentrar em mim.  

Felipe Botelho, perguntou-me: - Sobre o que você quer falar Janaina? 

Estávamos prestes a realizar o trabalho “Os que vivem dentro de nós” (2012)23. 

Respondi prontamente que meu caminho era mergulhar na imagem de minha mãe. 

No mês seguinte me descobri grávida. A notícia me invadiu como uma espécie de 

sinal, meu filho ainda no ventre, mostrava-se como um oráculo. 

 

1.2. RUPTURA 

 

Eu disse sim ao chamado da maternidade. A gravidez me trouxe uma 

percepção de ser e estar no mundo diferente de qualquer outra fase na vida que me 

lembro de ter experimentado. Estar grávida me trouxe uma escuta aguçada. Se estava 

com sede não protelava beber água, se queria dormir não me demorava a pegar no 

sono. Respondia com prontidão cada mensagem que “eu” corpo e meu filho me 

enviava. Estive atenta e mergulhada em nós, em mim e nele, Lótus24, integralmente. 

                                                      

23 Luís Felipe Botelho escreveu o artigo Tensões e Incorporações: estudo sobre o caminho do corpo 
do ator e o corpo do personagem presente no livro Teatro, Máscara e Ritual, organizado pelos 
pesquisadores: Joyce Aglae Brondani, Vilma Campos Leite e Narciso Telles. Neste artigo descreve um 
pouco do que foi o percurso da nossa pesquisa dentro do Grupo de Estudos do Trabalho do Ator 
(GETA) e do processo do espetáculo “Os que vivem dentro de nós”. 
24 Filho de Janaina Gomes. 
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Isolei-me neste período, só sentia vontade de estar dentro. Fiquei em um estado 

liminar, estive na margem e diferentemente do que fazem com as mulheres em 

algumas culturas ao redor do mundo, fui eu que me pus na margem. Para Van Gennep 

os ritos de gravidez propriamente ditos, são um período de margem (GENNEP,1977, 

p. 52). Foi nessa atenção e cuidado que decidi fechar um ciclo e saí da Compassos 

Cia de Danças.  

Em uma conversa com Luiz Felipe Botelho surgiu o nome do trabalho que 

gostaria de fazer, e, à princípio, uma outra ideia para iniciar minha mais nova 

empreitada artística sozinha. Cara da Mãe25 seria uma pesquisa acerca do dito 

popular Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Eu iria entrevistar mães das diversas 

classes sociais, localidades e etnias, a fim de verificar, por meio de suas respostas se, 

de fato, esse dito popular correspondia a uma realidade, para em seguida, fazer um 

solo com essas diversas personas que se apresentassem. 

Nutrida pela minha intuição, o acaso me preparava a surpresa de encontrar 

pelo caminho que percorria, Ana Luiza Bione26 e Íris Campos27, duas outras mulheres, 

que como eu, estavam grávidas. Lancei o convite e mais à frente relato como se deu 

com detalhes o nosso encontro.  

Unidas pelas afinidades e a tudo que se referia à maternidade, decidimos, 

esperar nossos filhos nascerem. Mais tarde, batizamos como Coletivo Cênico Tenda 

Vermelha. Na ocasião, Ana Luiza Bione lia o romance A Tenda Vermelha, de Anitta 

Diamant (2001), que resgata o olhar feminino dando voz às personagens bíblicas e 

trazendo à tona o lugar construído pela e para as mulheres neste período civilizatório. 

Era nessa tenda que elas se encontravam durante o período menstrual, onde eram 

realizados os rituais para as deusas, onde aconteciam os partos e os ensinamentos 

                                                      

25 Cara da Mãe é o nome do processo artístico pelo qual o Coletivo Cênico Tenda Vermelha surgiu. 
Com direção de Luciana Lyra, o espetáculo tem como princípio básico seus estudos do feminino, na 
jornada do herói, na Mitodologia em Arte e Artetnografia. 
26 Atriz, bailarina, pesquisadora e integrante do Coletivo Cênico Tenda Vermelha. Formada em Artes 
Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE. É integrante do grupo de pesquisa 
Educação e espiritualidade promovido pelo Centro de Educação da UFPE. 
27 Atriz, bailarina, arte educadora e integrante do Coletivo Cênico Tenda Vermelha. Formada em Artes 
Cênicas pela Universidade federal de Pernambuco- UFPE. É professora de Dança da rede SESC, na 
unidade de Santo Amaro, Recife- PE. Também integra a trupe Ensaia Aqui e Acola, grupo de teatro do 
Recife. 
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sobre o partejar28. Ana sugeriu o nome por ter similaridades ao que estávamos 

pesquisando e nós acolhemos.  

Eu, Ana Luiza Bione e Íris Campos estávamos decididas a voltar à cena 

partindo de algo que nos preenchia, que nos dava medo, porém, nos impulsionava 

para um lugar de autonomia. Deixamos um tempo longo essa ideia ser fermentada e 

nutrida. Quando podíamos, nos encontrávamos para ler livros juntas e realizarmos 

alguma prática conduzida por nós e entre nós. Depois de alguns encontros práticos e 

teóricos podíamos vislumbrar um outro corpo que a pesquisa tomava. Estávamos em 

busca de nos encontrar com outras mulheres e dividir com elas experiências que 

estávamos passando, entretanto, não mais para pôr em cheque o dito popular Mãe é 

tudo igual, só muda de endereço. 

Um novo anúncio no jornal me chamou atenção!!! 

 

 

 

 

Inscrevi-me nesta oficina e fui em busca de mais experiências que 

fomentassem o que o Coletivo Cênico Tenda Vermelha estava se propondo a fazer 

naquele momento. A oficina foi realizada no mês de junho de 2012, e ao terminar me 

lancei para Luciana Lyra29 propondo-lhe dirigir o futuro espetáculo do coletivo. O 

                                                      
28 Termo utilizado sobre as práticas e ensinamentos do realizados pelas parteiras.  Partejar como oficio.  
29 Atriz, performer, dramaturga, encenadora e professora na área das Artes Cênicas. Docente adjunta 
efetiva do Departamento de Arte e Cultura Popular e do Programa de Pós-Graduação em Artes no 
Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Docente colaboradora e Pós 
doutora pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande 

 
“Mitodologia em Artes Cênicas aplicada ao trabalho do ator” 

Durante cinco horas (das 8h às 13h), os inscritos compartilharão o processo de criação do 
espetáculo “Homens e Caranguejos” e experimentarão os procedimentos da Mitodologia em 
Artes cênicas. 
Durante o processo de criação do espetáculo, o Coletivo Cênico Joanas Incendeiam tomou contato 
com esse complexo de procedimentos de criação, que relaciona os mitos pessoais de cada artista 
ao tema-guia abordado no espetáculo. Essa metodologia, criada por Luciana Lyra, da Cia. Duas 
de Criação, diretora e dramaturga de Homens e Caranguejos será o ponto de partida para os 
experimentos cênicos com atores e estudantes de teatro. 

Público-Alvo 
Atores, estudantes de teatro e artistas em geral. 
Data 
16 de junho de 2012 (sábado), no SESC Santo Amaro 
Duração da oficina: 5 h (08- 13h) 
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convite foi aceito. Prontamente comuniquei às minhas companheiras e a notícia 

ressoou como a novidade de uma gravidez recém descoberta. Desse encontro surgiu 

a oportunidade de pensar Cara da Mãe de uma maneira mais profunda e objetiva 

tendo a Mitodologia em Arte30 como trilha a ser percorrida nesse processo. 

 

 

1.3. SOBRE A ESTRUTURA DA JORNADA 

 

Esta investigação debruçou-se especificamente sobre como se deu a 

experimentação e os desdobramentos da Mitodologia em Arte durante o processo 

criativo do espetáculo Cara da Mãe. Fez-se necessário expor a importância deste 

trabalho constituindo, assim, uma tessitura acerca de mais um processo artístico 

impulsionado pela Mitodologia em Arte.  

Muitos acontecimentos até chegar nesse ponto. Você caro leitor e caríssima 

leitora estão me acompanhando? 

Para dividir os capítulos me baseei em meu histórico com Campbell e sua 

jornada do herói, que constituem um estudo mais aprofundado da teoria basilar 

proposta por Van Gennep, como antes apontado. Pois, bem, preciso dizer a você que 

além desta introdução em que estão contidas as etapas do Mundo cotidiano e ruptura, 

que por si é um ritual de entrada, que lhe explica o caminho no qual iremos seguir a 

                                                      
do Norte (UFRN). Tem Pós-doutorado em Antropologia, pela Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), 
é também Mestre e Doutora em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas (IA/UNICAMP-
SP). Especialista em Ensino da História das Artes e das Religiões pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) e graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Ainda possui o título de Bacharelado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP-PE). Atuou como docente do Departamento de Artes Cênicas, Educação e Fundamentos da 
Comunicação no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em São Paulo, como 
docente da graduação em Artes e da pós graduação lato sensu da Universidade Guarulhos (UNG), da 
graduação em teatro e pós graduação lato sensu da Faculdade Paulista de Arte (FPA), em São Paulo, 
e também foi mestre nas áreas de atuação e preparação corporal da Escola Livre de Teatro de Santo 
André (ELT). É integrante do grupo de pesquisa em Antropologia, Performance e Drama (NAPEDRA-
USP), do grupo Poéticas Atorais (UNESP), do Terreiro de Investigações Cênicas (UNESP), do grupo 
Imagem, mito e imaginário nas artes da cena (ÍMAN-UFG) e coordena o grupo de extensão intitulado 
Mito, Rito e Cartografias Femininas nas Artes (UERJ). Atua na Companhia de teatro OS FOFOS 
ENCENAM, da Cooperativa Paulista de Teatro e dirige seu próprio estúdio de investigação UNA(L)UNA 
- PESQUISA E CRIAÇÃO EM ARTE. Formada no Método Feldenkrais de educação somática pelo 
Feldenkrais International Trainning. 
30 Sobre as demais etapas de configuração da Mitodologia em Arte discorrerei minunciosamente no 
decorrer do trabalho 
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fim de que possas acomodar-se no útero abissal deste processo, dividi o trabalho em 

três capítulos.  

O primeiro capítulo intitulado A partida, consiste na convocação para o 

rompimento com o mundo cotidiano. Aqui, serão apontados os encontros com as 

outras artistas que compõem o entremeio da história, sobre o ponto de arranque do 

processo que culminou no espetáculo Cara da Mãe, além de traçar uma mandala31 

para que possamos compreender os meandros deste caminho de criação da 

Mitodologia em Arte, com suas diretrizes, seus pressupostos, princípios e 

procedimentos, como também, a compreensão da função do Livro de Artista32 nesse 

processo. 

 No segundo capítulo, conduzo-te para o portal da Iniciação, que consiste em 

destrinchar o percurso de construção do espetáculo Cara da Mãe. Um portal cuja 

memória se fez nossa morada, a partir dos nossos livros de artista e do retrospecto 

que farei. Estivemos no ventre de nossa ‘mãe’. É nele que de fato, esmiuçaremos 

cada movimento33 do espetáculo.  

Adiante, convido-te ao terceiro capítulo intitulado o retorno. Nele, estão contidos 

o caminho de volta, o ressignificado das experiências vivenciadas, da dádiva para o 

mundo, a tessitura do espetáculo em si. Entrevistas com a diretora, figurinista, 

cenógrafa, criadora musical e pessoas que já assistiram à obra, serviram como aporte 

para problematizar, comparar e diagnosticar as influências desse caminho de criação 

na dança. 

Por fim, convido-te para o epílogo. Te contarei sobre o desdobramento deste 

processo. Mi Madre, experimento em andamento que surgiu a partir das vivências e 

partilhas de Cara da Mãe seguindo os trilhos das memórias da infância. Eu, enquanto 

atuante/ criadora me aprofundo em questões acerca da mulher negra, periférica, que 

escuta músicas específicas e tem comportamentos referente aos relacionamentos 

amorosos que determinam o estado de consciência, pertencimento e valor de si 

mesma enquanto ser feminino.  

                                                      
31 Representação geométrica de um círculo cósmico em que se delimita um espaço sagrado. 
32 Falarei mais à frente sobre o livro de artista. 
33 A diretora do espetáculo Cara da Mãe, Luciana Lyra, utiliza-se da terminologia “movimento” ao invés 
de cena. 



32 

 

 

 

Para discutir e problematizar as questões aqui expostas, a partir dessa 

investigação, embasei-me no conceito de experiência segundo Victor Turner. Para ele 

existe uma estrutura processual de cada experiência vivida: 

 
1) algo acontece ao nível da percepção (sendo que a dor ou o prazer podem 
ser sentidos de forma mais intensa do que comportamentos repetitivos ou de 
rotina); 2) imagens de experiências do passado são evocadas e delineadas – 
de forma aguda; 3) emoções associadas aos eventos do passado são 
revividas; 4) o passado articula-se ao presente numa “relação musical”, 
tornando possível a descoberta e construção de significado; e 5) a 
experiência se completa através de uma forma de “expressão”. Performance 
– termo que deriva do francês antigo parfournir, “completar” ou “realizar 
inteiramente” – refere-se, justamente, ao momento da expressão. A 
performance completa uma experiência (TURNER 1982b, pp. 13-14 apud 
DAWSEY, 2005, p. 164). 

  

Pronto! Chegamos ao início da jornada. Aqui, neste exato momento, você 

decide se quer prosseguir com a caminhada ou se quer apenas imaginar os possíveis 

passos que teremos adiante. É chegada a hora de nos aprofundarmos. Caso queira 

continuar, prossiga segurando minha mão.  

Não se preocupe, cuidarei de você. Te colocarei sempre no melhor lugar dessa 

história, tal qual a grande mãe faz com os filhos. Caso não queira caminhar e já esteja 

um pouco cansado, não tem problema. Descanse! Escute-se, respire-se. Feche as 

páginas, tome um café e não se sinta constrangido caso não queira voltar. Tudo no 

seu devido tempo. Já estamos grávidos um do outro e é preciso tempo, aquele tempo 

dilatado.... Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Dia após dia, mês após 

mês. Um passo de cada vez! 
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2. A partida: Influxos para criação 

 

 

                                                      

34 Figura 2: Imagem do Experimento Cênico Cara da Mãe. Da esquerda para direita: Janaina Gomes, 
Ana Luiza Bione e Íris Campos. Foto: Rogério Alves 
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Peguei tudo que precisava. Mas, do que preciso mesmo? Não sei. Abri a porta 

e vou porque o tempo que me cobra agora é outro.  

Amanheci com vontade de vê-las. Antes me vi. O espelho não está quebrado e 

meus olhos se fizeram rio. É ruim sentir-se só, mas quis, precisei estar só. É inevitável 

partir. Sigo ainda menina, com algumas incertezas penduradas.  

A você que me lê, nesse momento, descrevo entranhada em minhas 

lembranças, resquícios do tempo em que conheci minhas companheiras de trabalho. 

Mais uma vez reconheço o acaso como um divisor de águas e penso sobre o porquê 

de serem justamente elas a formarem comigo um coletivo de mulheres imersas na 

arte. Questiono-me porque foi uma amizade construída aos poucos, não éramos 

amigas, nos tornamos diante dos fatos, da gravidez, dos nossos filhos e, 

principalmente, pelo destino que soprava aos meus ouvidos a necessidade de chamá-

las para perto, para Cara da Mãe. 

Conheci Íris em um curso promovido pelo Festival Internacional de Dança do 

Recife, no ano de 2003. Creio que fazia pouco tempo que ela vinha de Palmares – 

PE, sua terra natal. Anos mais tarde nos encontramos pelos corredores do Centro de 

Artes e Comunicação (CAC) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

quando cursamos Artes Cênicas. Neste período, Íris integrava o Grupo Grial de Dança 

35 e eu, a Compassos Cia de Danças. Nós duas em processos distintos. Ela na dança 

popular, eu na contemporânea e ambas no fluxo dos encontros. 

Gravidez é notícia que se espalha rápido. Todos querem saber da boa nova. 

No meio artístico da cidade do Recife, a notícia: Íris está grávida! 

Crianças prestes a vir ao mundo, davam sinais na redondeza das barrigas de 

suas mães. Os meses seguiram e aqui retomo do ponto inicial.  

Nesse momento não só saí de um lugar, mas entrei em outro. Passei a estagiar 

no SESC-PE. Na ocasião, Íris era professora de dança da mesma unidade. Tive a 

oportunidade de conhecê-la melhor e entre uma aula e outra conversávamos sobre a 

maternidade, porque estávamos lidando com nossos corpos, nossos companheiros, 

nossas mães. As duas unidas pela gravidez e pela falta. Sentíamos juntas a falta de 

                                                      

35 Grupo Grial de Dança foi fundado por Maria Paula Costa Rêgo e Ariano Suassuna. Tem como 
premissa o estudo e o aprofundamento nas brincadeiras populares sobre a ótica do movimento 
armorial. 
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dançar. Agora ela era funcionária de uma instituição, havia saído do Grupo Grial, e eu 

também já não dançava mais na Compassos.  

Dividi com Íris meus pensamentos, minhas leituras e tudo referente ao meu 

chamado. Percebi então que o arquétipo da grande mãe mais uma vez se fazia 

presente e aquele também poderia ser um chamado para ela. Minha intuição pedia 

para convidá-la e eu atendi, lancei meu convite e Íris de pronto aceitou. Seguindo o 

fluxo do chamado, lembro-me das leituras que fazia de Campbell: 

 

Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde pensávamos 
encontrar uma abominação, encontramos uma divindade; onde pensávamos 
matar alguém, mataremos a nós mesmos; onde pensávamos viajar para o 
exterior, atingiremos o centro da nossa própria existência; e onde 
pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. (2007, P. 31) 

 

Aos poucos, nos deixávamos revelar uma para a outra. Descobria fabulosa a 

mulher alegre que era Íris e com ela tenho aprendido, principalmente, a rir de mim 

mesma, “porque de amargo já basta a vida”, já dizia Vovó Tontonha36 e não há frase 

que Íris leve mais a sério. 

Criei imagens, construí memórias que são tão minhas, quanto dela. O cheiro 

de café incensando o tempo e no silêncio sepulcral desta madrugada escrevo. Agora 

sobre Ana. Sobre como Ana entrou para o mesmo barco.  

No curso de Artes Cênicas em meados de 2008, nos encontramos pela primeira 

vez. Seis meses se passaram após o nosso primeiro encontro e Ana estava grávida 

de sua primeira filha, Hillana37. A música tocava redonda para nós e em outro 

momento pudemos nos conhecer melhor. O distanciamento que se deu no primeiro 

encontro foi dissipado tempos depois, ao vê-la passando pelos corredores já com 

Hillana nos braços.  

Em 2011, estava cursando as últimas disciplinas do curso de Artes Cênicas, 

prestes a dar à luz. Certo dia, percebi tristeza misturada com melancolia no olhar de 

Ana. Sentadas em um batente, à espera do professor para a aula, Ana falou baixinho 

em tom confessional: 

- Jana, estou grávida de novo.  

                                                      
36 Avó materna de Íris Campos. 
37 Filha de Ana Luiza Bione. 
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Dei um grito de alegria abafado pela tristeza estampada nos olhos dela. 

Perguntei na mesma hora o porquê daquela notícia não lhe trazer felicidade. Nessa 

breve conversa, percebi que a gravidez e a “falta da dança” que me unia a Íris, por 

sua vez nos unia à Ana.   

Entendi aquela história narrada como mais um chamado, mais uma 

personificação e reincidência do mito que já se fazia presente na minha jornada desde 

então. Num impulso corpóreo/sensitivo convidei Ana para compor junto a mim e a Íris, 

o que chamaríamos em um futuro próximo de Coletivo Cênico Tenda Vermelha. 

Ana me olhou com uma certa frustração. Não acreditou que acabara de ser 

convidada a participar de um grupo que tinha como ponto crucial o feminino e a 

maternidade justo no momento em que se questionava sobre o peso de existir como 

mãe carregando outra semente dentro de si. No livro A maternidade e o encontro com 

a própria sombra (2015), Gutman diz: 

 

Mesmo sendo muito diferente umas das outras, as mulheres ingressam em 
um território onde circula uma afinidade essencial comum a toda mãe. Refiro-
me a experiência maternal como arquétipo, em que cada uma se procura e 
se encontra em um aspecto universal, mas buscando também a 
especificidade individual [...] No campo emocional a mãe atravessa esse 
período “desdobrada”, pois sua alma se manifesta tanto em seu próprio corpo 
como no corpo do bebê. E o mais incrível é que o bebê sente como próprio 
tudo o que a sua mãe sente, sobretudo o que ela não consegue reconhecer, 
aquilo que não reside em sua consciência, o que relegou a sombra 
(GUTMAN, 2015, pp.11-18). 

 

Foi a partir da sombra que nos encontramos e, aos poucos, a história de Ana 

foi se revelando. Adotei uma amiga como filha. E eu sei o quanto doeu nela o fato de 

Dona Elza, sua mãe, não ter tido a oportunidade de cuidá-la. Ainda há dor, mas 

também há cura. Segundo Artaud (2012, p. 147) O ator não passa de um empírico 

grosseiro, um curandeiro guiado por um instinto mal conhecido. 

Foi a história de intensa tristeza que Ana queria relegar à sombra que me 

captou. A mim e à Íris foi destinada a incumbência de cuidá-la. Eu, Ana e Íris, tínhamos 

como ponto de partida nossas barrigas, histórias e mães; nosso passado, presente e 

futuro contidos em um só objeto, em um só esquema de manifestação apurada e 

condensada.   

Em meio ao processo, Dona Elza, mãe de Ana, apresentou sinais de piora em 

sua saúde, que já era delicada.  Em janeiro de 2014 voou como passarinho. Estivemos 
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com Ana o tempo inteiro fortes e unidas enquanto andávamos pelas ruas largas do 

bairro de Casa Amarela38 a caminho do cemitério para oficializar a despedida.  

Quanta dor, mas quanto zelo nosso. Nós três por nós três. Não era só ela que 

recebia nosso lado mais forte, erámos todas. Cada uma na sua jornada, segurando e 

sustentando a energia da outra. A nós, coube a tarefa de resistir. Seria mais fácil se 

desistíssemos, mas não era o caminho mais fácil que procurávamos, era o nosso, 

independentemente de ser maleável ou não. Já não podíamos desistir. Já nos víamos 

em meio à jornada. O chamado já havia se passado e agora o que prevalecia era a 

travessia de limiares. Em nossa teia de mulheres, aprendo com Ana a dar um passo 

de cada vez. Com ela estamos aprendendo a ter coragem, principalmente, quando 

formos acometidas pela desesperança e pela dor.  

 

2.1 TRAVESSIA DO PRIMEIRO LIMIAR: ENCONTROS DE MÃES HEROÍNAS E 

OFICINA MITO-MÃE 

 

 Descobri um tipo de elo entre as mulheres. Não estou só. Existem tantas como 

eu, como nós, à procura do tesouro. Em busca do brilho para habitar os olhos e da 

vida para ser vivida intensa e saborosamente.  

 Nos sinais, a escuta e também o silêncio. Gravidez é um estado além do 

biológico. Existe algo a mais quando se percebe os pensamentos grávidos, eles 

requerem ouvidos voltados para um outro tipo de escuta. Assim como a gravidez, o 

parto também é um momento relevante para mulher, mesmo que esta não aprecie o 

estado de gravidez. Arnold Van Gennep afirma que entre os povos Oraibi do Arizona 

o parto é um momento sagrado para as mulheres (GENNEP, 1977, p. 54).  

Na escuta solitária em sua casa, numa dessas madrugadas que sopram aos 

ouvidos segredos que se revelam deslumbrantes, Ana Luiza Bione anunciou uma 

ideia. Diante das práticas envolvendo nossos estudos a partir do livro O herói de Mil 

Faces (CAMPBELL, 2007) e O feminino e o sagrado: Mulheres na jornada do herói 

                                                      

38 Bairro da região metropolitana do Recife 
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(2010) de Beatriz Dell Picchia39 e Cristina Baliero40, Ana Luiza Bione nos surge com o 

projeto dos Encontros de Mães heroínas: Diálogos de jornadas maternas. Proposta 

que já chegou batizada, assim como Cara da Mãe. Eu, complementei esse sopro 

notívago com a ideia de transpor as etapas da jornada do herói para a maternidade.  

Sem dúvida, a grande inspiração para esse primeiro projeto do Coletivo Cênico 

Tenda Vermelha foi principalmente a leitura do livro da A Tenda Vermelha (2001), 

juntamente com as leituras dos dois livros base acima citados. Em O feminino e o 

sagrado: mulheres na jornada do herói (2010), as autoras entrevistam quinze 

mulheres que tem como elo comum, trajetórias que transcendem os limites do mundo 

cotidiano. Com base nas histórias contadas, as pesquisadoras organizaram a obra 

tendo como fio condutor a jornada do herói de Joseph Campbell. A busca era conhecer 

histórias de vida de mulheres que permeassem as etapas do monomito41, revelando 

um caminho a partir do sagrado: 

 

Sagrado como significado: aquilo que dá vida, intenção ou propósito. Sagrado 
como êxtase: a expansão das fronteiras do próprio ego, ou dissolução de 
limites. A intuição de que, em nós, algo muito grande pulsa sem que possa 
ser colocado numa linguagem conhecida. Sagrado como experiência 
pessoal, sem ter relação necessária com nenhuma religião ou manifestação 
socialmente reconhecida de espiritualidade. Era essa experiência que 
buscávamos. (PICHHIA; BALIERO, 2010, p.17). 
 
 

Atraia-nos de forma latente essa maneira de encarar o sagrado e a jornada do 

herói, principalmente tendo como premissa neste livro especificamente, as histórias 

de vida de cada mulher.  Segundo Naomi Remen (1998), conforme citado por Pichhia 

e Baliero (2010, p. 18), paramos de contar histórias quando começamos a não mais 

dispor de tempo, do tempo para parar, refletir, maravilhar-nos... e quando não temos 

tempo para ouvir as histórias uns dos outros, procuramos especialistas para nos 

ensinar a viver. 

Contar histórias, é um ato de não deixar morrer nossas experiências, as 

memórias, quer seja de um tempo distante ou não, é reificar todo o imaginário que a 

                                                      
39É arquiteta estudiosa de Joseph Campbell, mitologia e espiritualidade. Escreve crônicas para revista 
virtual mundomundano (www.mundomundando.com.br) e é uma das coautoras do livro Circunvago 
Demônio negro, 2008  
40 É psicóloga formada pela PUC- SP, Psicoterapeuta junguiana e orientadora de círculo de mulheres. 
Estuda a obra de Joseph Campbell, bem como a mitologia e as questões do feminino. 
41 Termo criado por James Joyce e ressignificado por Joseph Campbell para descrever a jornada 
arquetípica do herói.   

http://www.mundomundando.com.br/
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circunda. Sobre a perspectiva do tempo e das disposições imagéticas, Gilbert Durand 

acentua ainda mais a necessidade de buscarmos em nossa memória e no nosso 

imaginário formas de ser que dilatem a isso que chamamos de tempo:  

 

Longe de estar ao lado do tempo, a memória como o imaginário, ergue-se 
contra as faces do tempo e assegura ao ser, contra a dissolução do devir, a 
continuidade da consciência e a possibilidade de regressar, de regredir, para 
além das necessidades do destino. É essa saudade enraizada no mais 
profundo e no mais longínquo do nosso ser que motiva todas as nossas 
representações e aproveita todas as férias da temporalidade para fazer 
crescer em nós, com a ajuda das imagens das pequenas experiências 
mortas, a própria figura da nossa esperança essencial (DURAND, 2012, 
p.403). 

 

Foram seis encontros, cada um tendo como eixo temático uma etapa da 

jornada. Criamos alguns rituais e uma certa ordem metodológica para os encontros. 

Construímos um barco de papel que permeou os seis eventos. Ele era o responsável 

por circular “navegando” nas mãos de cada mulher que se fizesse presente na roda e 

em todas as vezes que iniciávamos um Encontro de Mães Heroínas. O barco conduzia 

o que nós e as mulheres ali presentes trazíamos para aquele encontro, e ao final, o 

que levaríamos conosco daquela roda de diálogos. 

Embora o barco navegasse de mão em mão, ele nos serviu de âncora. Ele era 

o responsável em abrir os trabalhos e encerrar. Entendíamos o barco como símbolo 

de travessia, de vida e morte e esta simbologia reverberava com a ideia de partida 

para a jornada. Como marinheiras do mesmo barco, refletíamos sobre o que nos 

conduzia mar adentro.  

Ao longo da caminhada, percebemos que os encontros se concentravam muito 

mais na oralidade e era justamente o que queríamos, tal qual nossas antepassadas 

na Tenda Vermelha. No entanto, a necessidade de expandir essa oralidade e deixar 

com que o corpo pudesse expressar questões que estavam sendo abordadas se 

tornaram foco.  

Todo o percurso do evento mudava de acordo com a jornada que seria 

abordada. Ora iniciávamos com danças circulares, ora trabalhando com a tríade 

imagem/ corpo/ memória a partir de jogos que criávamos e ora partindo da leitura de 

alguns livros e histórias que estivessem conectados com a fase da jornada a ser 

discutida.  Em seguida abríamos para os diálogos.  
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 A partir da perspectiva de análise da pesquisa realizada por Beatriz Del Picchia 

e Cristina Baliero, algumas etapas acontecem para todas, são inerentes ao caminho: 

O chamado a aventura, a travessia do primeiro limiar, a bliss (encontro do tesouro de 

cada uma), o caminho de volta, o ressignificado e a dádiva para o mundo (PICCHIA, 

BALIERO, 2010, p. 23). 

 Dessa forma, o primeiro Encontro de Mães Heroínas teve como mote a ideia 

do Chamado à aventura. Nele, eu, Ana Luiza Bione e Íris Campos concentrávamos e 

conduzíamos nossos diálogos para a convocação do rompimento. Quem erámos e o 

que fazíamos no mundo cotidiano antes da gravidez? Quais escolhas tivemos que 

fazer? Qual peso levávamos pelas escolhas feitas? Qual leveza?  

 O primeiro encontro aconteceu no lago do Cavouco, uma espécie de parque 

localizado na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em janeiro de 2013. Os 

encontros aconteciam sempre às 16:00 e conosco levávamos lençóis coloridos, 

almofadas e comida. Neste dia especificamente, além de nós, integrantes do Coletivo 

Cênico tenda Vermelha, contamos com a presença de Risa Teles42 e Itala 

Rodrigues43.  

 Detivemo-nos na leitura e no relato sobre nossas experiências. O chamado à 

aventura nos trouxe descobertas, sobretudo, a de que necessitávamos enquanto 

mulheres sentarmos para nos ouvir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

42 Designer de moda e mãe de Bia. 
43 É artista circense, bailarina e mãe De Johann e Tom. 
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Em maio de 2013, um pouco antes de realizarmos o Experimento Cênico Cara 

da Mãe45, o segundo Encontro de Mães heroínas aconteceu. Tivemos a travessia do 

primeiro limiar como mote para a conversa.  O diálogo que buscávamos com as outras 

mulheres consistia na ação, nas soluções devido à ruptura do mundo cotidiano. Estou 

grávida, o que faço? Como faço? Como iríamos nos adaptar à mudança de realidade 

física, espiritual e mental? Perguntas que impulsionaram as conversas na roda de 

diálogos e que mais tarde vieram a nos inspirar em um dos movimentos do espetáculo 

Cara da Mãe, a mãe ambivalente46.   

Este encontro aconteceu na sede do Cais do Parto47, em Olinda -  

                                                      
44  Figura 3: 1º Encontro de Mães Heroínas, realizado no Lago do Cavouco UFPE. À frente Ana Luiza 
Bione, do lado esquerdo Risa Teles, de costas lado esquerdo Itala Rodrigues e na sequencia Íris 
Campos. Imagem: Janaina Gomes 
45 Sobre o Experimento Cênico Cara da Mãe discorrerei no próximo tópico. 
46 No capítulo seguinte iremos abordar cada movimento do espetáculo. Como surgiu, quais 
procedimentos da Mitodologia em Arte e o que nos moveu para construção de cada um. 
47Fundada em 5 de julho de 1991, com sede em Olinda/PE, a organização fundamenta-se nos Direitos 
Humanos, nos direitos reprodutivos e no desenvolvimento sustentável, atuando nas áreas de saúde, 
gênero, cidadania, educação, ecologia e cultura.   
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PE, lugar que estaria conosco posteriormente no processo de Cara da Mãe. Estiveram 

presentes Risa Teles, Erica Maria48, Schelly Santiago49 e Erika Targino50 

acompanhada de sua filha Anauá. Na travessia do primeiro limiar nos deparamos 

principalmente com as questões envolvendo o período puerpério. O que éramos antes 

e depois da gestação vieram à tona. Nossos sonhos, vontades e desejos iriam 

continuar, mas não da mesma forma. Naquela roda de diálogos tivemos consciência 

sobre as demandas que nos eram exigidas nessa fase inicial. Para nós, mães que 

antes de exercemos esse papel fundante, reconhecemo-nos como mulheres, seres 

com desejos e impulsos reprimidos pela história, principalmente naquele momento, 

após aceitar a aventura do chamado. Discutimos estratégias de como não nos 

tornarmos vítimas e reféns de nossa própria maternidade e de como poderíamos criar 

uma rede de apoio entre nós mulheres. 
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48 É atriz e publicitária, Mãe de Luna e Txai 
49 É doula e professora de yoga, Mãe de Clara Luz. 
50 É jornalista, mãe de Anauá e Cauê. 
51 Figura 4: 2º Encontro de Mães Heroínas. Realizado na sede da ONG Cais do Parto, Olinda- PE. Da 
direita para esquerda: Risa Teles, Erica Maria, Janaina Gomes, Schelly Santiago, Erika Targino e Ana 
Luiza Bione. Foto: Íris Campos. 
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No terceiro Encontro, na bliss (encontro do tesouro de cada uma) trazíamos 

questionamentos e textos referentes ao que estávamos reconhecendo de melhor em 

nós. Realizado em junho de 2013, foi um encontro que se deu não só consigo mesma, 

mas com o tesouro que cada uma trazia e levava através do barco, aquilo que trazia 

e levava para si, o real significado da vida. Segundo Campbell (2003) conforme citado 

por Pichhia e Baliero (2010, p. 53) não é a agonia da busca; é o êxtase da revelação.  

Compomos uma massa de histórias e mexemos nossos caldeirões, 

potencializamos imagens que se faziam presente. Mais uma vez este encontro foi 

realizado na sede do Cais do Parto, em Olinda.  

Foi exatamente quando estávamos promovendo este Encontro de Mães 

Heroínas, que Dona Lídia, a avó de Ana faleceu. Em nosso rito inicial, Ana Luiza Bione 

pediu para que mandássemos energias positivas para sua avó, que estava internada 

no hospital. No momento em que Ana falava, entrou em nossa roda uma mãe, com o 

filho recém-nascido nos braços que, curiosamente, chamava-se Ana. Olhei para 

aquela imagem, voltei meu olhar para nossa Ana e soltei como um sopro para a roda:  

- “Às vezes, algumas coisas precisam morrer para que outras possam nascer”. 

Ana Luiza Bione me olhou nesse momento como quem está atenta aos sinais. 

No dia seguinte, Dona Lídia52 se foi e nós nos despedimos ali, com a chegada daquela 

recém vida. Era outra caminhada que estava se construindo, na história de Ana, na 

de sua avó e na nossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

52 Avó materna de Ana Luiza Bione. 
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Sobre esse Encontro de Mães Heroínas, Ana Flávia54, uma das participantes 

deste dia do evento, relata: 

 

Lembro-me de ver o convite na internet e fiquei bem entusiasmada e feliz, 
porque eu tinha feito parte da roda55 do Cais do Parto na gravidez de Rudá e 
eu ia religiosamente todas as terças-feiras, inclusive na gravidez de Ravi 
agora. E era o momento que eu tirava para mim, para me reconhecer, para 
escutar as pessoas e logo vinha a minha escuta pessoal. Eu conseguia 
reconhecer através daquelas histórias a minha história e me fortalecia nisso. 
Eu estava acostumada com esse ritmo e estava sentindo saudade. Quando 
vi a roda de mães heroínas, achei uma ideia fantástica. E daí eu lembro que 
no dia foi tudo desfavorável para eu ir com o bebê, não lembro quanto tempo 
Rudá tinha, mas ele era pequenininho tinha no máximo 2 meses, lembro que 
vim para casa de minha sogra e ela quis ir comigo no intuito de me ajudar 
para não ficar sozinha com ele. Enfim fomos. [...] tinha algumas pessoas, mas 
nesse dia tinha Gabi e Rafinha e elas duas são de Belo Jardim, minha cidade 
natal e já de cara bateu um reconhecimento, um convite para ficar à vontade 
e também o local por ser o Cais do Parto [..] lembro que foi muito agradável 
o tema, os momentos de partilha e de como foi bonita aquela troca. Foi 
emocionante!56.  

 

                                                      
53  Figura 5: 3º Encontro de Mães heroínas, realizado pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha na sede 
do Cais do Parto em Olinda/ PE no dia 26 de junho de 2013. Na foto do centro para a direita: Janaina 
Gomes, Rafaela Cavalcanti, Gabi, Ana Flávia acompanhada de seu filho Rudá, Itala Rodrigues, Ana 
Beatriz e Ana Luiza Bione. Imagem: Íris Campos. 
54 Ana Flávia formada em teatro pela UFPE e produtora.  
55 É comum que os grupos de parteiras promovam rodas de acolhimento a gestantes e casais grávidos 
para compartilhar experiências, relatos de parto, expectativas e muito aprendizado. Em grupos como 
Cais do Parto esse momento é tradicional e também uma forma das parteiras acompanharem de perto 
as gestantes e o desenvolvimento dos bebês.  
56 Fragmento de entrevista concedida por Ana Flávia à pesquisadora em 3 de janeiro de 2017. 
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Neste encontro estávamos propondo relações com o corpo pela primeira vez. 

Sabíamos que seria um lugar potente, pois já havíamos experimentado na oficina Mito 

Mãe58 a saída da roda de compartilhamento para mover, realizando na medida do 

possível, experimentos de olhos fechados, relacionando as histórias contadas com a 

primeira imagem formada a partir dos estímulos sugeridos. A ideia consistia em 

reproduzir fisicamente a imagem projetada. Eram experimentações que fazíamos 

quando havia ocasião de nos encontrarmos e as rodas de mulheres que se formavam 

e cresciam a cada encontro, mostravam-se oportunas para experimentar, tanto o que 

havia sido feito na oficina, quanto novas proposições de acordo com nossas 

experiências práticas.       

No quarto Encontro, realizado em julho de 2013, estivemos com o 

Ressignificado.  A busca se dava pela transformação pessoal advinda da jornada e 

do encontro com o tesouro de cada uma (PICCHIA, BALIERO, 2010, p. 23). Nestas 

discussões o tesouro de cada uma não se referia unicamente aos filhos, mas também, 

                                                      
57 Figura 6: 3º Encontro de Mães heroínas, realizado pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha na sede do 
Cais do Parto em Olinda/ PE no dia 26 de junho de 2013. Na foto da esquerda para direita: Íris Campos, 
Gabriele, Rafaela, Itala Rodrigues, Ana Luiza Bione, Ana Flávia e Ana Beatriz. Imagem: Janaina 
Gomes. 
58 Oficina Mito-mãe será detalhada mais à frente.  
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a tudo que pulsava em nós mulheres.  No momento em que o muro do Paraíso é 

desfeito, a forma divina é encontrada e lembrada e a sabedoria recuperada, Campbell, 

(2007, p.147 apud PICCHIA E BALIERO, 2010, p. 63). Outras leituras, também 

nutriam nossas conversas regadas a bolo, sucos e frutas. Trechos dos livros A Tenda 

Vermelha (DIAMANT, 2001), Mulheres que correm com os lobos (ESTES,1994) e 

Campbell com Heróis de mil faces, compunham uma parte do nosso encontro. Íris 

trouxe-nos vivências com danças circulares59 para iniciarmos o rito do barco. Neste 

dia esteve presente nossa diretora corporal Renata Camargo60, Rebeca Vasconcelos 

acompanhada de sua filha Maria, Bethânia Bandeira acompanhada de suas filhas 

Maria da Luz e Yoná, eu, Íris Campos e Ana Luiza Bione.  
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59 God is life de Marisa Monte e Gilberto Gil, proposto por Íris Campos.   
60 Na ocasião ainda não havíamos começado o processo de Cara da Mãe, mas já tínhamos convidado 
Renata Camargo para compor a equipe. Renata é Fisioterapeuta, artista, maitrê de Ballet e coreógrafa. 
Graduada em fisioterapia pela PUCCAMP-SP(1987), especializou-se em RPG(SOUCHARD), 
OSTEOPATIA(UFPE), pilates(PHYSIOPILATES). Formada na técnica de Ballet Clássico por Mozart 
Xavier, Neide Rossi, Ismael Guizer, Décio Otéro, Marika Gidale, Klauss Vianna, Marcos Verzzani, Zélia 
Monteiro, entre outros, de 1988 a 1996. Compartilhou a direção do ESPAÇO VIVER dança e cia.-SP 
com José Maria Carvalho onde desenvolveu formações em dança contemporânea com Klauss Vianna, 
de quem foi aluna e assistente, Maria Duchenes, Denilto Gomes, entre outros.   
61 Figura 7: 4º Encontro de Mães Heroínas. Realizado pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha na sede 
do Coletivo Lugar Comum, Recife- PE 27 de julho de 2013. Da esquerda para direita: Renata Camargo, 
Janaina Gomes, Ana Luiza Bione, Betânia Bandeira e Rebeca Vasconcelos. Foto: Íris Campos 
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Em setembro de 2013, era a vez do quinto Encontro de Mães heroínas. 

Trouxemos a dádiva para o mundo para o encerramento deste ciclo: 

 

O círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o 
trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o velocino de ouro, ou a princesa 
adormecida, de volta ao reino humano, onde a benção alcançada pode servir 
à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos 
(CAMPBELL, 2007, p.195). 

 

Aqui o mergulho em Cara da Mãe, já havia começado e sabíamos a dádiva que 

iríamos compartilhar: O espetáculo. Especificamente neste encontro, eu e Ana Luiza, 

realizamos uma pequena demonstração de trabalho que criamos levando em 

consideração todas as rodas de diálogos que aconteceram até então.  
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62 Figura 8: 5º Encontro de Mães heroínas, realizado pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha, no Lago 
do Cavouco- UFPE, Recife- PE 15 de setembro de 2013. Na imagem Ana Luiza Bione e Janaina 
Gomes. Foto: Orunmillá Santana. 
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63 Figura 9: 5º Encontro de Mães heroínas, realizado pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha, no Lago 
do Cavouco- UFPE, Recife- PE, 15 de setembro de 2013. Na imagem da esquerda para direita: Ana 
Luiza Bione, Rhairane Petroni, Janaina Gomes e Ana Beatriz. Foto: Orunmillá Santana 
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Antes de realizarmos o 2º Encontro de Mães Heroínas, elaboramos a oficina 

Mito – Mãe que guiada por Ana Luiza Bione, consistia em entrelaçar práticas 

realizadas no 1º Encontros de Mães Heroínas, idealizando dinâmicas corporais que 

fomentassem um maior conhecimento por parte das participantes de suas jornadas 

individuais.  

A oficina foi criada com o intuito de atrelar o nosso trabalho aos da disciplina 

animação cultural64 que a artista, Ana Luiza Bione, cursava em Artes Cênicas, pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Ana se viu estimulada a promover algo 

além, e propôs uma espécie de vivência que atendesse às mulheres que residiam no 

entorno da universidade. Elaborou a oficina Mito Mãe- Mulheres heroínas e juntas 

pensamos nas possibilidades a partir das experiências absorvidas. 

A oficina tinha como objetivos específicos: 

 

1- Refletir sobre desdobramentos sociais e culturais da maternidade, bem como 

as questões do feminino, da mitologia e das manifestações do sagrado na vida 

cotidiana de mulheres-mães.  

2- Perceber como se manifestam determinadas etapas do mito na “Jornada do 

herói”, na compreensão da história particular de cada participante;  

3- Desdobrar por meio dos diálogos sobre as histórias relatadas, experiências de 

movimento com o corpo a partir dos direcionamentos referentes às memórias 

afetivas e corporais; 

 

Foram duas mulheres inscritas, Shirlaine Rosaly65 e Rosa66. Elas e suas 

histórias deixaram-se levar corpo a dentro. Em entrevista Shirlaine aponta: 

 

Naquele momento eu não estava exercendo na prática, no dia a dia essa 
questão de ser mãe. Eu não estava morando com meu filho naquela época. 
E tinha muitas questões dentro de mim que nem eu mesmo sabia que tinha, 
alguns traumas que ficaram e foi um momento que a gente pôde compartilhar 
com as outras mulheres. Foi importante demais, me ajudou a refletir muito, 
eu fui mãe muito jovem eu tinha 18 anos. Perguntas muito importantes de 
como foi a notícia? Como a gente se sentiu quando soube? Então foi bom 

                                                      

64 Disciplina ofertada na grade curricular do antigo curso de Artes Cênicas da UFPE, que abordava 
questões sobre a produção cultural e as possíveis formas de troca utilizando o recurso das artes para 
promover eventos, oficinas, workshops e projetos. Hoje o curso da UFPE é de licenciatura em teatro.  
65 Shirlaine Rosaly é estudante universitária, mãe de Áthila.  
66 Rosa é Dona de casa. 
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compartilhar e escutar as histórias. Me ajudou muito a refletir sobre a 
maternidade e foi um trabalho intenso. Essa questão das marcas do 
sofrimento, da dor que ficam sim registradas no nosso corpo. Saí mais leve 
com essa questão e mais tranquila por saber que não estava sozinha. Ver 
que tinham mulheres que eram mães e que tinham seus conflitos, me senti 
muito acolhida, me senti muito bem, foi uma experiência maravilhosa. 67 
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67 Entrevista de Shirlaine Rosaly concedida à pesquisadora em 13 de janeiro de 2017. 
68 Figura 10: Oficina Mitomãe, realizada pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha na sala de dança 44 
UFPE. 1 de fevereiro de 2013. Imagem de Rosa. Foto: Ana Luiza Bione 
69 Figura 11: Oficina Mitomãe, realizada pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha na sala de dança 44 
UFPE. 1 de fevereiro de 2013. Imagem de Shirlaine Rosaly. Foto: Ana Luiza Bione. 
70 Figura 12: Oficina MitoMãe, participantes. Na imagem da esquerda para direita: Rosa, Íris Campos, 
Shirlaine e Janaina Gomes. 
71 Figura 13: Oficina MitoMãe, participantes. Na imagem: Janaina Gomes, Shirlaine Rosaly e Rosa. 
Foto: Ana Luiza Bione 
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O tempo dilatado e nós no caminho do aprendizado. Às vezes a pressa, o 

tempo cotidiano, nos colocava em um ritmo, mas, Cara da Mãe nos pedia calma. As 

experiências com os Encontros de Mães e com a oficina Mito Mãe, só fortaleciam 

nosso imaginário, nosso corpo e as percepções. No tempo certo, iniciamos 

verdadeiramente o processo com a chegada de Luciana Lyra e da Mitodologia em 

Arte.  

O 6º Encontro de Mães heroínas, ocorreu depois de um longo tempo e 

retomamos com o intuito de realizar um ensaio aberto para as mulheres 

frequentadoras das nossas rodas de conversa. O espetáculo já estava em seu 

percurso criativo e já havíamos construído cenas. Portanto, especificamente este 

Encontro de Mães heroínas, será aprofundado mais à frente, quando nos depararmos 

com o processo de criação. 

 

2.2 NO VENTRE DA BALEIA: EXPERIMENTO CÊNICO CARA DA MÃE 

 

Sobre o ventre da baleia nos diz Campbell: 

 

A ideia de que a passagem do limiar mágico, é uma passagem para uma 
esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre 
da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é 
jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu (CAMPBELL, 
2007, p. 91). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 

                                                      
72 Figura 14: Programação do evento Palco Giratório 
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Aqui já não é mais o ideal ou idealizações. Em março de 2013, uma ligação 

impulsionou a concretização de ideias. Do outro lado da linha Galiana Brasil73, na 

época, coordenadora do Festival Palco Giratório74, promovido pelo SESC, em Recife, 

interessava-se em levar trabalhos que estivessem em processo para a Cena 

Bacante75. Nós, fomos um dos trabalhos convidados para integrar a programação. 

Ainda não havia projeto aprovado, só a vontade nossa e de Luciana Lyra. Feito o 

convite, perguntei se Lyra estaria disponível para dirigir um pequeno esboço cênico 

utilizando, principalmente, o que eu, Ana e Íris estávamos trabalhando em sala de 

ensaio de maneira independente e a partir das experiências com os Encontros de 

Mães Heroínas e a Oficina MitoMãe. Ela disse sim ao chamado e fomos todas juntas. 

Foram alguns dias de imersão. Alguns procedimentos da Mitodologia em Arte, 

tendo como suporte artetnográfico, as nossas experiências dos Encontros de Mães 

Heroínas. A Artetnografia é um dos pressupostos da Mitodologia em Arte e se dá a 

partir do encontro entre a comunidade/contexto de alteridade e o(s) artista(s). 

Certamente, as experiências artetnográficas dos Encontros potencializaram as 

propostas corporais que já pulsavam de forma independente entre mim e minhas 

companheiras.  

As células76 coreográficas soltas, que construíamos juntas, iam ganhando 

tônus. Certo dia, isoladas em uma das salas da Universidade Federal de Pernambuco 

- UFPE, local onde nos encontrávamos algumas vezes, o coletivo experimentou 

improvisações que tinham como motor as leituras dos textos que liamos e os diálogos 

com as mulheres dos Encontros de Mães heroínas. Em um desses dias, cantei a 

música que esteve conosco no Experimento cênico e que está até hoje na trilha sonora 

do espetáculo. Chegou-me no meio da improvisação intuitivamente a música de Rumi: 

Venha, venha seja quem for, mesmo que tenha quebrado seus votos milhares de 

vezes, venha, venha de novo (RUMI, 1244).  

Novas cenas surgiam a partir das improvisações. Com a chegada de Luciana 

Lyra e a imersão que tivemos com alguns procedimentos da Mitodologia em Arte, 

                                                      
73 Atriz e gestora do núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural. Possui atuação e produção científica nos 
campos da pedagogia do teatro, da produção cultural e da gestão nas artes cênicas. 
74 O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão 
e intercâmbio das Artes Cênicas 
75 Espaço para experimentações e performances dentro do Palco Giratório. 
76 Entende-se como células, pequenos esboços de coreografia, ou movimentos destinados a uma cena 
específica. 
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tivemos a certeza que aquele era o caminho a ser trilhado. Foi um acontecimento tão 

forte, que algumas células que criamos na ocasião permanecem até hoje no 

espetáculo Cara da Mãe, assim como a música do prólogo77, o chá de alecrim e a 

água com mel servidas ao público78, o Movimento do Parto79, a primavera com música 

de Isaar80, que esteve conosco nesse primeiro momento e assina a trilha do 

espetáculo, além do ritual do colo81. Além de alguns apetrechos de cena, como: ervas, 

flores, a imagem de Iemanjá em um nicho tendo como referência o altar, velas e os 

dedos pintados de vermelho, nos lembrando as mulheres do livro A Tenda Vermelha 

(2001), que pintavam as pontas dos dedos das mãos e dos pés de hena, quando 

haviam cerimônias de nascimento, primeira regra e núpcias:  

 

Por fim, no nono mês após a chegada de Jacob, Raquel teve a sua primeira 
regra e chorou de alívio. Ada, Lea e Zilpah entoaram a canção gutural 
reservada ao nascimento, à morte e ao amadurecimento das mulheres. 
Quando o Sol desceu para dar lugar à lua nova, untaram de henna as unhas 
e a sola dos pés de Raquel. Pintaram-lhe as pálpebras de amarelo e, 
recolhendo todas os braceletes, gemas e joias que conseguiram encontrar, 
forraram-lhe os dedos das mãos e dos pés, os tornozelos e os pulsos. 
Cobriram-lhe a cabeça com o mais fino bordado e levaram-na para a tenda 
vermelha (DIAMANT, 2001, p. 23). 
 
 
 
 
 

                                                      

77 No próximo capítulo iremos abordar todos os “movimentos” construídos no espetáculo. Essas cenas 
serão aprofundadas. 
78 No movimento do prólogo no próximo capítulo, iremos contextualizar a utilização destes elementos 
na cena. 
79 O roteiro coreográfico/dramatúrgico de Cara da Mãe, foi construído por Luciana Lyra, dividido em 
partes, por ela denominadas de Movimentos, como uma obra musical. 
80 Cantora, compositora, instrumentista e diretora musical do espetáculo Cara da Mãe, Isaar Maria de 
França Santos começou a vida artística como brincante no Maracatu Piaba de Ouro, de Olinda/PE, em 
1995. De 1997 a 2004, integrou a banda Comadre Fulozinha, com a qual gravou dois CDs e se 
apresentou em diversas cidades do Brasil. Integrou os projetos DJ Dolores & Orquestra Santa Massa 
(2001) e DJ Dolores & Aparelhagem (2004), nos quais era a cantora principal e coautora de algumas 
músicas. Participou da gravação de álbuns das bandas Siba e A Fuloresta, Mundo Livre S/A, Eddie e 
Cidadão Instigado e de várias trilhas sonoras para teatro, dança e cinema, como Deus é Brasileiro, A 
Máquina e Narradores de Javé. Em 2008, compôs o elenco do projeto Era Iluminada: Tropicália, ao 
lado de Tom Zé, Roberta Sá e Júpiter Maçã, em São Paulo/SP. Em 2014, lançou, virtualmente, o álbum 
Todo Calor. 
81 Ritual realizado por parteiras da tradição que consiste em proporcionar a gestante o seu “último” 
momento de embalo antes do filho nascer. É realizado pouco tempo antes da futura mãe dar à luz e 
tem o intuito de proporcionar um clima uterino e acolhedor para a grávida. Todos são convidados a 
cantar cantigas de ninar, o local é iluminado por velas, a gestante fica ao centro recebendo das pessoas 
a energia e a força necessária para a hora do parto. Frases como: “quando nasce um filho nasce uma 
mãe” ou “você vai receber colo porque você vai precisar dar muito colo” são ditas com propósito de 
tranquilizar e dar coragem. 
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82  Figura 15: Cena do experimento cênico Cara da Mãe realizado no Festival Palco Giratório na Cena 
Bacante no dia 10 de maio de 2013. Na imagem a bailarina criadora Janaina Gomes na cena do parto. 
Foto: Camila Sérgio. 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

                                                      

83 Figura 16: Cena do experimento cênico Cara da Mãe realizado no Festival Palco Giratório na Cena 
Bacante no dia 10 de maio de 2013. Na imagem a bailarina criadora Ana Luiza Bione na cena do colo. 
Foto: Rogério Alves. 

. 
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Na ocasião duas sessões foram realizadas no antigo C.A.S.A - Centro de 

articulação e saberes artísticos85. Intensificamos nossos encontros no lugar que 

aconteceriam as apresentações, portanto, o espaço também serviu de suporte para 

criação de algumas cenas que surgiram.  Essas duas experiências cênicas, realizadas 

no mesmo dia nos fortaleceram enquanto coletivo, principalmente com a resposta do 

público e com o que sentimos durante o experimento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

84 Figura 17: Cena do experimento cênico Cara da Mãe realizado no Festival Palco Giratório na Cena 
Bacante no dia 10 de maio de 2013. Na imagem cena do chá de alecrim sendo distribuído para a 
plateia. Foto: Rogério Alves. 
85 Localizava-se no bairro de Casa Amarela e era um local que fomentava discussões, exposições e 
apresentações artísticas. 
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86 Figura 18: Cena do experimento cênico Cara da Mãe realizado no Festival Palco Giratório na Cena 
Bacante no dia 10 de maio de 2013. Na imagem a artista Íris Campos na cena do parto. Foto: Camila 
Sérgio. 
87 Figura 19: Cena do experimento cênico Cara da Mãe realizado no Festival Palco Giratório na Cena 
Bacante no dia 10 de maio de 2013. Na imagem a artista Janaina Gomes na cena do ritual do colo. 
Foto: Camila Sérgio. 
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 Nós, mulheres integrantes do Coletivo Cênico Tenda Vermelha, fomos 

acompanhadas por parteiras nas nossas gestações. O ritual do colo, que falaremos 

de maneira mais aprofundada adiante, era para nós a restauração de um 

comportamento vivido como bem explica Richard Schechner em seu conceito:  

 

O comportamento restaurado é o processo principal de todos os tipos de 
performance, seja na vida cotidiana, na cura, nos ritos, em ações, e nas artes. 
O comportamento restaurado está “lá fora”, aparte do “eu”. Colocando em 
palavras próprias, o comportamento restaurado “sou eu me comportando 
como se fosse outra pessoa”, ou “como me foi dito para fazer”, ou “como 
aprendi”. Mesmo se me sentisse completamente como sou, atuando 
independentemente, apenas um pouco de investigação revelaria que as 
unidades de comportamento que contém meu “eu” não foram por “mim” 
inventadas. Ou, bastante ao contrário, posso experimentar ser “além do que 
sou”, “não eu mesmo”, ou “dominado” em transe. O fato de que existem 
múltiplos “eus” em cada pessoa não é um sinal de distúrbio, mas 
simplesmente o jeito como as coisas são (SCHECHNER, 2006, p. 25). 

  

Entretanto, diferentemente de minhas companheiras que realizaram o ritual do 

colo quando grávidas, eu realizei o meu em cena. No dia em que estava marcado meu 

ritual do colo, meu filho nasceu. Eu não passei por essa transição. Ao relatar essa 

história às minhas companheiras do coletivo como também para a diretora do 

experimento Luciana Lyra, tive a honra de testemunhar as combinações e 

elaborações de cena de todas elas para realizar o ritual do colo comigo, ali, em cena. 

Na primeira sessão o meu colo, na segunda sessão o colo do público. O colo sendo 

oferecido e cantado para todos que presenciaram o experimento.  

Por fim, redimensiono-me neste instante. Aviso aos caros companheiros e às 

caras companheiras que acompanham a leitura que não cursei essa jornada com a 

finalidade de transformá-la em um mestrado. Confesso que muitos materiais ficaram 

sem registro. Esta experiência tem me colocado questões sobre as “pesquisas” 

artísticas pelas quais passei desde a Compassos Cia de Danças. À memória ainda 

não é dado o devido valor. Hoje sigo, olhando as pegadas que deixo pelo caminho, os 

rastros. Anoto tudo que me inspira, tudo que me toca, tudo ao redor que me lê e que 

leio. Sigo.   
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3. A Iniciação: Sobre a Mitodologia em Arte 

 

                                                      

88 Figura 20: Imagem de ensaio do espetáculo Cara da Mãe. Na imagem da esquerda para direita; 
Janaina Gomes, Íris Campos e Ana Luiza Bione. Foto: Nathália Queiroz. 



60 

 

 

 

 

Caro leitor e cara leitora, estão acompanhando o trajeto? Agora me debruço 

sobre aspectos que teceram a trama para a construção do espetáculo Cara da Mãe. 

Como havia dito antes, tive contato com Luciana Lyra e sua Mitodologia em Arte após 

o curso ministrado por ela em Recife “Mitodologia em Artes Cênicas aplicada ao 

trabalho do ator”89 realizado no SESC/PE, em junho de 2012. Ao me deparar com 

alguns apontamentos do trabalho desenvolvido a partir da Mitodologia em Arte na 

oficina, pude identificar nitidamente fricções e interseções entre os objetivos do Tenda 

Vermelha e aquele modus operandi de trabalho para com o ator/a atriz. 

Luciana Lyra iniciou sua pesquisa ainda numa fase de especialização em 

Ensino das Artes e das Religiões (UFRPE, 2002), mas foi no Mestrado em Artes 

(UNICAMP, 2005) que começou o aprofundamento de suas questões acerca do 

mito/rito na cena, tendo como mote de pesquisa a figura da santa Joana d’ Arc90. A 

investigação partiu da obra autoral intitulada Joana in cárcere (2001), que foi realizada 

quando a pesquisadora acabava de cursar Artes Cênicas na Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE. Dessa experiência, que dialogava com linguagens da cultura 

popular pernambucana e com os estudos acerca da performance e da máscara ritual, 

proveio a dissertação: Mito rasgado; Performance e Cavalo marinho na cena in 

processo (2005). Sobre a máscara ritual pesquisada por Lyra, Cohen nos diz: 

 

O performer, enquanto atua, se polariza entre os papéis de ator e a "máscara" 
da personagem. A questão é que o papel do ator também é uma máscara. E 
é importante clarificar-se essa noção; quando um performer está em cena, 
ele está compondo algo, ele está trabalhando sobre sua "máscara ritual" que 
é diferente de sua pessoa do dia-a-dia. Nesse sentido, não é lícito falar que 
o performer é aquele que "faz a si mesmo" em detrimento do representar a 
personagem. De fato, existe uma ruptura com a representação, como 
demonstramos no capítulo seguinte, mas este "fazer a si mesmo" poderia ser 
melhor conceituado por representar algo (a nível de simbolizar) em cima de 
si mesmo (COHEN, 2009, p. 54). 

  

                                                      

89 No início da pesquisa, Lyra denominava Mitodologia em Artes Cênicas, tendo em vista que trabalhava 
com artistas ligados à cena. Com o desenvolvimento da pesquisa, artistas de outras linguagens 
começaram a se interessar por este ‘caminho de criação’ o que fez a pesquisadora optar pela 
nomenclatura Mitodologia em Arte. 
90 Santa guerreira do calendário católico. Comandou o exército francês na guerra contra a Inglaterra. 
Foi traída pelo rei Carlos VII e vendida aos ingleses que a julgaram por heresia. Em 1920, foi 
canonizada pelo papa bento XV e considerada padroeira da França. 
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 Do conceito máscara ritual, cunhado por Cohen, Luciana Lyra ampliou para 

máscara ritual de si mesmo, que, por sua vez, vai influenciar noutro termo por ela 

criado: o artista de f(r)icção (2015). 

Em 2006, a partir da leitura do livro Tejucupapo: história, teatro e cinema 

(BEZERRA, 2004), Luciana Lyra, tomou conhecimento de Tejucupapo, município de 

Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco e embarcou em uma jornada de 

aprofundamento de sua máscara ritual, da guerreira Joana d’ Arc. No vilarejo, histórias 

de mulheres que no ano de 1646 expulsaram holandeses invasores. Tal 

acontecimento, tornou-se emblemático para as mulheres contemporâneas do 

lugarejo, que resgataram o episódio realizando a peça A Batalha das Heroínas, criada 

por Dona Luzia Maria da Silva91. Lyra nos esclarece: 

 

Embora nunca tivesse assistido a um espetáculo cênico ‘oficial’ em sua vida, 
dona Luzia escreveu, dirigiu e atuou no espetáculo. O teatro foi a linguagem 
que ela encontrou para transformar a peleja das mulheres numa história 
restaurada, que passou a ser apresentada todo último domingo de abril, 
desde 1993, com a participação da comunidade local. (LYRA, 2011, p.223) 

 

A criação de A Batalha das Heroínas, em confluência com os estudos cênicos 

de sua Joana, impulsionou a continuidade da pesquisa de Lyra. Três aspectos 

fomentavam essa interação simbiótica: um mesmo mito fundava as encenações; as 

experiências performáticas articulavam passado e presente por meio de imagens; as 

máscaras das atuantes vinham de um campo eminentemente autoral, eram 

autorreferentes (LYRA, 2011, p.34). 

 Tejucupapo e as heroínas tornaram-se sua pesquisa de doutorado e dessa 

‘fricção’, desabrochou a dramaturgia/encenação ‘Guerreiras’ e sua tese intitulada: 

Guerreiras e heroínas em performance; Da Artetnografia a Mitodologia em Artes 

Cênicas (UNICAMP, 2011). Luciana Lyra cambiou entre os campos da Antropologia e 

das Artes Cênicas para fomentar inicialmente duas práticas/conceitos: Artetnografia e 

Mitodologia em Arte.  

O termo Mitodologia foi criado por Gilbert Durand para condensar dois tipos de 

estudos do qual se debruçava. Os estudos da Mitocrítica, que se aprofunda na 

construção imagética das obras literárias e da Mitanálise que tem como objetivo 

                                                      

91 Auxiliar de enfermagem que trabalha no posto de saúde local. “Dona Luzia teve a ideia de realizar a 
peça em 1993, após superar um grave problema de saúde. 
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detectar os mitos fundantes de uma determinada época histórica e social de uma 

cultura. Essas duas metodologias de análise do mito formam o que Durand chamou 

de Mitodologia, termo que Lyra dispõe para criar os conceitos do que viria a ser uma 

Mitodologia no campo das artes. 

A Artetnografia configura-se como base para construção da Mitodologia em 

Arte, um complexo de procedimentos fundamentados nos Ritos de Passagem (Van 

Gennep), práticas de cunho mítico/existencial e na experiência artetnográfica do 

artista. Ambos os conceitos/práticas tem como aportes teóricos a Antropologia do 

Imaginário (Gilbert Durand) e a Antropologia da performance (Victor Turner). Segundo 

Lyra: 

 

A artetnografia identifica-se como sendo um cruzamento complexo gerado do 
contato entre artistas e comunidade, entre eus e alteridades como impulso as 
duas abordagens etnográficas acima expostas, uma que se vincula à 
Antropologia do Imaginário e outra à Antropologia da Performance, além das 
contaminações advindas do campo das Artes, especialmente do movimento 
Surrealista (LYRA, 2011, p.2). 

 

Ou seja, a Artetnografia configura-se como sendo uma prática realizada pelo 

artista cênico, que imbuído a pesquisar determinado contexto de alteridade, vai ao 

campo para que a partir dessa interação polifônica, dessa trama de humanidades, 

possa provocar a criação performática.  

No âmbito da Antropologia do imaginário, a Mitodologia em Arte adensa suas 

questões a partir do mergulho que Durand fez ao estudar, profundamente, a maneira 

como as imagens se produzem, transmitem-se e são recepcionadas por nós. Para 

Durand, o ser humano tem uma vocação para o ritual, para a imagem e para o mito. 

Diz ele: 

 

Entenderemos por mito um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e 
esquemas, sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a 
compor uma narrativa. O mito é já um esboço de racionalização, dado que 
utiliza o fio do discurso, no qual os símbolos se resolvem em palavras e os 
arquétipos em ideias. O mito explicita um esquema ou um grupo de 
esquemas. (DURAND, 2012, p.62)  

 

 No que diz respeito à Antropologia da performance, a Mitodologia em Arte 

interessa-se pelas nuances estudadas e aprofundadas por Turner no campo das 

antropologias e do teatro, compondo assim uma estrutura de pensamento constituinte 
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do que seria a Antropologia da experiência. O antropólogo inglês também foi um dos 

que se embasaram na investigação de Arnold Van Gennep com seus estudos sobre 

Ritos de Passagem (separação, transição e reagregação), para então criar o que 

chamaria de Drama social que, por sua vez, incluem as fases de:  ruptura, crise, 

intensificação da crise, ação reparadora/ desfecho.  

Turner sugere que as pessoas aderem constantemente às experiências vividas 

em sociedade, ou seja, estão sempre em estado de aprendizado (LYRA, 2011, p. 4). 

Dessa perspectiva da experiência, muitos de nós adensamos o vínculo com o estado 

trânsito, um estado liminar. Para ele: 

 

As entidades liminares não se situam aqui nem lá, estão no meio e entre as 
posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes convenções e 
cerimonial [...]. Assim, a liminaridade frequentemente é comparada à morte, 
o estar no útero, a invisibilidade, à escuridão, à bissexualidade, às regiões 
selvagens e a um eclipse do sol ou da lua. (TURNER, 2011, p.98) 

 

 Para a Mitodologia em Arte, o conceito de liminaridade é de extrema 

importância, visto que, como afirma Turner, traz condições em que, frequentemente, 

se geram os mitos, símbolos rituais, sistemas filosóficos e obras de arte (TURNER, 

2011, p. 124). São os indivíduos que se encontram em estado liminar que formam a 

communitas, uma espécie de antiestrutura92 social que é gerada pelos estados em 

que se encontram esse agrupamento de indivíduos, seja no contexto religioso, 

político, artístico ou social.   

O trabalho com a Mitodologia em Arte tem sido difundido em processos 

artísticos diversos e em diferentes estados do território nacional. Além da performance 

Joana In Cárcere (2001) e do espetáculo Guerreiras (2009), que serviram de base 

para a construção de sua tese, Luciana Lyra experimentou esses procedimentos para 

a concepção de trabalhos como: Calunga (2006)93, Conto (2007)94, Homens e 

                                                      

92 Seria o contrário de uma estrutura social. Algo que desconstrói no seu percurso estrutural o 
paradigma de algum setor específico da sociedade. 
93 Espetáculo de dança concebido e atuado por Viviane Madu e dirigido por Luciana Lyra. Contemplado 
com Funcultura-PE, em 2005. 
94 Espetáculo de dança concebido e atuado por Lyra e Viviane Madu. Recebeu o Prêmio de Fomento 
à Dança, da Prefeitura da Cidade do Recife. 
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Caranguejos (2012)95, Salema (2012)96, Obscena (2015)97 e Fogo de Monturo 

(2015)98, esses dois últimos em concomitância com o processo de criação de Cara da 

Mãe. Para aprofundar a relação desses grupos com sua pesquisa, Lyra fundou a 

UNALUNA – Pesquisa e criação em Arte99 “configurando-se enquanto estúdio de 

investigação que congrega coletivos, grupos artísticos e artistas autônomos que 

intentam trabalhar com a Mitodologia em Arte e a Artetnografia” (LYRA, 2017).   

A fim de que seja de fácil entendimento como se deu o processo de Cara da 

Mãe tendo a Mitodologia em Arte como via para concretizar a jornada, faz-se 

necessário fazer um trajeto do que vem a ser a Mitodologia em Arte, com suas 

diretrizes, pressupostos, princípios e procedimentos.  

 

3.1 DIRETRIZES 

 

 Dentre suas diretrizes a Mitodologia em Arte propõe para nós, artistas, um 

saber que associa o baú de imagens individuais e coletivas inseridas na criação cênica 

em questão, propondo uma interlocução entre o raciocínio cênico e o caminho da 

ludicidade para compor um corpo e uma história, ou seja, transbordar-se em imagens 

para a cena concatenando essas interlocuções.  

Paralelamente, esta via de criação nos propõe um tempo cíclico e feminino, que 

não tem uma ordem métrica e fechada a ser seguida para criar, ao contrário, utiliza-

se do tempo como motor para uma escuta profunda de si no processo de criação. Por 

esse viés, estimula-se a interseção entre o imaginário do atuante com sua máscara 

ritual potencializando, assim, as experiências pessoais do indivíduo, considerando-o 

como um ser holístico, que se observa, se descobre enquanto observa e descobre o 

                                                      
95Espetáculo teatral escrito, encenado e dirigido por Luciana Lyra com o Coletivo Cênico Joanas 
Incendeiam-SP. Homens e Caranguejos recebeu o Prêmio Proac de Montagem Teatro, da Secretaria 
do Estado da Cultura de São Paulo, em 2011, também recebeu o Prêmio Myriam Muniz de Teatro- 
Circulação, em 2012. 
96 Espetáculo dirigido por Luciana Lyra e realizado pelos alunos da Escola Livre de Teatro de Santo 
André - SP, que hoje formam a Cia. Luzia de Teatro - SP. 
97 Espetáculo escrito, encenado e dirigido por Luciana Lyra com atuação-criação de Fabiana Pirro, na 
parceria com a Duas Companhias-PE. 
98 Espetáculo escrito, encenado e dirigido por Luciana Lyra com o Arkhétypos Grupo de Teatro da 
UFRN, em Natal-RN 
99 Demais trabalhos de pesquisa e criação continuam em processo, contemporaneamente, e podem 
ser vistos no site: http://www.unaluna.art.br/ 
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outro, que ‘fricciona’ a história do outro na sua e vice-versa, traçando um esquema de 

criação, a partir de camadas mais profundas e subjetivas de si.  

Antes de ser um meio para se atingir um fim, a Mitodologia em Arte possibilita 

a descoberta de fios que a princípio parecem desconexos, mas que cabem ao atuante 

tramá-los e costurá-los com o enredo de sua própria história, para que assim façam 

sentido. Intenta-se antes o encontro com o ser ‘humano’ em potência plena, do que 

qualquer resultado cênico. É um trabalho que antes de tudo, nutre o 

autoconhecimento do artista que conhecendo a si mesmo e a sua história, pode 

encontrar-se inteira e integralmente com a alteridade. Enfim, é um estado latente de 

desvelamento de si em consonância com o processo criativo, pensando o mito como 

força motriz para idealizar, refletir e realizar a performance. Sobre essa característica 

de revelação de si e poder criativo Durand aponta: 

 

O mito para começar, que “forma a armadura dos conhecimentos religiosos 
e que se degrada em lendas, contos e fábulas invoca o funcionamento de 
uma ordem donde está excluída a morte e, logo que a “desordem” da morte 
aparece, o “mito passa apenas a ser exposição do método seguido... pelos 
homens para restabelecer a ordem na medida do possível e limitar os efeitos 
da morte. Contém, assim em si, um princípio de defesa e de conservação que 
comunica ao rito” (DURAND, 2012, p.405). 

 

 Traçando uma linha paralela com as diretrizes da Mitodologia em Arte, vejo em 

Marie Christine Josso, mais precisamente no seu livro Experiências de Vida e 

formação (2010) a conexão com a trajetória mitodológica proposta por Luciana Lyra. 

No livro, Josso relata experiências de sua pesquisa e de outros autores a respeito do 

Método Autobiográfico. 

  

Com a junção entre cognição e imaginação, entramos já na evocação do ser 
da imaginação e as conexões que lhe são mais especificamente vinculadas. 
Numerosos relatos abordam a importância das obras artísticas (música, 
letras, artes plásticas, Artes Decorativas, Dança, etc.), essas realidades 
imaginárias e, no entanto, bem concretas, como alimentos de sua vida 
interior, fontes de referências para simbolizar situações, acontecimentos que 
permanecem sem palavras para serem ditos, descobertas de outros 
universos possíveis. Uma pesquisa e uma construção de conexões, de 
conivências que possam, também, permitir outros olhares sobre si, 
possibilitar que se descubram outras potencialidades, sentir-se vinculado, em 
sua humanidade, com seres desconhecidos que são portadores de 
sensibilidades vizinhas, ou totalmente “estrangeiras”, utilizar essas 
produções artísticas como mediação para falar de si e de sua visão de mundo 
etc. (JOSSO, 2010, p.79)  
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 Enquanto a Mitodologia em Arte é voltada concretamente para o fazer artístico, 

o Método Autobiográfico compartilha de experiências pessoais do indivíduo voltadas 

para o âmbito educacional. Ambas se friccionam, quando possibilitam e dão margem 

para que as trajetórias imagéticas, poéticas e as histórias particulares que constituem 

o ser, possam servir para uma escrita de si e para um arcabouço de 

autoconhecimento.  

 

3.2 DOS PRESSUPOSTOS 

 

São dois os pressupostos da Mitodologia em Arte. O pressuposto 

Artetnográfico e o Lúdico. Pressupõe-se na Mitodologia em Arte o contato do artista 

com a alteridade, essa dinâmica de intercâmbio com a comunidade em questão, pela 

via da ludicidade. Para Lyra: 

 

Em síntese, do ponto de vista da Antropologia do Imaginário, a ideia de 
Artetnografia absorve as proposições de Durand, no que concerne à 
recuperação da tradição hermética na relação com o campo investigativo, 
apontando Hermes como um mediador entre dois mundos: artistas e 
comunidade. Da Antropologia da Performance, bebe-se dos estudos de 
Geertz (2005) e sua abordagem acerca da descrição densa na investigação 
do campo, contrapondo-se a modos de avaliação sistemáticos das culturas, 
apontando uma abordagem simbólica e complexa, onde o pesquisador situa-
se como também sujeito da investigação (2010, p. 339). 

 

Além das bases fundamentadas na Antropologia do imaginário e na 

Antropologia da Performance, o movimento surrealista100 também foi responsável 

conceitualmente para a criação deste pressuposto, principalmente, no que se refere 

às questões da escrita automática e das colagens. A escrita automática é pautada na 

liberação imagética pela via da palavra, uma escrita sem planejamento prévio 

conduzida pelo impulso. Enquanto a colagem se utiliza das imagens oníricas que 

permeiam a imaginação de quem se predispõe a embarcar nas tramas advindas do 

inconsciente.  

Para promover a interação com o seu fazer artístico tecendo relações com as 

imagens de sua psique e relacionando-as à alteridade, a Mitodologia em Arte lança 

                                                      

100 Movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 20. O poeta Andre Breton é o líder 
desse movimento. 
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mão de seu segundo pressuposto, o lúdico. É também pela via do jogo, que se tece 

as relações e se trama as diversas vias conduzidas a partir dos procedimentos.   

O pressuposto lúdico faz parte de uma configuração fundamentada no 

surgimento do teatro, o jogo. Para construção desse pressuposto, Lyra baseou-se em 

diversos teóricos que se debruçaram sobre o ato de jogar e em escolas que 

defenderam o jogo como equivalência de questões imagéticas e poéticas101.  Sobre 

essa compreensão nos faz lembrar Luciana Lyra: 

 

Assim, seja pelo viés de compreensão da Psicologia ou mesmo da 
Antropologia, vê-se que o indivíduo e a coletividade vivenciam o jogo não só 
pelo seu caráter lúdico, relacional e espontâneo, de fruição dos conteúdos 
inconscientes, mas pela sua função simbólica e social. Observando o 
movimento da sociedade, podemos perceber que o jogo dá-se em qualquer 
lugar, a qualquer tempo, sendo a racionalização de seus espaços e dias 
especificados uma tentativa de controle das expressões anárquicas 
características da atividade. (2010, p. 345). 

 

 Dessa forma o jogo passa a fazer parte do que antecede, do pilar que compõe 

o arcabouço da Mitodologia em Arte.  

   

3.3 DOS PRINCÍPIOS 

 

Os princípios Mitodológicos são divididos em: princípio Narcísico, princípio 

Alquímico e princípio Místico.  

O princípio Narcísico tem como metáfora o mito de Narciso, aquele cuja 

imagem que vê de si mesmo através do reflexo de um lago, é tão fascinante a ponto 

de se perder na imensidão de sua própria imagem, afogando-se. Na Mitodologia em 

Arte, a referência e as nuances desse mito não se configuram apenas para o trabalho 

do artista como ato de voltar-se totalmente para si e para sua imagem refletida, mas 

como um legítimo lago, onde o atuante pode vislumbrar suas potências e fraquezas 

desde as margens ao fundo de si (BACHELARD apud LYRA, 2002, p. 25).  

                                                      

101 Você poderá encontrar maiores informações sobre os teóricos apontados por Luciana Lyra para a 
criação do pressuposto Lúdico em sua tese disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000795910 
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No princípio narcísico o lago, aquele que olha concomitantemente para o 

atuante, seria justamente a alteridade, a comunidade na qual o ator irá se debruçar 

de acordo com seu mito guia, sua jornada.  

Olhar para as profundezas requer silêncio interior. O espelho d’água não 

esconde, pelo contrário, revela. Dentre as revelações questões positivas e negativas. 

Oportunidade de olhá-las e perceber pela profundeza e clareza das margens do rio, o 

que se é, o que se quer. Artista que mergulha em sua inteireza, que sabe 

concomitantemente de si para poder saber um pouco mais do outro. 

O princípio alquímico configura-se como sendo o ponto da Mitodologia em Arte, 

que se trabalha com os princípios fundamentais da alquimia tendo como referência: 

a) os pensamentos acerca dos elementos promovidos por Bachelard; b) a evocação 

da imagem e dos sonhos propostas por Jung; c) e a busca por um artista de 

interpretação alquímica a fim de desvendar o sentido dos mitos, defendida por Artaud. 

As ligações desses pensadores remetem às atividades empreendidas pelos próprios 

alquimistas e suas incessantes buscas pela pedra filosofal102.  

 Partindo desse princípio, misturo-me às imagens açabarcadas de mim em meu 

trajeto antropológico. Em busca da pedra, daquela que seria a melhor parte, a 

descoberta do que me compõe enquanto ser para me compor enquanto artista. 

Alquimicamente, nós, artistas, fazemos isso desde os primórdios. Estivemos em 

busca do elixir para cuidar de nós e do outro. A arte é um meio de cura. De buscar a 

pedra filosofal em cada movimento, em cada palavra que brota, de cada adereço que 

compõe a cena, de cada textura, som e imagem.  

O princípio místico configura-se como sendo a união dos outros dois princípios 

e dos pressupostos propriamente ditos. Nessa etapa tudo que se refere a religação 

do artista com a própria consciência divina e o autoconhecimento estão presentes. Ao 

artista cabe fazer uma relação de coexistência e simbiose, relacionando os fatos e as 

experiências artetnográficas, os procedimentos mitodológicos e o que move a si 

mesmo para condução dessas duas potências motrizes (LYRA, 2015).   

A Mitodologia em Arte é um conjunto basilar de diretrizes, pressupostos e 

princípios definidos, no entanto a escolha dos seus procedimentos para a criação é 

                                                      

102 Segundo as lendas, a pedra filosofal era capaz de fabricar o elixir da vida.  
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sempre aberta de acordo com cada processo artístico, do atuante, do campo 

artetnografado e do mito guia em questão.  

Antes de adentrarmos no próximo capítulo, debruçando-nos verticalmente 

sobre o processo do espetáculo, falaremos ainda acerca de uma parte fundamental 

da Mitodologia em Arte: o livro de artista. 

Inspirada pelas Artes visuais e nos diários de campo antropológico, a 

Mitodologia em Arte se utiliza de um recurso que acompanha o atuante durante toda 

sua jornada de criação. Em cada processo, o livro não representa apenas um diário 

de bordo, mas sim um local onde o artista sempre irá recorrer para conectar e articular 

o que está acontecendo em campo com suas investigações práticas e teóricas 

associando as questões individuais que impulsionam intimamente o atuante para estar 

presente ali, naquele processo.  

O livro de artista configura-se como uma extensão do pesquisador artetnógrafo 

que se lança ao campo. Nele colocamos toda a sorte de imagens, desenhos, poesias, 

conversas, inspirações e poéticas que estejam destinadas ao processo. É dele que 

nós, artistas, nos nutrimos para as construções de cenas e observações acerca das 

experiências relacionadas aos procedimentos (LYRA, 2015).  

 Vale ressaltar que no decorrer desta dissertação você, caro leitor e cara leitora 

encontrarão mais fotos e registros do meu livro de artista e o de Ana Luiza Bione. Para 

Íris Campos, essa ferramenta se apresentava de uma maneira mais distanciada. 

Segundo a artista, ela não conseguia transpor para o papel as questões que pulsavam 

no corpo e parte de seus registros foram perdidos. Tenho me empenhado em dar 

suporte às memórias afetivas e as recordações referências que minha companheira 

de cena tem desses momentos, pois como havia dito, esse processo não tinha 

pretensão de se tornar uma pesquisa acadêmica. 

O acesso ao conteúdo existente nesse meu livro, tem me levado a rever 

imagens e anotações percebendo o amadurecimento no âmbito pessoal e processual 

do espetáculo Cara da Mãe. O quanto de nós e da forma que lidamos com a vida, há 

no livro de artista e na obra em questão. Sensações, imagens, particularidades, isso 

se torna um processo que não ocorre em uma via, mas em várias. Verdadeiras 

possibilidades textuais e imagéticas que se conectam e constroem um todo que 

reverbera no âmbito artístico e pessoal. 
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Este instrumento serve de base para todo o percurso do processo artístico 

advindo da Mitodologia em Arte, inclusive para a construção da dramaturgia da cena 

em processo. Após essa experiência com o livro de artista, tenho empreendido esse 

mecanismo como meio de aprofundar minhas questões enquanto artista em todo 

processo que atuo. Atualmente, o livro de artista está para além do processo 

mitodológico de Cara da Mãe, encontra-se no meu fazer cotidiano, fazendo parte de 

um lugar que aprimora meu pensamento e minha escrita. 

Como forma de avançar nas explanações referentes ao processo do espetáculo 

Cara da Mãe, proponho-me adiante desenhar uma mandala demonstrando 

visualmente a estrutura do que vem a ser a Mitodologia em Arte. Até aqui ficaram 

registradas as definições do que seriam as diretrizes, os pressupostos e os princípios. 

No próximo capítulo adentrei nos procedimentos mitodológicos, com enfoque no 

processo de criação do Cara da Mãe. Agora que vocês, leitores e leitoras, estão um 

pouco mais à vontade e familiarizados no que diz respeito à essa via de múltiplas 

possibilidades para o artista, sigamos em frente! Ali na outra página, um outro portal 

se aproxima.   

                                                      

103 Figura 21: Livros de artista do processo de Cara da Mãe 
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4. O caminho das provas ou aprendizado: 

Laboratórios mitodológicos de criação 

 

                                                      

104  Figura 22: Ensaio do espetáculo Cara da Mãe em Casa Mecane Recife- PE. Foto: Karla Martins. 
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 Em janeiro de 2014, fomos contempladas com o Prêmio FUNARTE de Dança 

Klauss Vianna105 no edital de 2013. Essa foi a oportunidade que tivemos de 

concretizar o que já estava sendo realizado. Encontramos uma mestra, ‘um caminho 

de criação’ e, no capítulo anterior, vocês puderam acompanhar como se deu a 

construção e constituição dos conceitos/práticas da Mitodologia em Arte e da 

Artetnografia. Mas, como este ‘caminho’ se fez no processo do Cara da Mãe? 

Começo salientando a vocês, leitoras e leitores, que o processo criativo do 

espetáculo Cara da Mãe, se deu por módulos de encontro, devido ao trânsito da 

diretora entre São Paulo/Recife. Nossos encontros eram intercalados por intervalos 

de tempo entre um experimento e outro, o que possibilitava a reverberação do que 

havíamos criado e praticado em sala de ensaio.  

O esquema para criação consistia em experimentar os diversos procedimentos 

da Mitodologia em Arte, e nesse trânsito entre idas e vindas da diretora, compor 

nossas poéticas coreográficas. Quando novamente nos encontrávamos com Luciana 

Lyra, demonstrávamos pequenas células de movimento que criávamos em sala de 

ensaio nos encontros regulares que tínhamos quando a diretora estava em Recife. 

Como não havia um espaço físico que servisse de sede para o coletivo, os encontros, 

durante o processo de estreia, aconteceram na maioria das vezes no Centro de 

Capoeira São Salomão106 e, por vezes, no SESC – Santo Amaro, na sede do Coletivo 

Lugar Comum107 e na Casa Mecane108. Durante a segunda temporada nos dividíamos 

entre o Centro de Capoeira São Salomão e a sede da Compassos Cia de Danças. 

Mas para embarcarmos no trajeto de experimentação que acabo de introduzir, 

esmiuçarei inicialmente, o que são os procedimentos mitodológicos e como se dividem 

nos seus ritos de passagem e criação. 

 

 

                                                      
105 Prêmio da Fundação Nacional de Artes de incentivo a dança, que fomentava atividades relacionadas 
para essa área de atuação, contemplando a circulação de espetáculos, atividades artísticas de artistas 
consolidados, bem como de novos talentos.  Existiu até meados de 2015, devido ao golpe de estado 
sofrido recentemente pelo governo não reconhecido esse prêmio foi extinto.   
106 O Centro de Capoeira São Salomão, reconhecido pelo Ministério da Cultura em 2009 como ponto 
de cultura foi fundado em 28 de junho de 1997. É uma entidade cultural, sem fins lucrativos, de direito 
privado e foi criada com o intuito de ser um espaço de cultivo da Capoeira tradicional, especificamente 
no que diz respeito à manutenção e utilização de seus saberes e fazeres como possibilidade educativa 
e assistencial 
107 Coletivo de artistas da dança e performance de Recife. 
108 Espaço voltado para formação em dança e teatro, localizado no centro do Recife. 
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4.1 SOBRE OS PROCEDIMENTOS MITODOLÓGICOS 

 

 Os procedimentos da Mitodologia em Arte são subdivididos em três pilares: 

Ritos de partida, Ritos de realização e Ritos de retorno. A primeira parte são os Ritos 

de partida e nele encontram-se: A Mística, que consiste em reflexões dos artistas 

sobre o mito-guia do processo, coleta de materiais teórico/prático, e o desvelamento 

das motivações que o fazem estar presentes na jornada de criação; A I Jornada 

Artetográfica que se traduz como a  investida dos artistas em contexto de alteridade 

relacionada ao mito-guia do processo; e, por fim, As Experiências Mitodramáticas, que 

partem dos jogos dramáticos109, de um ensimesmamento do ator consigo mesmo, 

sem uma preocupação em demonstrar cenicamente o processo pelo qual está 

vivenciando.  

As Experiências Mitodramáticas, por sua vez, se dividem em: Ritos 

preparatórios e Ritos pessoais.  Nos Ritos preparatórios encontram-se: a Contagem 

meditativa; A câmara lenta e as lições do Método Feldenkrais, que atuam em 

consonância com cantos e danças como práticas para a construção de um espaço 

mítico, tendo como foco limpar e tornar o ambiente próprio para criação, além de tornar 

o Vaso Alquímico, tomado aqui como uma metáfora para o corpo do atuante, aberto 

ao processo criativo.  

Após os Ritos Preparatórios, o atuante adentra nos Ritos pessoais, que se 

configuram como sendo práticas individuais ou ritos temáticos, que trabalham com o 

imaginário de cada atuante do processo, e são divididos em:  A gênese; Os 

Descansos; O objeto sagrado; Alquimia dos elementos; O guia/portal/espaço sagrado; 

As vestes rituais; As matizes; Os arcanos; As polaridades; Totem animal; A Roda de 

objetos; As imagens ressonantes e a Figura/persona, totalizando um número de treze 

(LYRA, 2015).  

Passados os Ritos Preparatórios e os Ritos Pessoais, saímos da fase inicial do 

processo (a partida) e nos encaminhamos para os Ritos de Realização que se 

subdividem em: Experiências mitocênicas, que baseadas nos jogos teatrais110, 

                                                      

109 Desenvolvido pelo pedagogo inglês Peter Slade, os jogos dramáticos consistem em práticas com 
crianças em que são propostos jogos lúdicos sem a presença de espectadores.   
110 Desenvolvido pela educadora Viola Spolin, os jogos teatrais consistem em práticas que 
potencializam a criatividade teatral abordando estruturas da linguagem teatral por meio de regras claras 
e definidas. Ao contrário dos jogos dramáticos, os jogos teatrais propõem a divisão entre espectadores 
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promovem uma relação de interação entre os atuantes da cena no processo. As 

Experiências Mitocências são divididas em: Espelho mágico; Batismo; Roda das 

figuras; Mitemas; Coro-corifeu; Os rizomas; O mito-guia; Mandala cartográfica; 

Símbolos no discurso performático.  

A II Jornada Artetnográfica é outro Rito de Realização e consistiu em levar a 

performance depois de construída para o contexto de alteridade (comunidade) em que 

se empreendeu a relação investigativa por meio da Artetnografia. Por fim, o último 

Rito de Realização intitula-se Comunhão performática, que representa a culminância 

do processo mitodológico, a relação da cena com o público, a performance em si. 

A terceira etapa de um processo mitodológico é chamada de Ritos de retorno, 

é o fim do ciclo, o esfriamento, onde o atuante irá refletir e avaliar sobre o processo 

realizado. Neste Rito encontram-se: A partilha que se traduz como a troca de 

experiências entre os atuantes sobre o processo vivenciado e seus desdobramentos 

a partir dali; e por último, A soma que é um balanço final da experiência (LYRA, 2015).  

Abaixo, podemos observar a imagem elaborada, que acaba por auxiliar na 

compreensão dos Procedimentos Mitodológicos em relação com o Livro de Artista, 

assim como as Diretrizes, Pressupostos e Princípios da Mitodologia em Arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
e atores em uma sala de aula promovendo por meio do improviso cenas solicitadas por meio do 
facilitador dos jogos.  
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4.1.1 Procedimentos mitodológicos no processo do Cara Da Mãe 

 

No processo do espetáculo Cara da Mãe, a Mitodologia em Arte foi amplamente 

experimentada, desde os Ritos de Partida (Ritos preparatórios e pessoais); passando 

pelos Ritos de Realização e os Ritos de Retorno. Foi exatamente a combinação destes 

ritos, a articulação de suas camadas, que acabaram por constituir o que chamamos 

de Poética Cênico-Coreográfica112, uma espécie de roteiro de cenas, composto por 

um prólogo, sete movimentos e um epílogo. A nomeação de cada um destes 

movimentos tomou como inspiração a leitura do capítulo “A procura da nossa turma: 

a sensação de integração como uma benção” do livro Mulheres que correm com os 

lobos (1994), no qual a autora Clarissa Pinkola aborda os diversos tipos de mães. Os 

movimentos são intitulados:   

                                                      

111 Figura 23: Mandala Mitodológica feita pela pesquisadora Janaina Gomes. 
112 A poética em anexo.  
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Prólogo- útero 

I movimento- Mãe antepassada 

II movimento- à mãe, roda da fortuna 

III movimento- mãe ambivalente, mãe prostrada 

IV movimento- O aborto 

V movimento- mãe criança 

VI movimento- o cais (parto) 

VII movimento- lakshimi113 (mãe forte) 

Epílogo- colo 

  

O Prólogo pode ser tomado como a iniciação do espectador ao útero do jogo 

da cena de Cara da Mãe, aqui o público é convidado a entrar no espetáculo, sendo 

preparado para a gestação. No primeiro movimento, este mesmo espectador é 

apresentado à Mãe Antepassada numa grafia de gestos e musicalidade que nos 

remete a um tempo de retorno. Nós, as artistas-criadoras falamos corporalmente de 

nossas mães.  

No segundo movimento, Roda da Fortuna, avançamos por vivenciar o estado 

da gravidez. No terceiro e quarto movimento, a Mãe Ambivalente e o Aborto, 

passamos a trazer a corporeidade da mãe que põe em cheque o ato de ser mãe, que 

duvida e/ou aborta. No quinto movimento, as dúvidas e os arrependimentos dão vez 

ao regozijo de ser mãe, com a alegria da Mãe Criança. O sexto e sétimo movimentos 

são intimamente imbrincados, trata-se da corporificação do Parto e a transfiguração 

da mãe em Mãe Forte, grandiosa, selvagem e animalesca que se torna após a 

experiência de parir. Por fim, o Epílogo, é o ápice do espetáculo, quando nós, artistas 

e público nos damos Colo, como mães e filhos que se acolhem. 

 Nos tópicos que se seguem, vamos fazer uma viagem justamente pelos 

procedimentos mitodológicos experimentados e articulados entre si, para desembocar 

nos movimentos do espetáculo Cara da Mãe acima descritos. Além de dar à luz ao 

espetáculo, tais procedimentos também foram imprescindíveis para potencializar 

nosso autoconhecimento e fazer eclodir imagens poéticas. 

 

                                                      
113 Esposa do Deus Vishnu, personificação da beleza, da riqueza, da prosperidade material e da 
abundância. 
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4.2 RITOS DE PARTIDA EM CARA DA MÃE 

 

4.2.1 A mística em Cara Da Mãe 

 

O mergulho com as leituras proveio da Mística que está dentro dos ritos de 

partida da Mitodologia em Arte. A Mística é um dos primeiros procedimentos a serem 

experimentados em qualquer processo que tenha a Mitodologia em Arte como via para 

criação, justamente por se tratar de um procedimento onde são recolhidos materiais 

e tecidas reflexões acerca das motivações para o atuante empreender aquela 

determinada jornada artística.  

Em Cara da Mãe, a Mística foi realizada, ainda quando estávamos no processo 

do Experimento Cênico apresentado no Cena Bacante pelo Palco Giratório, em 2013. 

Lembro-me que ali fizemos uma ação em dupla, que consistia em falar para outra 

pessoa, no meu caso o diálogo foi com Ana Luiza Bione, como chegamos até aquele 

processo, detectando os porquês, os desejos e expectativas. Nesta ação da fala, a 

outra pessoa estava sempre numa escuta aguçada para devolução posterior de minha 

própria palavra. Foi também a partir da Mística que reunimos os materiais em texto, a 

filmografia que daria suporte à nossa pesquisa, alimentando em nós as pulsões 

primeiras para empreender a jornada. Estávamos sempre sendo convidadas a termos 

consciência das nossas escolhas.  

Segundo Lyra, a Mística: 

 

Configura-se como momento onde os artistas envolvidos no processo de 
criação realizam reflexões a respeito de seus princípios artísticos, porquês da 
busca por aquela poética, pela aquela determinada temática, tomando como 
referenciais diversos pensadores e práticas relacionadas ao mito-guia do 
processo, isso quando este mito-guia já é revelado nos primeiros encontros 
do trabalho (2015, p. 38).  

 

A Mística é um dos procedimentos iniciais que, inspirado na mística 

sociológica114, sugere impulsos teóricos e imagéticos para a criação. Ainda sobre a 

Mística mitodológica discorre Luciana Lyra: 

                                                      

114 No campo da Sociologia, a terminologia Mística diz respeito a um instrumento metodológico de 
construção da identidade de um sujeito político através da formação da subjetividade dos indivíduos 
(KERTZER, 2002). Muito utilizada para a construção da identidade política e social entre participantes 
do movimento de trabalhadores rurais sem-terra, no Brasil, por exemplo. (LYRA, 2015) 
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A Mística pode ser compreendida como ritual, onde estudos acerca do mito-
guia são feitos e conexões são estabelecidas, constituindo-se um dos eixos 
que dão sustentação às demais práticas mitodológicas. Durante este 
procedimento, toma-se contato com bibliografias e filmografias sobre o mito-
guia do processo, fomentando discussões, firmando a coesão do grupo e 
trabalhando a percepção da temática e suas relações com o mundo pessoal 
e social. Por meio da troca simbólica os indivíduos interiorizam e reproduzem 
as ideias e incorporam à sua subjetividade o projeto desenvolvido (LYRA, 
2015, p. 39). 

 

O material teórico reunido durante as experiências desse procedimento, nos 

deu suporte durante todo o processo. Inicialmente, coletamos os livros da Clarissa 

Pinkola, Mulheres que correm com os lobos (1994) e Libertem a mulher forte (2012). 

O livro de Monika Von Koss, Feminino + Masculino: uma nova coreografia para a 

eterna dança das polaridades (2004). Os vídeos sobre o espetáculo Guerreiras de 

Luciana Lyra, e sobre a Jornada do herói de Joseph Campbell, além dos textos que 

nos acompanhavam desde sempre como: o Herói de Mil faces (2007) de Joseph 

Campbell, e O feminino e o sagrado: Mulheres na jornada do herói (2010) de Beatriz 

Dell Picchia e Cristina Baliero como já citados no início desta dissertação. Ademais, 

ainda entendemos como a mística todas as imagens coletadas que serviram de 

inspirações para os elementos de cena, que estarão disponíveis no próximo capítulo. 

Para criar nossas Mães Ambivalentes, recorremos a impulsos contidos nestes 

materiais pesquisados, por exemplo. Em busca da Mãe Ambivalente, percorremos 

muitos caminhos de incerteza e insegurança, os nossos e os de nossas mães. A 

presença da figura masculina representada pelos, até então companheiros, pais de 

nossos filhos, estiveram presentes principalmente nas criações de Íris Campos e Ana 

Luiza Bione, que foram estimuladas a pensar pelo caminho da ambivalência no âmbito 

da relação afetiva e de como esse fator interfere na autoestima feminina e na 

maternidade. 

O Movimento da Mãe Ambivalente foi interligado ao de outro tipo de mãe: A 

Mãe Prostrada, outra categoria de mãe investigada por Éstes (1994). A mãe prostrada 

é quase uma consequência da ambivalência que acomete a mulher, aquela que se 

deixa levar pela sensação desesperadora de não saber que decisão tomar, nem para 

onde ir. Sobre isso Pinkola ressalta:  
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Quando uma mãe desiste, é porque ela perdeu o sentido de si mesma, ela 
pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser 
criança também. [...]. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente, 
caem em um dentre três estados emocionais: o de confusão, de agitação ou 
o de abismo (ESTÉS, 1992, p. 223). 

 

Para minha criação da Mãe Ambivalente, baseei-me na angústia de minhas 

escolhas pessoais. Estava sendo dificil ser mãe. A vontade de ganhar o mundo era 

grande, mas existia algo, existia agora uma vida completamente atrelada à minha. A 

culpa me acompanhava por querer ganhar o mundo, por querer continuar produzindo, 

dançando, escrevendo, ativa no meu fazer artístico.  

 Minha mãe nunca se mostrou ambivalente, muito menos prostrada, ao 

contrário, Dona Ceça sempre foi um poço de vitalidade e força. No dia 8 de março de 

2016, dia internacional da mulher, surpreendi-me ao presenteá-la com uma carta, 

exaltando suas qualidades e características de força e foco que tanto admirava. Ela  

desatou num choro copioso, pedindo abrigo, me pedindo colo, colocando-se como 

uma mulher frágil que nunca conheci. Eu a acolhi com muito amor, entendia 

completamente o que estava acontecendo. A mulher forte ali não passava de uma 

máscara, algo que de alguma maneira a defendia de nós, os outros. 

 Também fui alimentada por alguns vídeos que assisti e pelas minhas próprias 

questões sobre ser mulher, mãe e artista. No Movimento da Mãe prostrada, fui 

conduzida pelo processo de prostração que reconhecidamente, me acomete vez por 

outra. Experimentei cordas, afundar minha cabeça em um balde com água, enfim, 

nada que permaneceu no espetáculo, mas que nutriram minhas criações naquele 

momento. O texto da Clarissa Pinkola Éstes virou o pré- texto para criar a poesia dita 

pelo corpo. Os movimentos traçados por minha mãe ambivalente transitam entre o 

acelerado e lento, no entanto, a densidade acompanha a cena independente do ritmo. 

Deslizo cortante de um canto a outo do cenário e o que regencia minha movimentação 

são as frases: - Eu não sabia o que era atravessar, achava somente que era, por isso 

entre, vivo entre, socorre! 115 

Para a criação de Íris Campos, as imagens que mais a convidavam eram as 

imagens equivalentes às diversas separações de seus pais, à submissão de sua mãe 

e à espera de que algo pudesse mudar na relação. Enquanto isso, a vida pessoal de 

                                                      

115 Trecho do texto de Luciana Lyra, referente à cena da Mãe ambivalente e prostrada do espetáculo 
Cara da Mãe. 
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Íris também tomava rumos parecidos com os de sua genitora, e a atuante se utilizou 

de suas histórias de vida para a criação da Mãe Ambivalente. A imagem da mesa 

posta tornou-se seu mote no princípio de criação da poética coreográfica. Sobre a 

Mãe Ambivalente conta Íris: 

 

O texto da Clarissa Pinkola foi essencial, ilustrava muito o que estávamos 
vivendo naquele momento. Inclusive com relação a própria maternidade, de 
ter escolhido, mas por vezes se cansar, se sentir arrependida. De passar por 
coisas que você não esperava passar. Na mãe prostrada as imagens foram 
muito pessoais também, foi um recorte de uma fase da minha vida de muita 
prostração, principalmente no período de separação do pai do meu filho, a 
depressão, e a cirurgia que fiz. A minha mãe prostrada ela tinha as pernas 
muito imóveis, como se ela não conseguisse se mover e eu estava operada 
das pernas e a cabeça me levou muito para esse lugar coreográfico116. 

  

Por fim, todo o percurso da mãe ambivalente de Íris Campos é realizado por 

suas movimentações da mãe prostrada. Movimentos que são guiados a partir da 

cabeça e no nível baixo. Seu corpo percorre o espaço de modo cambaleante sem 

força na parte inferior do corpo reinventando os espaços de uma memória física do 

tempo em que realmente se encontrava prostrada.  

Ana Luiza Bione passava pelo mesmo processo. Estava prestes a sair de sua 

casa e não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer com suas duas filhas e estava 

vivenciando a Mãe Ambivalente. Foram estas as imagens que motivaram-na. Como 

uma fábula, Ana contava em suas movimentações todo o processo de sua mãe. O de 

deixar os filhos e permanecer à margem, no silêncio. 

Para a Mãe Prostrada, Ana Luiz Bione, mergulhou ainda mais nas imagens da 

mãe, dona Elza que com a chegada da doença, findou-se imobilizada. Foi esta doença 

que a impossibilitou de cuidar dos seus filhos e isso desembocou numa prostração 

para vida inteira.  Sobre sua criação, Ana Luiza Bione explica: 

 

Foi uma das células do espetáculo mais dificeis de experimentar e realizar, 
porque pensei muito em minha mãe. A leitura do capítulo do livro Mulheres 
que correm com os lobos foi bacana para me inspirar, mas eu estava muito 
no ambito pessoal, eu estava na ambivalência, nas memórias do meu 
relacionamento com meu ex- marido. Me via o tempo todo querendo sair da 
relação que já não estava fazendo bem pra mim, e ao mesmo tempo eu tinha 
medo, porque eu pensava no futuro das minhas filhas. Ficava sempre um 
receio, da falta de estabilidade, da falta de estrutura. Tudo bem que no final, 
tomei coragem e fui embora, me separei dele, mas nesse processo eu fui 
muito lá atrás. Eu lembro que toda vez que eu ia pensar na separação eu ia 

                                                      

116 Entrevista de Íris Campos concedida à pesquisadora em 12 de janeiro de 2017. 
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para o quintal, pensava e refletia olhando para a àrvore, pra ter coragem pra 
tomar decisões, porque ela, a minha mãe, também passou pela separação 
com duas filhas, igual a mim. Me perguntava: Meu deus vou repetir a mesma 
coisa que minha mãe. Eu tinha medo de não conseguir cuidar das meninas, 
eu fiquei muito com essas imagens na cabeça. Querer proteger de toda 
maneira, a garra do leão, a fortaleza chegando. Me dava uma tristeza 
também, porque eu pensava em mainha de uma forma triste. Escutar que ela 
teve quatro filhos mas não pôde cuidar de nenhum, me dava uma certa 
tristeza, isso ficou  muito forte na mãe prostrada117. 

  

A movimentação de Ana é forte e precisa. Foi na garra da leoa e na fortaleza 

se aproximando que ela evidenciou sua ambivalência. Com saltos, quedas e rodopios 

a Mãe ambivalente de Ana Luiza Bione era guiada por outros contornos por outras 

memórias e, principalmente, pela tentativa de mudar o percurso de alguns fatos que 

ocorreram em sua vida pessoal, tendo a mãe como um espelho de si. 

Sobre a Mãe ambivalente, diz Éstes (1994): 

 

(...) esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um 
dos aspectos centrais da psique da mulher, e é importante reconhecer sua 
condição, reforçando suas características, corrigindo algumas, erradicando 
outras, e começando tudo de novo se necessário. (1994, p. 220). 

 

Percebíamos em nossos diálogos, o quanto cuidar de um filho é areia movediça 

e fértil para cair na prostração quando a alma precisa de cuidados. Neste sentido, não 

era só a descoberta do que somos e como somos enquanto mães, era algo além. Foi 

a partir dessas experiências que pudemos nos observar enquanto filhas magoadas e, 

principalmente, começarmos a adquirir uma empatia para com a história de nossas 

mães, nossas mulheres.  

Percebi que, de alguma maneira, culpamos nossas mães por traumas, por 

feridas que ainda se encontram abertas. Mas, e quanto a elas? Como anda a psique 

dessas mulheres? Como anda a psique das senhoras nossas mães?  

Este foi considerado um momento crucial, pois é nele que caímos do paraíso. 

Ser mãe não é só maravilhoso, ser mãe não é só sorrisos e amores. Para encararmos 

a jornada precisamos de fato fazer escolhas. A mãe abre mão do que verdadeiramente 

quer para proteger a prole na grande maioria das vezes.  

Associando a maternidade à deusa Deméter, que dentro do panteão das 

deusas gregas representa a figura da Grande mãe, podemos associar esses 

                                                      

117 Entrevista de Ana Luiza Bione concedida à pesquisadora em 12 de janeiro de 2017. 
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dissabores e ambivalências maternais ao que bem reflete os autores Jennifer Barker 

Woolger e Roger Woolger, no livro A Deusa interior (2007): 

 

Mesmo em algo tão tipicamente mundano quanto uma novela de televisão, 
ter um bebê significa estar fora de ação, cair fora do jogo. As principais 
protagonistas desta versão da realidade contemporânea são Atena, Hera e 
Afrodite, com suas infindáveis altercações, disputas e competições. Sem um 
forte elemento de Atena para manter coesa a sua constituição mental 
enquanto mães que trabalham, para muitas mulheres engravidar equivale a 
serem sentenciadas ao que hoje se tornou a prisão contemporânea de 
Deméter: O lar- onde, como espectadoras de novelas na televisão, o máximo 
que podem fazer é olhar saudosamente para o mundo que deixaram para 
trás[...] as mães eram necessárias para a produção de filhos, por certo mas, 
naqueles tempos como hoje, eram relegadas ao lar e ocupavam pouca ou 
nenhuma outra posição na sociedade (2007, p. 234). 

 

Diante dessa perspectiva inclusive no que tange o pensamento enquanto 

mulheres que precisam ser produtivas dentro da sociedade, podemos relacionar essa 

ambivalência ao fato de nos encontrarmos em uma contemporaneidade que pouco ou 

nunca potencializa a maternidade em sua essência holística.  

No procedimento da Mística, em meio a leituras e questionamos sobre nossas 

vontades e nossos impulsos, estabelecíamos o momento de experimentar a dor e a 

delícia de ser mãe. Sobre isso, discorre Clarissa Pinkola: 

 

Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entra a 
opção de ser aceita pela classe dominante (pela comunidade) e a de amar 
seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um 
filho biológico. Essa história é muito antiga. As mulheres sempre morreram 
em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não- aprovado, 
seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. 
Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e 
assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao 
filho não- aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a 
resistência de Sísifo, a aparência temível dos ciclopes e a insensibilidade de 
Caliban para enfrentar uma cultura perversa. [...]. Quer essas questões 
tenham origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a 
função da maternidade supere restrições desse tipo, ela deveria ter algumas 
qualidades ferozes, qualidades que, em muitas culturas, são consideradas 
masculinas. Há gerações infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em 
si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades que lhe eram 
expressamente proibidas: a veemência, o destemor e a aparência 
atemorizante (ÉSTES, 1994, pp. 221-222). 
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4.2.2 I Jornada Artetnográfica: ninhos de investigação 

 

A I Jornada Artetnográfica é o artista em campo. É o contato com a alteridade, 

necessária para adentrar nos procedimentos posteriores da Mitodologia em Arte. A 

encenadora/dramaturga Luciana Lyra, em entrevista concedida à pesquisadora, 

justifica que essa alteridade pode até partir de um campo muito familiar, mas mesmo 

assim não deixa de ser o outro com toda sua estranheza: 

 

A artetnografia se dá no contato do artista com um contexto de alteridade, na 
trama com a alteridade. E também como o contexto de alteridade reverbera 
em cada criação. Essa outridade pode ser um grupo, uma comunidade, e 
pode ser a sua avó, sua mãe, que são familiares e são, ao mesmo tempo, 
estranhas, pelo simples fato de serem outras. Então acho que isso contribuiu 
muito para que eu organizasse na minha cabeça e me tranquilizasse com 
relação ao campo no processo mitodológico. Realmente a Mitodologia em 
Arte sempre acontece nesse deslocamento do laboratório para esse outro, 
mas esse outro não necessariamente é um estranho absoluto, muitas vezes, 
é um estranho familiar ou muito familiar118. 

  

E complementa em sua tese de doutorado que:  

 

Sendo um procedimento estreitamente ligado ao Pressuposto Artetnográfico, 
a I Jornada artetnográfica é fase do exercício hermenêutico propriamente 
dito, o cruzamento de experiências, de permuta com a comunidade nas suas 
diversas dimensões, estabelecendo vínculos e vivenciando seu cotidiano e 
suas ações estéticas em troca de vivências artísticas estimuladas pelos 
artistas em campo. Durante esta fase processual, investe-se em toda sorte 
de mídias de registro da experiência, desde escritos em livros de artista a 
imagens gravadas ou filmografadas, sem compromisso com a linearidade 
espaço-temporal, a exemplo das experiências surrealistas (LYRA, 2010, p. 
359). 

 

No processo de Cara da Mãe antes mesmo de entrarmos em franco trabalho 

de parto, a fim de dar à luz ao espetáculo, de alguma maneira, antevemos o 

pressuposto Artetnográfico da Mitodologia em Arte, e nos propusemos a realizar os 

Encontros de Mães heroínas e a oficina Mito-mãe como mencionado anteriormente. 

Esse fato já reverberava questões sobre o nosso campo de atuação e sobre o 

espetáculo.  

Este procedimento, influenciou de maneira direta na nossa poética, na criação 

dos movimentos intitulados: Aborto, Mãe criança e o Epílogo (colo), além de contribuir 

                                                      

118 Entrevista de Luciana Lyra concedida à mim em 4 de janeiro de 2017. 



84 

 

 

 

com o movimento da Mãe antepassada, no que concerne à demonstração de trabalho 

no 6º Encontro de Mães heroínas, realizado no Centro de Capoeira São Salomão. 

Este encontro foi empreendido quando já estávamos em processo de 

montagem e foi dedicado às nossas antepassadas: Mães, avós, bisavós e a tudo que 

remetesse ao ventre que viemos. Mostramos as cenas em processo da Mãe 

antepassada e em seguida abrimos a roda de diálogos para que as mulheres ali 

presentes, falassem sobre a cena e principalmente, sobre suas antepassadas.  
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119 Figura 24: 6º Encontro de Mães Heroínas promovido pelo Coletivo Cênico tenda Vermelha e 
realizado no Centro de Capoeira São Salomão, Recife- PE. Na foto da esquerda para direita: Íris 
Campos, Janaina Gomes e Ana Luiza Bione. Imagem: Gera Monteiro. 
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Para além dessas experiências com os Encontros de mães e a oficina Mito- 

Mãe, dividimos e definimos os campos de pesquisa com maior precisão, a partir dos 

diversos interesses que tínhamos sobre os papéis femininos na sociedade. Com isso, 

batizamos estes campos de “ninhos de pesquisa”121 e estabelecemos o, NEIMFA122, 

Cais do Parto123 e Centro de Capoeira São Salomão como nossos contextos de 

alteridade e nossos abrigos.   

No caso específico do NEIMFA, a proposta surgiu da diretora corporal, Renata 

Camargo, que na ocasião, desenvolvia um trabalho direcionado aos jovens da 

comunidade do Coque, em Recife- PE, onde se encontra a sede da instituição que 

existe há vinte e cinco anos e tem como objetivo sensibilizar cidadãos, formar e 

incentivar os moradores a produzirem valores para si mesmos acerca do contexto no 

                                                      
120 Figura 25: 6º Encontro de Mães Heroínas promovido pelo Coletivo Cênico tenda Vermelha e 
realizado no Centro de Capoeira São Salomão, Recife- PE. Foto: Gera Monteiro. 
121 A palavra ninho aqui escolhida principalmente pela ideia de aninhar, abrigar. Estes lugares não se 
tornaram apenas fontes de informações, mas sim, moradas para nos sentirmos aninhadas e 
aninharmos umas às outras. 
122 NEIMFA: Núcleo educacional Irmãos menores de Francisco de Assis. Mais à frente falaremos sobre 
os ninhos de pesquisa de maneira mais aprofundada. 
123 Fundada em 5 de julho de 1991, fundamenta-se nos direitos humanos, nos direitos reprodutivos e 
no desenvolvimento sustentável, atuando nas áreas de saúde, gênero, cidadania, educação, ecologia 
e cultura (CAIS DO PARTO, 2016)123. 
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qual estão inseridos. O NEIMFA se divide nos núcleos de comunicação e articulação 

comunitária, Direitos Humanos e Cultura de Paz, Gênero e Saúde, Arte, Cultura, 

Educação e Cidadania, além de combater a difusão do estigma da violência na 

comunidade e fora dela (ABCC, 2011). 

 No NEIMFA, acompanhamos grupos de mulheres que se encontravam todos 

os sábados para participarem de um programa de assistência a mulheres grávidas 

oferecido pela ONG. O programa consistia em várias atividades e palestras referentes 

a saúde da criança e do bebê. Além desse grupo, acompanhávamos senhoras que 

aos domingos, realizavam palestras espirituais capitaneadas por dona Zezé, senhora 

que cuidava das atividades relacionadas ao público idoso da ONG.   

O outro “ninho” definido foi o Cais do Parto, e nosso interesse além de ser 

afetivo e emocional, fazia-se principalmente pela atração que tínhamos na rotina e 

nas histórias de mulheres que trabalhavam, incansavelmente, com o intuito de trazer 

pessoas para o mundo de uma maneira mais humana, amorosa e saudável.  

Suely Carvalho, mentora e fundadora do espaço, coordena atualmente o 

Programa da rede Nacional de Parteiras Tradicionais, desenvolvido no âmbito do 

Ministério da Saúde, desde 1991. É enfermeira comprometida com a melhoria das 

condições de vida das parteiras tradicionais e com a manutenção da cultura indígena 

e africana no partejar (CAIS DO PARTO, 2016)124. 

Fomos acompanhadas por parteiras da tradição125. Mergulhamos e estudamos 

profundamente nossas gestações tanto em camadas espirituais quanto físicas. Era 

misterioso e deliciosamente prazeroso estar com elas e aprender a cada visita um 

pouco de suas histórias de vida. Identificamos nelas o arquétipo da bruxa que seguem 

cotidianamente suas intuições. Sobre esse aspecto o artigo intitulado O arquétipo da 

bruxa no caminho da individuação Feminina- uma reflexão sob a luz da psicanálise 

junguiana, publicado por Daniela Quinhões de Azevedo explicita que: 

 

 

                                                      

124 (PARTO Cais. Disponível em: http://caisdoparto.blogspot.com.br/p/quem-somos.html. Acesso, 23 
de julho de 2016). 
125 As parteiras tradicionais, adquirem seus conhecimentos por via de suas ancestrais parteiras, ou 
seja, bisavós, avós e mães, enquanto as parteiras da tradição são mulheres que descobrem sua 
vocação por algum evento simbólico em sua jornada, e decidem acompanhar as parteiras tradicionais 
como aprendizes, até estarem prontas para percorrerem o caminho da parteria sozinhas. 

http://caisdoparto.blogspot.com.br/p/quem-somos.html
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Podemos entender a bruxa como aquela que sabe moldar as energias em 
nível intrapsíquico. Reconhecidas também como parteiras, curandeiras, 
sacerdotisas e conhecedoras dos mistérios femininos que eram passados de 
mãe para filha, as bruxas compreendiam os ciclos da natureza por meio de 
seus próprios ciclos menstruais que na ausência de luz artificial seguem o 

ritmo da lua e das marés126.  
 

O terceiro “ninho” escolhido foi o Centro de Capoeira São Salomão, nosso porto 

para investigar mães do entorno do bairro da Várzea127 que exerciam diversas funções 

em seus cotidianos. O centro é também nossa “casa”, local que ensaiamos 

diariamente e que nos permitiu avançarmos nesta pesquisa.   

Ao definirmos nosso campo e realizarmos nossa I Jornada Artetnográfica, 

tivemos compreensão sobre o que nos unia a esse círculo de mulheres e a esse 

processo de espelhamento de nossas histórias de vida.  

No espetáculo Cara da Mãe, o movimento do aborto, por exemplo, surgiu a 

partir do procedimento I Jornada artetnográfica que fizemos no ninho NEIMFA. Ao 

chegar nesse “ninho” de pesquisa, no primeiro dia, encantei-me com o que vi, com o 

que senti e com a comunidade. Fiz um relato em meu livro de artista, descrevendo 

detalhes do ambiente e de como me senti estando ali:  

 

Eu ainda não sei como dizer! Como contar! Prefiro descrever os fatos diante 
do que senti. Por mais que o lugar deixasse a todos (a mim, a Iris e a Aninha) 
com certo receio, por se tratar de uma comunidade com altos índices de 
violência, eu nunca estive tão segura quanto hoje. Como diria Luciana Lyra, 
intuitivamente eu estava vestida com as armas de Jorge. Ao chegarmos na 
comunidade cheia de dúvidas sobre o caminho que tomaríamos, 
encontramos uma senhora que gentilmente cedeu o filho para nos servir de 
guia nessa empreitada. Uma criança de no máximo 9 anos junto com um 
colega foram nossas luzes. Entramos e saímos por vielas enlameadas e num 
rápido percurso desses chegamos ao nosso destino. Uma casa grande de 1º 
andar, toda azul. Encontramos um grupo de idosos esperando o local ser 
aberto, não demorou muito para que uma adolescente com as chaves nas 
mãos aparecesse. Nos perguntou quem éramos e o que queríamos, o que 
prontamente e objetivamente foi respondido por Iris, enquanto eu me 
deliciava com a observação de tudo. Aos poucos fomos percorrendo aquele 
espaço. Primeiro pela cozinha, depois pela sala de atividades infantis até 
chegar na sala em que aconteciam as atividades para os adultos. Para nossa 
surpresa presenciamos um santuário ecumênico em nossa frente, a sala era 
repleta de figuras de deuses indianos além de conter um preto velho e uma 
preta velha, uma imagem gigante de São Francisco de Assis e um quadro de 
MARIA com o coração gigantesco na parede. Fomos acompanhadas para 

                                                      
126 AZEVEDO, Daniela Quinhões de. O arquétipo da bruxa no caminho da individuação feminina: uma 
reflexão sob a luz da psicanálise junguiana Em: <http://www.webartigos.com/artigos/o-arquetipo-da-
bruxa-no-caminho-da-individuacao-feminina-uma-reflexao-sob-a-luz-da-psicanalise-
junguiana/123592/#ixzz4UjvNQn9y>. Acesso em: 3 de janeiro de 2017. 
127 Bairro da região metropolitana do Recife 

http://www.webartigos.com/artigos/o-arquetipo-da-bruxa-no-caminho-da-individuacao-feminina-uma-reflexao-sob-a-luz-da-psicanalise-junguiana/123592/#ixzz4UjvNQn9y
http://www.webartigos.com/artigos/o-arquetipo-da-bruxa-no-caminho-da-individuacao-feminina-uma-reflexao-sob-a-luz-da-psicanalise-junguiana/123592/#ixzz4UjvNQn9y
http://www.webartigos.com/artigos/o-arquetipo-da-bruxa-no-caminho-da-individuacao-feminina-uma-reflexao-sob-a-luz-da-psicanalise-junguiana/123592/#ixzz4UjvNQn9y
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uma outra sala e esta sim era um verdadeiro santuário budista. Lá me 
reencontrei com Lakshimi. Começou. Enquanto o Antônio (um dos 
organizadores) preparava uma música para escutarmos, uma senhora 
chamou minha atenção. Ela se portava como a matriarca daquele lugar e de 
cara sabia que se tratava de Dona Zezé uma das fundadoras. Fiquei ali a 
observa-la o tempo todo. Cantei e comunguei pensamentos e energias. Nos 
foi permitido falar sobre o nosso Coletivo e sobre o projeto CARA DA MÃE. 
Depois da prece de abertura Dona Zezé tomou conta daquele momento. 
Estava demasiadamente emocionada com as palavras dela e fui tocada por 
um amor incondicional. Em certo momento ela olhou para mim e disse que 
meu nome era muito forte. Meus olhos se encheram de lágrimas e quando fui 
me despedir daquela pessoa no auge de seus 80 e tantos anos, obedeci a 
minha vontade de presenteá-la com o livro que estava lendo “LIBERTEM A 
MULHER FORTE”. Eu sabia que aquele livro não era mais meu e sim dela. 
Nos demos um abraço emocionado e bem forte e assim comecei meu dia 4 
de maio de 2014, um domingo cheio de força e de fé! Amém! 128 

 

Em um dos sábados eu e Ana, não conseguimos chegar na roda de grávidas 

do NEIMFA. Íris nos representou e neste dia, o aborto foi o assunto debatido na roda. 

Ao terminar o encontro, liguei para Íris e perguntei como tinha sido a experiência. Para 

minha surpresa, Íris desabou num choro compulsivo, falou-me sobre as imagens das 

diversas formas de aborto, projetadas para as mães. Vale ressaltar que nesta etapa, 

as mulheres do projeto em sua grande maioria estavam em média com seis meses de 

gestação e já haviam aceitado o chamado à aventura. 

Foi desse confronto liminar que surgiu a ideia de fazermos a cena do aborto. 

Daí por diante como força motriz, ancorávamo-nos no sentido do verbo abortar, no 

sentido de expulsar coisas que já não nos serviam, que não queríamos, fossem 

projetos de vida, relacionamentos, sentimentos etc. Essa situação específica nos 

trouxe questões a respeito de nós mesmas. O que queríamos expulsar? E o que 

expulsamos das nossas vidas sem termos ao menos consciência?   

 Tempos depois, todas nós presenciamos especificamente este módulo na roda 

de grávidas. Baseamos nossos movimentos nos vídeos e depoimentos coletados 

desse dia e estabelecemos sempre a relação da mãe com o feto a ser expulso do 

ventre. Este processo foi estimulado por Luciana Lyra e pensado, concebido em 

conjunto entre mim e minhas companheiras de cena Ana Luiza Bione e Íris Campos. 

O movimento do aborto no espetáculo vem logo após a mãe ambivalente/ prostrada, 

após realizar sua movimentação Ana fica no chão enquanto Íris Campos se dirige a 

mim. Juntas levantamos e fazemos uma coreografia circular utilizando o contrapeso 

                                                      

128 Relato presente no Livro de Artista de Janaina Gomes. 
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como mote para a continuidade dessa mãe ambivalente/ prostrada.  Dançamos a 

música criada por Ana Luiza Bione:  

 

- Mulher socorre, que o filho é teu (4x)  

Joana dos afogados, não afogue o menino no rio.  

Tu tá com dor vem cá, vem cá que eu te dou um abraço129. 

 

No Movimento Mãe Criança, o procedimento da Jornada artetnográfica 

aconteceu de um modo diferenciado. Não fomos em busca do ninho de pesquisa como 

o NEIMFA, Cais do Parto ou Centro de Capoeira São Salomão, mas, nosso ninho veio 

até nós. Trouxemos nossos filhos para compactuar conosco de um espaço de criação, 

de um dia de trabalho. Eram eles que faziam com que as imagens surgissem e 

permanecessem vívidas em nosso pulsar dançante.  

Foram as dinâmicas realizadas na sala de ensaio no dia em que estiveram 

conosco, que possibilitou o estudo a posteriori para chegarmos no que seria a mãe 

criança, outro tipo de mãe desvendada pela psicóloga Clarissa Pinkola Estés. Sobre 

a mãe criança Estés fala: 

 

O tipo mais comum de mãe frágil é de longe a da mãe sem mãe. Na história 
do patinho feio, aquela que insiste tanto em ter filhotes e acaba rejeitando seu 
filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e/ ou concreta aja 
dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode 
ser uma dessas mães frágeis, psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. 
[...] uma mulher com uma mãe criança- interna assume a aura de uma criança 
que finge ser mãe. A mulher neste estado muitas vezes tem uma atitude 
indiscriminada, de “vivas” a qualquer coisa, uma espécie de atenção maternal 
exagerada que a leva a fazer e ser tudo para todos. Ela não é capaz de 
orientar e apoiar seus filhos. A mãe criança tortura seu filho com diversas 
formas de atenção destrutiva e, em alguns casos, de falta de atenção 
(ÉSTES, 1992, p. 227).   

 

Constatamos que no período de criação do espetáculo Cara da Mãe, éramos 

exatamente as mães- crianças. Estávamos todas, literalmente, à procura da própria 

turma e tínhamos no nosso trajeto antropológico, indícios e históricos relacionados 

com nossas mães e com nossos filhos.   

                                                      

129 Música de Ana Luiza Bione para o movimento da Mãe ambivalente no espetáculo Cara da Mãe. 
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O que nos interessava era o que estava por trás do discurso, o que de simbólico 

havia nessa trama da mãe criança. Não nos detivemos às questões reflexivas como 

um peso a ser desvendado durante o processo, ou na cena, mas sim, experimentamos 

a leveza de reconhecermo-nos enquanto mães crianças, brincando e trocando 

verdadeiramente com nossos filhos. 

Passamos uma manhã inteira, dedicada a eles, com eles. Desenhos, 

brincadeiras, corre-corre, congela daqui, congela de lá. Eis que surge em meio a 

ludicidade do jogo, um barco. Um navio, marujos, história de embarcações, velas ao 

vento, mar revolto. Sim, eram eles tramando todo o texto com a bússola dos nossos 

destinos nas mãozinhas rápidas e pequenas. Navegamos por um mar intenso, 

pegamos a sombrinha, e sobrevivemos à tempestade.  
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130 Figura 26: Elenco, diretora e os filhos, Lótus, Iuri, Hillana e Mahila durante a experiência da I Jornada 
artetnográfica. Foto: Karla Martins. 
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131 Figura 27: Bailarinas e filhos no processo lúdico da jornada artetnográfica e do coro corifeu. (Foto: 
Karla Martins 
132 Figura 28: Lótus, Luciana Lyra e Hillana em conversa durante o processo do jogo lúdico. Foto: Karla 
Martins 
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 Na movimentação da mãe criança, o diálogo criado por nossos filhos serviu de 

mote para nossa ação cênica. Construímos um barco com o corpo navegando ao 

redor da cena, Íris é a proa e eu e Ana as laterais do barco. Em um vai e vem de 

ciranda agitada damos uma volta completa no espaço até chegarmos para o desfecho 

do movimento com o parto.    

O epílogo ou ritual do colo também foi um dos movimentos do espetáculo 

inspirados nas Jornadas Artetnográficas. O Colo é um ritual realizado pelas parteiras 

da tradição. Consiste em cantar músicas de acalanto para a mãe que está prestes a 

parir. No dia do colo, a grávida convida quem estará no parto, sua família e amigos. 

O local precisa ser aconchegante, à luz de velas e cheiros das essências preferidas 

da parturiente. As pessoas presentes embalam-na e dizem frases de empoderamento, 

a fim de que ela tenha uma boa hora. O ritual remete ao fato de que é o último colo 

da mulher antes de ser mãe, já que a partir do parto, ela precisará dar muito colo ao 

seu filho, que em breve será o protagonista de sua jornada por um bom tempo. 

Ana Luiza Bione e Íris Campos haviam sido acolhidas pelo Cais do Parto 

quando estavam grávidas e fizeram os partos com Suely e Marcely Carvalho133. Eu, 

fui frequentadora do grupo GESTAR, fundado por Daniela Siqueira, parteira 

tradicional, cientista social, mestra em Antropologia e doutora em sociologia com o 

trabalho acerca da Descolonialidade do saber e a vivência das parteiras no estado de 

Pernambuco (2016).  Como havia mencionado anteriormente, Daniela não pôde fazer 

meu parto. Engravidamos as duas ao mesmo tempo e quando a procurei para me 

ajudar a trazer Lótus ao mundo, ela havia acabado de parir Laura, sua filha.  

O primeiro dia que fui ao Cais, estava sozinha, e por coincidência era o dia do 

aniversário da casa, que na ocasião completava 24 anos de história134.  

Presenciei relatos que me vieram como presentes. Foi um acontecimento que 

ficou marcado e impregnado por dias. Pouco tempo depois, eu, Ana Luiza Bione e Íris 

Campos fomos ao Cais do Parto, colhemos depoimentos históricos das parteiras, de 

como começaram a jornada e de como foi para elas, Marcely e Marla135, terem a 

                                                      

133 Parteira da tradição, filha de Suely Carvalho, fundadora do Cais do Parto.  
134 Hoje Cais do Parto tem 26 anos. 
135 Doulas e parteiras do Cais do parto, filhas da também parteira Suely Carvalho. Fazem leitura de 
aura, Marla é candomblecista e realiza trabalhos espirituais, e as duas fomentam grupos femininos e 
dão palestras por todo Brasil. 
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própria mãe como mestra. Essa foi nossa missão artetnográfica neste ninho de 

pesquisa.  

O ritual do colo é transposto para a cena. As experiências das bailarinas/ 

criadoras serviram de suporte e base para consolidarmos nossa vontade desde o 

Experimento cênico Cara da Mãe até o espetáculo propriamente dito. O movimento 

do colo é nosso último movimento. É quando convidamos a todos que estão 

compartilhando da cena conosco, abrimos nossa Tenda Vermelha e o espetáculo 

termina com todos dentro do útero materno recebendo carinho e muito colo.  

 Para escrever, tive que mergulhar em memórias que estavam relegadas no 

canto, tive que rememorar épocas, histórias, mortes, descansos. Chegamos no 

tesouro de cada uma, na dádiva para o mundo, mas eu não sabia. Eu não sabia que 

era tão grandioso tudo isso.  

 

4.2.3 Experiências mitodramáticas em Cara Da Mãe – ritos preparatórios  

 

Os Ritos preparatórios da Mitodologia em Arte foram verdadeiras forças que 

mobilizavam nosso museu de imagem e nosso consciente/inconsciente, adubando o 

terreno para criação, pois “Eles solicitam a absorção do atuante, no sentido da 

organização e da suspensão do espaço de criação e posterior cuidado de si para 

eclosão de imagens profundas” (LYRA, 2015, p. 48).  

Os Ritos Preparatórios surgem, a cada laboratório mitodológico, enquanto 

caminhos de preparação do espaço de criação e do corpo do atuante, chamados na 

Mitodologia em Arte de: espaço mítico e vaso alquímico, respectivamente. A 

denominação de espaço mítico atribuída ao espaço de criação na Mitodologia em 

Arte, deve-se ao fato do espaço nos laboratórios não ser meramente espaço físico 

(sala, galpão, teatro), mas também flexível à propulsão das imagens e dinâmicas de 

invenção. Já a nomenclatura Vaso Alquímico, tomada como metáfora do corpo do 

atuante, advém dos estudos de Jung (2003), que entende o ser humano como um 

microcosmo, por onde perpassam todas as operações alquímicas da natureza. 

No processo do Cara da Mãe, todo dia de laboratório, chegávamos em sala de 

ensaio, fazíamos uma espécie de ritual. Limpávamos o espaço a partir de cantos e 

orações que estreitavam nossa ligação com a intuição e as imagens. Após a 

preparação deste espaço mítico, deitávamos, e de olhos fechados praticávamos a 
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contagem meditativa, outro procedimento dos ritos preparatórios que consiste em 

contar mentalmente de 0 a um número determinado, estando atento aos pensamentos 

que interferem nessa contagem. A cada pensamento que atravesse, voltava-se a 

contar a partir do número 0.  

Sobre esse procedimento explica Luciana Lyra:  

 

A contagem consiste em verificar-se até que número se consegue chegar 
sem desvio da imagem gráfica e do nome dos números. Através da 
meditação, é possível separar ao mesmo tempo que integrar os pensamentos 
da parte de nossa consciência que realiza a percepção (LYRA, 2010, p. 367). 

 

As lições do Método Feldenkrais136 também fazem parte desses ritos de 

preparação do artista consigo mesmo no processo mitodológico. O Método 

Feldenkrais, é um método que trabalha de forma integrativa, compreendendo corpo-

mente como sendo indissociáveis. Criado por Moshe Feldenkrais, este método 

somático promove uma mudança de hábitos já cristalizados no cotidiano, e, associado 

à Mitodologia em Arte, fomenta a percepção do atuante no que tange à sua 

autoimagem, auxiliando também na profusão de suas imagens profundas. Com 

relação a autoimagem, no livro Consciência pelo Movimento (1977) encontramos: 

 

Nossa autoimagem consiste de quatro componentes que estão envolvidos 
em toda ação: movimento, sensação, sentimento e pensamento. A 
contribuição de cada um deles varia para qualquer ação particular, tanto 
quanto varia a pessoa que a executa, mas cada componente está presente, 
em alguma medida, em qualquer ação. Para pensar, por exemplo, uma 
pessoa deve estar acordada e saber que está acordada e não sonhando; isto 
é, ela deve sentir e perceber sua posição física, relativamente à força de 
gravidade. Conclui-se que, movimento, sensação e sentimento estão 
envolvidos também no pensamento (FELDENKRAIS, 1977, p.27). 

  

Em entrevista concedida, a pesquisadora Luciana Lyra, fala sobre a 

importância do método Feldenkrais no processo do espetáculo Cara da Mãe: 

 

O trabalho com o método Feldenkrais foi muito importante neste processo, 
porque acho que isso foi uma via direta a vocês, devido a experiência corporal 
que vocês tinham, por meio do trabalho com a dança e o movimento. 
Feldenkrais trabalha com a concomitância: movimento/imagem, 
imagem/movimento. Essa lida com a imagem e, principalmente, com 

                                                      

136 Formada pelo Feldenkrais International Trainning, Luciana Lyra vem tramando os ensinamentos 
deste método à Mitodologia em Arte, desde 2011. 
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autoimagem por meio do Feldenkrais acabou por ajudar vocês a receberem 
os demais procedimentos ou ritos temáticos posteriores.137 

 

4.2.4. Experiências mitodramáticas em Cara Da Mãe – ritos pessoais 

 

OS DESCANSOS 

 

Os descansos é um dos Ritos Pessoais, dentro das experiências 

Mitodramáticas da Mitodologia em Arte. Podemos a partir deste procedimento, 

escavar nossas memórias, trazer momentos inteiros para perto de nós. Viajamos no 

tempo e traçamos uma linha.  Nela colocamos pontos cruciais de acontecimentos, de 

experiências individuais que julgamos ter sido divisor de águas para nos constituir 

enquanto seres até o momento.  

Sobre a elaboração do procedimento dos Descansos, Luciana Lyra discorre: 

 

Especialmente no trajeto entre Pernambuco e Paraíba no Nordeste do Brasil, 
existem cruzes junto à estrada, sepulturas de indivíduos que padeceram no 
caminho, fazendo brotar questionamentos sobre como havia sido aquela 
morte, o que havia acontecido, quem era aquele que jaz no entre.... Inusitado 
foi encontrar a mesma curiosidade no relato da psicóloga Clarissa Pinkola 
Éstes em seu livro Mulheres que correm com lobos (1992). Também ela tinha 
peculiar interesse nestas cruzes espalhadas rusticamente no Novo México, 
que lá respondiam pelo nome de descansos (LYRA, 2015, p. 58). 

 

 Encontro no método autobiográfico, a partir da abordagem das experiências de 

vida, um procedimento utilizado que dialoga potencialmente com os descansos 

propostos por Lyra e Éstes. Para dar início ao trabalho de narrativa pessoal do 

indivíduo, o método autobiográfico trabalha por meio de procedimentos que dão 

suporte para esse desbravamento de si, e um dos procedimentos é intitulado de 

momentos charneira que segundo Marie Christine Josso: 

 

São momentos acontecimentos que representam uma passagem entre duas 
etapas da vida, um ‘divisor de águas’ [...] Charneira é uma dobradiça, algo 
que, portanto, faz o papel de articulação. O termo é utilizado tanto nas obras 
francesas quanto portuguesas sobre as histórias de vida, para designar os 
acontecimentos que separam, dividem e articulam as etapas da vida (2010, 
p.90). 

                                                      
137 Entrevista de Luciana Lyra concedida a mim. 
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  Reflito a partir desse procedimento, o quanto é significativo refazer esse 

percurso de si, o trajeto que foi percorrido pelo indivíduo e isso transcende os muros 

da arte. Esta experiência não teve como foco alimentar um dos movimentos do 

espetáculo, mas sim, serviu de base para entendermos a noção de percurso, do nosso 

trajeto pessoal, nossos estados liminares que proporcionaram mudanças de rota ou 

continuidades de caminhos, tendo o mito-guia do processo (a mãe), como farol nesta 

trajetória traçada. As reflexões trazidas a partir desse contexto evidenciam um 

possível entendimento atualizado do indivíduo enquanto pensamento, sentimento e 

sensação. Revisitando os acontecimentos, podemos encontrar respostas para o dia 

de hoje.  
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138 Figura 29: Imagem dos descansos da artista Janaina Gomes no processo do espetáculo Cara da 
Mãe. 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

GUIA, PORTAL e ESPAÇO SAGRADO 

 

Na experiência do Guia, portal e espaço sagrado, embarcamos em uma história 

onírica, no qual nosso imaginário se punha à disposição para alimentar a jornada. Se 

fazia necessário a concentração neste jogo e o não julgamento das imagens que 

fossem surgindo com a trama direcionada por Luciana Lyra, gerando movimentos 

espontâneos. Neste procedimento tivemos o apoio de um guia imaginário que nos 

conduzia para um portal, onde conheceríamos nosso espaço sagrado. Sobre esse 

momento discorre Luciana Lyra:  

 

[...] o atuante inicia um caminho em busca de um lugar onde este eu ritual 
adentra, intensificando a profusão de imagens. Para esse procedimento é 
convocado um guia imaginário, uma espécie de duplo do atuante, que muitas 
vezes surge na forma de figura importante no trajeto pessoal do mesmo, 
como um parente ou pessoa muita querida, um animal de estimação ou 
mesmo seres sobrenaturais ou energias (LYRA, 2015, p. 57). 
 

                                                      
139 Figura 30: Imagem dos descansos da artista Ana Luiza Bione no processo do espetáculo Cara da 
Mãe. 
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Em meu livro de artista deixei registrado todas as sensações e fatos que 

aconteceram nesse contato com meu imaginário. Luciana Lyra conduzia a jornada até 

chegarmos no espaço sagrado. Em meus registros escritos reencontro: 

 

Vi minha vida passar através de um trem. Cada etapa, fato, pessoa. Vi esse 
trem passar vagarosamente por mim. De repente, num passe de mágica, foi 
embora. Fui para um túnel muito antigo feito de tijolos e em forma de arco. 
Suspeitei que o trem tivesse vindo de lá, mas não sei ao certo. O lugar ao 
redor era cheio de mato. Vi meus dois guias para essa empreitada. Um deles 
era a minha avó e o ouro uma espécie de pleiadiano.140 Dancei com eles. 
Uma dança em que eles brincavam de aparecer e desaparecer na minha 
frente. Em seguida eles me deram minha chave para ir ao portal, meu 
amuleto, era assim...141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

  

Alguns procedimentos foram marcantes. E isso se deu de acordo com a 

experiência de cada atuante, de como se esteve naquele dia, de como se sentiu para 

jogar ou não. Para Ana Luiza Bione, esse foi um dos principais procedimentos que 

experimentou na trajetória de Cara da Mãe. Em seus registros no livro de artista 

encontra-se: 

                                                      

140 São uma civilização de seres de luz que habitam as galáxias. Provem das plêiades, um aglomerado 
de estrelas. Um povo celeste que cultua o amor, a paz e a espiritualidade. Existem atualmente livros e 
estudos sobre a peculiaridade desse povo. Um deles é o livro da Iniciações de luz dos pleadianos 
(2014) da autora Christine Day.  
141 Anotações do livro de artista de Janaina Gomes sobre o procedimento do Guia, portal, espaço 
sagrado.  
142 Figura 31: Livro de artista de Janaina Gomes sobre o procedimento guia, portal, espaço sagrado.  
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O guia, a anja (menina), vem vestida com um longo tecido branco (ela 
apareceu na minha leitura de aura)143. O paraíso, meu quintal da infância, os 
frutos, as folhas, mato, leões, (um lugar bem distante do tempo), filhotes de 
leões, de outros bichos selvagens. Eu no meio dos bichos, dos leões, 
buscando, colhendo frutos para alimentar a mim e a minha mãe. 
Ancestralidade, eu estava com minha mãe, minha guia, com leões, filhotes, 
muitos frutos, colheitas, árvores, era tudo muito alegre e vivia em paz com 
tudo isso 144 

 

No movimento da Mãe forte, de nossa Poética Cênico-Coreográfica, Ana Luiza 

Bione ainda se nutria das imagens e da experiência do guia, portal, espaço sagrado. 

Percorria por movimentos animalescos e sempre se voltava para os quadris e andar 

titubeante com mãos contorcidas. A imagem de cavar o chão, de estar em um 

ambiente primitivo ainda reverberavam em Ana e hoje faz parte da dinâmica da Mãe 

Forte no espetáculo Cara da Mãe para ela e para nós. Eu e Íris também fomos nutridas 

pela imagem de Ana e os movimentos coletivos da Mãe forte são uma síntese desse 

procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

                                                      
143 Uma ferramenta de conexão consigo mesma, no que compreende as questões que regem o 
momento presente do indivíduo. Conduzido sempre por uma terapeuta de leitura de aura, nós 
integrantes do Coletivo Cênico Tenda Vermelha, praticamos as leituras de aura de maneira individual 
e em grupo e quem é responsável por fazer essa leitura conosco é a equipe do Cais do Parto, (Marla 
e Marcely Caravalho). 
144 Anotações do livro de artista de Ana Luiza Bione sobre o procedimento Guia, portal, espaço sagrado.  
145 Figura 32: Livro de artista de Ana Luiza Bione, sobre o procedimento Guia, portal, espaço sagrado. 
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Das recordações acessadas por Íris Campos na experiência do guia-portal-

espaço sagrado, podemos observar: 

 

Fiquei muito emocionada principalmente com o fato de minha guia ter sido 
cigana, uma cachorra que tive quando criança dos 3 aos 12 anos. Me 
encontrar com ela foi incrível, era a certeza que ela estava bem em outro 
lugar. Eu lembro muito dessa relação com cigana pelos caminhos, mas é 
como se os caminhos não tivessem a tamanha importância que cigana estava 
tendo naquele momento de reencontro. Neste dia, a gente se reencontrou e 
ainda com a mesma paixão 146 

  

Em entrevista com a diretora do espetáculo, reafirma-se a importância deste 

procedimento em Cara da Mãe: 

 

O Guia, portal, espaço sagrado também foi muito importante no processo 
deste espetáculo. Entenda! Para você fazer uma grande viagem, você precisa 
primeiro de alguém para te ajudar mesmo que seja alguém imaginário e você 
precisa atravessar um portal que é desse mundo real e desse outro mundo, 
do imaginário que você cria e que na verdade é o mundo real. Afinal, o que é 
o mundo real? Essa é a discussão, o mito trabalha nesse lugar ou 
entrelugar147. 

 

ALQUIMIA DOS ELEMENTOS 

 

 A alquimia dos elementos, é outro procedimento dos Ritos Pessoais presentes 

na Experiência Mitodramática dos Ritos de Partida. A palavra alquimia significa a 

química da idade média, ou a arte de transformar determinadas substâncias em ouro, 

a descoberta da pedra filosofal. Aquilo que de mais especial e significativo possa 

existir e se transformar.  

No contexto da Mitodologia em Arte, a alquimia é o trabalho do artista 

pesquisador na busca por algo substancialmente consistente. É a transformação de 

experiências práticas e teóricas em uma espécie de pedra lapidada, que embora 

esteja sempre inacabada, apresenta-se de modo profundo e transmutado.  

Os quatro elementos da natureza são terrenos por onde correm férteis o 

imaginário humano. Em Lyra (2015) percebe-se a fundamental contribuição de Gaston 

Bachelard sobre tal afirmação:  

 

                                                      
146 Entrevista com Íris Campos, concedida à mim em 10 de janeiro de 2017. 
147 Entrevista de Luciana Lyra, concedida à mim em 4 de Janeiro de 2017. 
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Como se observa o próprio Bachelard (1997), os quatro elementos são 
objetos de referência em várias obras de expressão literária, plástica e 
filosófica. A origem da teoria dos quatro elementos, ao menos no Ocidente, 
está na Grécia, entre os filósofos pré-socráticos. Os escritos dos filósofos da 
Renascença, porém, levam a supor que o Ocidente, como em civilizações 
orientais, também via os elementos como forças sutis que se manifestariam 
através de transformações recíprocas, por isso intimamente ligados à 
Alquimia (LYRA, 2015, p. 150). 

  

A ideia do Prólogo do espetáculo foi gerada justamente a partir da Alquimia dos 

Elementos. De início, com os olhos fechados, realizávamos a contagem meditativa e 

algumas lições do método Feldenkrais. Após os ritos preparatórios, partiu-se para uma 

tomada de consciência das águas de dentro, dos fluxos sanguíneos, da saliva, das 

lágrimas e, posteriormente, a conexão com as imagens que surgissem de água no 

nosso inconsciente. A ideia era de uma atenção “descansada”, mediada pelo que 

faríamos com o corpo tendo as imagens como princípios de movimento. Curiosamente 

os caminhos percorridos por cada atuante foram distintos. 

Para Íris Campos, coube uma água pesada. Seus movimentos densos 

deixavam nítido que as imagens projetadas durante a experiência do procedimento 

eram de uma água espessa e profunda. Para Íris: 

 

As imagens que eu acessava era de sangue, de um líquido espesso. Ele 
escorria mais lento, tinha um peso e quanto mais espesso ficava, para águas 
mais densas eu ia... acessava muito as águas do meu estômago, sentia muita 
coisa se mover no meu estômago. Eu não conseguia acessar águas 
transparentes, sempre me vinha a imagem de uma água escura148. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

148 Entrevista com Íris Campos, concedida à mim em 10 de janeiro de 2017. 
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149  Figura 33: A bailarina Íris Campos na alquimia dos elementos. Ensaio realizado no Centro de 
Capoeira São Salomão. Recife- PE. Foto: Janaina Gomes 
150 Figura 34:  Bailarina Ana Luiza Bione na alquimia dos elementos (água). Ensaio realizado no Centro 
de Capoeira São Salomão, Recife- PE. Foto: Janaina Gomes 
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Ana Luzia Bione, seguiu pelo fluxo da cachoeira. Com movimentos mais 

agitados e traçando caminhos entre a verticalidade e horizontalidade constantemente. 

Ela buscava em si movimentos que sintetizassem sua experiência imagética. Em seu 

livro de artista ficou registrado: “Água que cai vertical, sangue que corre por dentro. 

Preenche meus braços, minhas veias, todo meu corpo. Água branca, transparente. 

Agua vermelha, salgada, pelas margens e centros, água vida água mundo”.151 “Me 

deparei muito com uma água clara, transparente. Uma cachoeira. Ela descia, vinha 

de cima para baixo, comecei a vislumbrar ela caindo nas pedras” 152,  

Como primeira imagem, tive o mar para me alimentar. Os movimentos que 

surgiam no corpo eram ondulares e permeavam entre o horizontal e o vertical, entre 

o rápido e o forte, entre o lento e o rápido. Buscava movimentos de acordo com as 

imagens que estavam sendo geradas nesse estado de consciência. Água que, ora era 

agitada e batia em pedras, dava lugar as águas calmas com marolinhas que me faziam 

sentir quase como se estivesse lá, no lugar da imagem projetada.  

A experiência da água, fomentada pelo procedimento Alquimia dos Elementos, 

para mim teve uma repercussão intensa, sobretudo, com relação a consciência das 

águas de dentro. Durante o procedimento, uma das indicações de Luciana Lyra, era 

para que deixássemos o movimento ser conduzido pela saliva que circulava dentro da 

boca e pelos líquidos internos. A ideia era que a água surgisse de dentro para fora e, 

a partir dessa relação, tomássemos consciência da parte líquida em nós. Durante a 

experiência desse processo, menstruei, e esse fato me redimensionou para chegar 

numa consciência mais profunda sobre as substâncias que nos constituem, sobre a 

força e a potência desse elemento.  

No livro Rubra força: fluxos do poder feminino (2004) a autora Monika Von Koss 

discorre sobre a menstruação como lugar de poder: 

 

O fluir do sangue menstrual tem como efeito colocar a mulher em uma 
situação diferenciada no grupo humano. Os poderes mágicos, atribuídos 
especificamente a este sangue que se manifesta regularmente, estão 
intimamente relacionados à vida e à morte. Por isso, quando menstrua, a 
mulher se encontra em uma situação liminar [...] quando uma mulher 
menstrua, ela deixa de exercer seu papel social comum, seja como filha, mãe 
ou esposa, e recua para um espaço liminar. Nessa condição sagrada, ela 
está em contato com um poder natural, cuja fonte não é sangue em si. O que 

                                                      

151 Extraído do livro de artista de Ana Luiza Bione, sobre o procedimento alquimia dos elementos.  
152 Entrevista de Ana luiza Bione concedida a pesquisadora em 10 de janeiro de 2017. 
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confere poder ao sangue menstrual é a simbologia relacionada com ele. Um 
evento que se origina de uma condição biológica, quando adquire um 
significado cultural, este (o significado) passa a predominar, determinando 
como o fato biológico será inserido no campo de significados de cada 
comunidade, determinando seu valor (VON KOSS, 2004, p 49). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 
 

O elemento água154 foi o estímulo inicial para adentrarmos no movimento do 

Prólogo. Como vimos acima, as Experiências Mitodramáticas são experiências 

baseadas no jogo do atuante consigo mesmo, sem a preocupação prévia da troca 

com o espectador. 

            Seguindo as experiências da alquimia dos elementos, especificamente das 

águas de cada atuante, Luciana Lyra chegou às imagens arquetípicas de mãe/mulher. 

Reparou que cada uma de nós estava mobilizando energias com qualidades de águas 

muito específicas, que poderiam ser associadas, por exemplo, às iabás do candomblé. 

                                                      

153 Figura 35: Bailarina Janaina Gomes na alquimia dos elementos (água). Ensaio Centro de Capoeira 
São Salomão, Recife- PE. Foto: Íris Campos. 
154 Geralmente a alquimia dos elementos é trabalhada a partir de duas energias complementares, 
exemplo: água e terra. Mas especificamente no processo de Cara da Mãe, estas energias foram 
trabalhadas separadamente.  
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Íris Campos e sua água Nanã, Ana Luiza Bione e sua água Oxum e eu com água 

Iemanjá.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

 

Sobre o elemento água em consonância com a maternidade, Bachelard aponta: 

 

Se agora levarmos mais longe nossa busca no inconsciente, examinando o 
problema no sentido psicanalítico, deveremos dizer que toda água é um leite. 
Mais exatamente, toda bebida feliz é um leite materno. Temos aí um exemplo 
de uma explicação em dois estágios da imaginação material, em dois graus 
sucessivos de profundidade inconsciente: primeiro, todo liquido é uma água; 
em seguida toda água é um leite (BACHELARD, 2013, p 121). 

  

As iabás relacionadas aos nossos movimentos são todas mães no sincretismo 

africano. Nanã está associada as águas paradas, foi a primeira esposa de Oxalá, 

tendo com ele três filhos, Iroco, Obaluaê e Oxumaré. Nanã representa a maturidade, 

a mãe maior e a mais antiga do panteão. Sobre o elemento lama, o autor Ademir 

Barbosa em seu livro Mitologia dos orixás lições e aprendizados (2014) diz: 

 

Quando recebeu ordens de Olorum para criar o homem, Oxalá se utilizou, 
sem sucesso, de várias matérias- primas. Tentou o ar, mas o homem se 
desfez rapidamente. Experimentou a madeira, mas o homem ficou muito 
duro. O mesmo, e com mais intensidade, aconteceu com a pedra. Com o 
fogo, nada feito, pois, o homem se consumiu. Oxalá tentou outros elementos 
como água e azeite. Então, Nanã, com seu ibiri, apontou para o fundo do lago 

                                                      
155 Figuras 36, 37 e 38: Imagens do tarô mitológico africano. Em sequência: Nanã, Oxum e Iemanjá      
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e de lá retirou a lama que entregou a Oxalá para ele fazer o homem. Deu 
certo: o homem foi modelado de barro e, com o sopro de Olorum, ganhou 
vida (BARBOSA, 2014, p. 47). 

 

 Oxum é o orixá da fertilidade, da feminilidade. Está ligada às águas doces, dos 

rios não pantanosos e das cachoeiras. Em algumas mitologias é filha de Iemanjá com 

Oxalá em outras, filha de Iemanjá com Orunmillá. Recebe presentes que alimentam 

sua beleza, como joias, perfumes, espelhos. Senhora do ouro e do amor que segundo 

Ademir representa a força do feminino: 

 

Desde o início do mundo os orixás masculinos decidiam tudo e excluíam as 
mulheres. Como Oxum não se conformava com essa atitude, deixou as 
mulheres estéreis. Os homens foram consultar Olorum, que os aconselhou a 
convidar Oxum e as outras mulheres para participarem das reuniões e 
decisões. Assim fizeram, e as mulheres voltaram a gerar filhos (BARBOSA, 
2014, p. 89). 

 

 Iemanjá é a mãe provedora e protetora da família, do casamento, da união. Se 

Nanã representa a maturidade, Oxum a feminilidade e a beleza, Iemanjá tem como 

maior representatividade a maternidade. Nasceu da relação de Obatalá e Odudua 

(céu e terra), é deusa das pérolas e é ela quem apara as crianças ao nascerem. Sobre 

o surgimento do mar Ademir Barbosa narra em seu livro: 

 

Aganju e Iemanjá geraram Orungã, que era apaixonado pela própria mãe. 
Um dia, com o pai ausente, Orungã violentou Iemanjá, que, estarrecida, fugiu 
em disparada, perseguida por Orungã. Quando estava prestes a alcança-la, 
Iemanjá caiu. Seu corpo cresceu e cresceu, como vales e montanhas. Dos 
seios surgiram dois rios, que se juntaram uma lagoa, da qual se formou o 
mar. De seu ventre, que também havia crescido de modo incomum, nasceram 
os orixás (BARBOSA, 2014, p. 40). 

 

Em meu livro de artista uma nota sobre as águas de dentro:  

 

Eu saliva, eu lágrima, eu mar, eu sangue eu secreção, eu líquida, límpida, 
diluída...sensação de choro, peito apertado. Respira Janaina que o mar 
serenou quando ela pisou na areia. Eu mar e mundo. Bato sobre pedras, 
escorrego na areia, habito dentro de mim com a gravidade que há na lua, com 
a densidade do menino dentro da barriga. Azul, azul, azul. Eu e o azul e o 
branco, as pedras, o sal e a areia. Espuma que flutua! (SILVA, 2014). 
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156  

  

Fomos águas mutáveis. A cada experiência, uma nuance, abertas aos fluxos 

internos e ao que percebíamos em nós. Prevaleceram os movimentos reincidentes, 

mas estávamos abertas ao que nos impulsionava a cada dia de criação. Não era uma 

coreografia fechada, ao contrário, tínhamos uma base que movia fluída de acordo com 

os nossos fluxos internos. Como diria Bachelard “a água é realmente o elemento 

transitório. É a metamorfose ontológica essencial entre o fogo e a terra” 

(BACHELARD, 1998, p. 7). 

Em setembro de 2015, apresentei no II Encontro Arcanos- teatro e magia: 

fronteiras da criação157 a comunicação Iemanjá: a mistura alquímica de mitologias 

pessoais no processo do espetáculo Cara da Mãe. Na ocasião, foquei em minha 

experiência relacionada a este procedimento, um contraponto entre minha mitologia 

pessoal, e as águas de Iemanjá, desveladas nesse processo.  

Além do Movimento do Prólogo, realizamos, a partir da Alquimia dos 

Elementos, o movimento da Mãe Forte/Mãe Sagrada, entretanto, desta vez, 

                                                      

156 Figura 39: As bailarinas, da esquerda para direita: Íris Campos, Janaina Gomes e Ana Luiza Bione, 
com os petrechos de cena baseados nas iabás. Foto: Karla Martins 
157 Encontro Arcanos, é um encontro artístico e acadêmico realizado anualmente pelos professores 
Luciana Lyra, Robson Haderchpek, Alexandre Nunes e Verônica Fabrini, tendo como mote principal as 
cartas do tarô, mais especificamente os 22 arcanos maiores. 
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trabalhando os elementos fogo para a preparação da Mãe forte, ar e terra para a Mãe 

Sagrada.  

O fogo serviu como energia de força e vitalidade para podermos chegar no 

estado de corpo que precisávamos alcançar para o animal totêmico (Mãe Forte). A 

partir desse estímulo, começamos a movimentação pelo chakra da sexualidade, 

mexendo aos poucos e, em seguida, com intensidade a cintura pélvica. A Mãe Forte 

nos remetia à mãe animalesca e além de termos trabalhado a Alquimia dos elementos, 

para chegar a esse estado corpóreo trabalhamos também com o procedimento Totem 

animal, que será explanado em breve juntamente com o movimento da mãe forte. 

A condução para chegarmos a movimentação da mãe sagrada se deu em levar 

a cabeça ao alto, para o céu, em direção à divindade. Saíamos do animalesco, do 

nosso Totem animal158, para desvendar esse sagrado, descobrindo a leveza e a 

densidade desse ar. Para isso resgatamos memórias de nossas ancestrais e de como 

cada uma lidava com o sagrado a seu modo. Sobre as dinâmicas imagéticas das 

diversas matérias, destrincha Bachelard: 

 

Diz-me qual é teu fantasma: o gnomo, a salamandra, a ondina ou a sílfide? 
Por acaso já não se observou que todos esses seres quiméricos são 
formados e nutridos de uma matéria única? O gnomo terrestre é condensado 
vive na fenda do rochedo, guardião do mineral e do ouro, repleto das 
substâncias mais compactas; a salamandra de fogo devora-se em sua própria 
chama; a ondina das águas desliza-se sem ruído sobre o lago e alimenta-se 
de seu reflexo; a sílfide, a quem a menor substância pesa, a quem a menor 
quantidade de álcool amedronta, que se zangaria talvez com um fumante que 
“suja seu elemento” (Hoffmann), eleva-se sem dificuldade no céu azul, 
satisfeita com sua anorexia (BACHELARD, 1999b, p. 133). 

 

O ar como elemento etéreo, a cabeça como imagem simbólica que através do 

chakra coronário se conecta com a divindade, essa sílfide aos moldes Bachelardianos 

que sem dificuldade eleva-se ao céu, era o que buscávamos enquanto essência de 

imagem e movimento. Ao mesmo tempo a terra nos chamava, os joelhos em oração 

e nesse jogo entre o céu e a terra, estabelecemos o que seria nossa Mãe sagrada. 

Diz mais uma vez Bachelard: 

O ar é uma matéria pobre. Em compensação, porém, com o ar teremos uma 
grande vantagem, referente à imaginação dinâmica. Efetivamente, com o ar 
o movimento supera a substância. Não há substância senão quando há 
movimento” (BACHELARD, 2001, p. 9).  

                                                      

158 Procedimento que será aprofundado mais à frente. 
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Ao mesmo tempo em que o ar nos nutria de uma dinâmica acelerada, tendo a 

cabeça como guia, a relação com a terra, nos trazia para um tempo lento. O grande 

questionamento entre essa poética coreográfica residia nessa bipolaridade elementar 

que geralmente não é complementar159, no seu segundo livro sobre a terra, Bachelard 

fala sobre uma imaginação do repouso, sobre esse tempo lento que também nos 

nutria na Mãe Sagrada: 

 

O lento não é o rápido freado. O lento imaginado também quer o seu excesso. 
O lento é imaginado num exagero da lentidão, e o ser imaginante usufrui não 
a lentidão, mas o exagero da desaceleração. Vejam como os seus olhos 
brilham, leiam no seu rosto a alegria fulgurante de imaginar a lentidão, a 
alegria de desacelerar o tempo, de impor ao tempo um futuro de suavidade, 
de silêncio, de quietude. (BACHELARD, 2001b, p. 22) 

 

A Mãe Sagrada é aérea, mas também é terrena, humana e lenta. Para Íris 

Campos, a mãe sagrada trazia a imagem de sua avó, dona Totonha, que servia café 

pontualmente às seis horas da noite lentamente, enquanto na rádio tocava a ave-

maria. Essa matéria sagrada e essencialmente humana nos atraia. Em cena, Íris 

distribui cafezinhos entre os integrantes da plateia enquanto saudamos às nossas 

senhoras em nossos altares160.  

 

TOTEM ANIMAL 

 

Para realizarmos o movimento da Mãe Forte, utilizamos o procedimento do 

Totem Animal que está inserido nos Ritos Pessoais, dentro das Experiências 

Mitodramáticas, assim como de alguns materiais coletado na Mística. Sobre o 

procedimento do Totem Animal, discorre Lyra: 

 

Os animais simbolizam aspectos instintivos, inconsciente do ser. Jung 
considerava o simbolismo animal como uma visualização do Eu Inconsciente. 
Ele afirmava que o homem se torna humano ao conquistar a sua 
individualidade animal. Os Totens, ou animais de poder são uma força que 
nos ajudam na busca de harmonia. Estão profundamente enraizados na 
nossa consciência, representando qualidades que necessitamos 
desenvolver, as lições que devemos aprender, com intuição e humildade, que 

                                                      

159 Os elementos complementares são: água e terra, ar e fogo. 
160 No próximo capítulo falaremos sobre o cenário e como se deu sua construção.  
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estão ocultas. Quando evocamos o poder do animal, evocamos a essência 
da criatura (LYRA, 2015, p. 58). 

 

 Tivemos dois momentos para construção da Mãe forte/Lakshmi. Em um 

primeiro momento trabalhamos com o material coletado na Mística, principalmente, 

com o imaginário da narrativa de Clarissa Pinkola Éstes no livro Mulheres que correm 

com os lobos (1994), sobre o tipo de mãe forte, e montamos um pequeno esboço do 

que seria corporalmente esse tipo de mãe.  

 No segundo momento, após um tempo reverberando o trabalho anterior, como 

um fluxo, as lições de Feldenkrais e a contagem meditativa foram dando espaço ao 

trabalho com a Alquimia dos Elementos. 

O que me instigava a trabalhar no primeiro momento, era a palavra escrita 

através do texto da Clarissa Pinkola sobre a mulher forte. Fazer a palavra se tornar 

dança. Quanto mais lia, mais tinha a vontade de me despir. Trabalhei com os seios 

de fora simbolizando o que era inevitável, as mudanças que meu corpo havia 

registrado com a gravidez e minha aceitação com relação ao tempo para cada coisa 

acontecer. O tempo que eu e meu filho precisávamos, o tempo para meu corpo voltar 

a ter o tônus para dança, o tempo também de aceitar o tônus que eu tinha naquele 

momento para dançar aquela dança. Essa era história, esse era o real valor de toda 

essa construção. Um corpo de mãe, que está voltando a dançar, precisava se despir 

e se nutrir exatamente de como era e como estava naquele instante.  
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161 

 Ana Luiza Bione, ainda reverberava as imagens que surgiram no procedimento 

Guia, portal, espaço sagrado. O que segundo Luciana Lyra ocasionalmente acontece, 

já que geralmente os guias dos portais são animais: 

 

No processo mitodológico, o animal de poder surge muitas vezes como guia 
do atuante na relação com o portal, mas reaparece quando são solicitados 
no rito pessoal específico do Totem Animal. Este rito geralmente potencializa 
as camadas mais instintivas da persona, a máscara ritual, que começam por 
eclodir em ritos pessoais anteriores (LYRA, 2015, p. 58). 
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161 Figura 40: Janaina Gomes no experimento da mãe forte. Foto: Íris Campos 
162Figura 41:  Ana Luiza Bione em experimentação para mãe forte. Foto: Janaina Gomes 
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Para Íris Campos as relações estabelecidas para a Mãe forte/ Mãe sagrada 

remetiam ao orixá Iansã. Sua movimentação reportava-se às quedas, giros rápidos e 

movimentos fortes e precisos com os braços. Quando se dirigia para o nível baixo, 

transformava-se em um búfalo inquieto trabalhando com os punhos fechados. 
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 No segundo momento, por meio do Totem Animal, e, continuamente orientadas 

por Luciana Lyra, desembocamos num jogo mais elaborado entre a presa na proteção 

de seu filhote e o seu predador. Revezamos nas três instâncias distintas. Na primeira 

parte do jogo, uma de nós seria o predador, em um outro momento, presa e no terceiro 

momento, a mãe protegendo o filhote do predador.  

 O jogo foi delineado e a partir desse mote, compusemos outra camada do 

movimento da Mãe Forte. Também para adensar este movimento, trabalhamos o 

procedimento do Coro-Corifeu164, e com isso experimentamos o Totem Animal umas 

das outras. 

Descobrir o meu Totem Animal foi uma missão surpreendente, pois me vi em 

vários animais e permiti que eles me acessassem. Deixei-me ser movida pela Águia, 

pelo urso e pelo elefante. Esses foram os que mais permaneceram em meu estado 

corporal de experiência. 

                                                      

163 Figura 42: Íris Campos em experimentação mãe forte, no ensaio realizado no SESC Santo Amaro 
164 Procedimento que será abordado mais à frente 
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Para Ana Luiza Bione, a relação estabelecida com o Totem Animal foi diferente. 

Diante de suas experiências com leituras de aura realizadas por Marla Carvalho, o 

processo foi conduzido trazendo à tona essa consciência ancestral. Foi exatamente o 

procedimento do Totem animal que a conectou com seu animal de poder trabalhado 

em uma outra situação específica.  Ana relatou em entrevista:  

 

Como os processos da Mitodologia em Arte me faziam acessar lugares que 
nem lembrava mais. Por exemplo as leituras de aura com Marla. Em uma das 
leituras ela me disse que me via em uma vida muito primitiva, comendo com 
leões. Isso me tocou bastante. Por isso quando Lu fez o Totem Animal 
conosco eu chorei muito e não queria sair dele. Era o leão, não titubeei, eu já 
sabia do meu animal165. 

 

Para Íris Campos acessar esse lugar foi surpreendente, já que esperava não 

só acessar, mas permanecer corporalmente com um tipo de animal na qual tem mais 

ligação afetiva, como por exemplo um felino. Porém, foi a figura de um réptil que surgiu 

nesse segundo momento em sua movimentação e prontamente ela se deixou levar. 

Para Íris Campos o procedimento do Totem animal não passou pelo campo de uma 

consciência mais objetiva, ao invés disso, a atuante se percebeu em uma zona 

desconhecida, que não estava no âmbito da lógica ou do fazer sentido para si.  

 

Meu totem animal à princípio foi um felino. Tenho uma relação especial com 
felinos. Mas aos poucos e à medida que Luciana nos conduzia, percebia que 
a movimentação de minha cabeça me levava para um outro lugar. O tempo 
do felino não era meu, então me desprendi e deixei o que estava pulsando 
me levar até chegar no lagarto. Para mim, lagarto tem a ver com resistência, 
atenção. Ele sobrevive a lugares secos úmidos, ele se adapta aos ambientes. 
Depois entendi o quanto aquele réptil fazia sentido para mim166. 

  

O Movimento Mãe Forte foi atrelado ao Movimento Mãe Sagrada, assim como 

são condensados o Movimento Mãe Ambivalente/Mãe Prostrada. A Mãe Sagrada traz 

muito do Totem Animal, como também, muito do que foi reunido na Mística e na 

Alquimia dos elementos como relatado acima.  

 

 

 

 

                                                      

165 Ana Luiza Bione em entrevista concedida a pesquisadora 13 de janeiro de 2017. 
166 Íris Campos em uma entrevista concedida a pesquisadora. 10 de janeiro de 2017. 
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OS ARCANOS/ AS POLARIDADES 

 

Para fomentar o que viria a ser o Movimento do Prólogo, além de ter como base 

a Alquimia dos Elementos experimentamos também dois outros procedimentos 

articulados: os Arcanos e as polaridades. O procedimento dos Arcanos é baseado nas 

cartas do tarô, mais precisamente, os arcanos maiores. Sobre os Arcanos explica 

Luciana Lyra: 

 

As imagens nos arcanos são frequentemente repletas de simbolismos ocultos 
e no processo mitodológico servem justamente para provocar um 
espelhamento entre as personas em jogo nos laboratórios, adensando as 
referências imagéticas dos atuantes e a construção de suas personas (LYRA, 
2015, p 60).  

 

As Polaridades, por sua vez, é o procedimento da Mitodologia em Arte que tem 

como motor principal as figuras da Grande Mãe e do pai e consiste em fazer com que 

o atuante experimente essa dualidade energética. Diz Lyra, “Na investigação destas 

fases no corpo, o atuante experimenta o “casal” primordial, CÉU X TERRA, assim 

como a tensão entre anima e animus junguiana” (2015, p.49).  

No caso específico de Cara da Mãe, a imagem dos Arcanos foi trabalhada em 

associação à Polaridade da Grande Mãe, tendo como impulso narrativo, a carta da 

Imperatriz. No tarô mitológico, acionado por Lyra no processo, a Imperatriz é 

justamente personificada pela deusa Deméter, rainha da agricultura, das colheitas e 

das estações do ano.  

Ao direcionar a imagem da Imperatriz/Grande mãe, Lyra nos conduziu por uma 

jornada em movimentos corporais que trouxesse à tona as imagens da busca de 

Deméter por sua filha Perséfone, que raptada por Hades, Deus do submundo, passa 

a habitar o reino dos mortos.  

 No livro A deusa interior: Um guia sobre os eternos mitos femininos que guiam 

nossas vidas (2007), podemos encontrar indícios do surgimento do culto à Deméter: 

 

Acredita-se que o culto a Deméter tenha chegado à Grécia vindo de Creta 
por meio da cultura micênica da península de Peloponeso. Se isso for 
verdade, então ela é descendente direta da Deusa- mãe cretense, que - com 
suas virgens consagradas, sacerdotisas que empunhavam serpentes e que 
prestavam culto ao touro- floresceu durante o terceiro e o segundo milênio 
a.C. Em outras palavras, Deméter representaria a sobrevivência da religião e 
dos valores matriarcais durante a cultura patriarcal guerreira dos gregos 
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clássicos. O milagre é que o tolerante pluralismo religioso da época não a 
tenha suprimido. Pelo contrário, como o historiador da religião Mircea Eliade 
descreve, a religião de Deméter chegou mesmo a complementar o espírito 
patriarcal dominante do culto olimpiano de Zeus (WOOLGER; WOOLGER, 
2007, p. 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 
 

A movimentação que regia minha imperatriz foi conduzida principalmente pela 

história complementar da filha, Perséfone. Eu começava em posição fetal, nascia, 

engatinhava, começava a ensaiar os primeiros passos de Perséfone e, em seguida, 

me transformava em Deméter. Ao me colocar na posição da Deusa mãe, ficava em 

uma outra postura, permeava o nível alto e começava a andar em círculos com 

pequenas pausas até chegar ao Deus do submundo. Nos períodos que Perséfone 

passava com a mãe, trabalhava com o nível médio. Ao completar um giro em torno de 

mim Perséfone encaminhava-se para Hades, ao completar outro giro lentamente, 

Perséfone voltava, simbolizando assim os períodos de aproximação e distanciamento 

da filha de Deméter. Segundo Jennifer e Roger Woolger no livro A deusa interior 

(2007, p. 216) “Deméter e a filha simbolizam os ciclos dinâmicos da natureza que 

                                                      

167 Figura 43: Imagem da Imperatriz no tarô mitológico 
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ocorrem no interior do corpo da terra e, em decorrência do princípio místico de 

correspondência, também no interior do corpo de toda mulher”. 

 

Sobre a movimentação da imperatriz, recorda Ana Luiza Bione: 

 

Lembro que a minha movimentação da imperatriz foi feita a partir do cuidado 
de Deméter com a filha, a menina Perséfone. Eu me vi muito nessa mãe 
protetora que foi atrás do rei do submundo para fazer acordo com ele. A cada 
período do ano que ela podia ver a filha, na minha imaginação e 
movimentação o que prevalecia era a alegria, era muito movimento ligado a 
terra, no nível baixo e nessa conexão com a filha. Quando Hades a capturava 
eu me tornava inverno, ficava bem recolhida e esse movimento eu utilizei na 
Mãe Ambivalente, parte do nosso espetáculo. 168  

  

Para Íris Campos: a imperatriz tem toda uma dramaturgia, uma história e 

desenhamos essa história toda no corpo. Eu construí exatamente uma narrativa 

daquela história. Para mim ela acabou emendando com a água169. 

Aos poucos, o Prólogo, que representava essas águas que moviam o 

imaginário dentro e fora capitaneado pela Grande-Mãe/Deméter foram ganhando 

forma e contorno. Vislumbramos, junto à diretora, que este seria o momento uterino. 

Um convite ao público para entrar no útero. Eram as águas internas, uterinas e a 

Deusa mãe que iria receber os espectadores no início do espetáculo.  

A Deusa Deméter se tornou o fio condutor que manipulava os chás e objetos 

de cena em todo o início do espetáculo até chegarmos ao movimento da Mãe 

Antepassada. 

 

IMAGENS RESSONANTES 

 

 Imagens ressoantes é um dos procedimentos da Mitodologia em Arte mais 

utilizados no processo do espetáculo Cara da Mãe. Está inserido nos ritos pessoais 

das Experiências Mitodramáticas. Esse procedimento se dá pela via das imagens que 

são geradas em conexão com o mito-guia do processo para que possamos desbravar 

corporalmente o imaginário do artista- criador.  

 

                                                      

168 Entrevista com Ana Luiza Bione concedida a pesquisadora em 10 de janeiro de 2017. 
169 Entrevista com Íris Campos concedida à pesquisadora em 12 de janeiro de 2017. 
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Imagens Ressonantes inicia-se pela captura da imagem interna, sem romper 
com o fluxo de concentração (devaneio no livre curso das imagens), em 
seguida deixa-se que a imagem atue por si só, crie vida independente e o 
atuante perde-se nesta imagem, é tomado por ela. Este é um exercício livre, 
dá-se pela via do movimento que externaliza a imagem (LYRA, 2015, p. 63). 

 

Para criação desse procedimento, Luciana Lyra baseou-se nas práticas de 

Mickail Tchecov170 e da psicologia arquetípica de James Hillman171. Tem como 

princípio norteador, o fluxo de imagens geradas pelo inconsciente, deixando-a gerar 

movimento e pulsão no corpo para a criação cênica. 

O movimento da Mãe Antepassada foi um dos primeiros a ser desvendados no 

processo do espetáculo Cara da Mãe, movimento este intensamente experimentado 

e criado a partir do procedimento Imagens Ressonantes. Inicialmente em laboratório, 

Lyra solicitou uma pequena célula de movimentos que restaurassem as imagens em 

nossa memória com relação às nossas mães.  

 Ana Luiza Bione ainda não havia ido reconhecer-se no espelho da falta. Tudo 

que pertencia à sua mãe ainda estava guardado na casa em que ela morou 

anteriormente e esse procedimento deu coragem e impulso para que ela voltasse ao 

lugar derradeiro e último de sua mãe.  

No meu caso, fui inspirada por imagens da infância. Constantemente a visão 

que tinha de minha mãe quando criança me atravessava. Lembro-me de sobressaltar-

me várias vezes durante o processo, ao perceber que esse olhar de curiosidade pela 

figura de minha mãe, na realidade, acontece desde minha infância. O ponto de partida 

para criação da minha Mãe Antepassada foram as músicas que Dona Ceça escutava 

quando eu era criança, ouvidas até os dias de hoje. Um pout-pourri construído não 

para uma dança, mas para nuances de um comportamento físico, de acordo com as 

histórias que vivi com minha mãe, principalmente quando criança.  

Também fui tomada por uma ação cotidiana dela: a feitura da touca172 nos 

cabelos. Fui nutrida pela imagem de minha avó materna, que quando abandonada 

pelo meu avô, entrou em um luto profundo. A vivência neste Rito Pessoal da 

Experiência Mitodramática, fomentou o surgimento do solo Mi Madre que terá maiores 

comentários ao final desta dissertação. 

                                                      

170 Ator- diretor russo, discípulo de Stanislavski. Criou uma técnica para potencializar o trabalho criativo 
do ator baseada no teatro físico e na imaginação. 
171 Psicólogo e analista junguiano, criador da psicologia arquetípica. 
172 Penteado utilizado pelas mulheres com a finalidade de alisar mais os cabelos.  
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Para este Movimento Mãe Antepassada utilizei como figurino o vestido de 

minha mãe, o lenço usado por ela para cobrir a touca e um pente. Uma tragicomédia 

invadiu a atmosfera do Centro de Capoeira São Salomão que no primeiro dia de 

demonstração, além do elenco e da diretora Luciana Lyra, recebia também a 

figurinista do espetáculo, Maria Agrelli174. 

Com essa experiência comecei a refletir sobre o olhar que temos para com 

nossas mães. Parei para vê-la de verdade. Cada marca na pele, cada sorriso, cada 

olhar, cada cabelo branco, que para chegar a ficar branco, passou por uma trajetória 

antes mesmo dela sonhar com minha existência. Desde, então, o amor, a sinceridade, 

o afeto e, principalmente, o reconhecimento tem habitado nossa relação de mãe e 

filha. Vejo cada vez mais ela em mim e eu nela. 

Para Ana Luiza Bione a dinâmica e as histórias de vida dela a levaram para um 

caminho que se distinguia do meu com relação ao desfecho, porém se comunicava 

em outro aspecto. Ana Luiza Bione também levou músicas de um tempo distante para 

                                                      
¹²³ Figura 44: Bailarina Janaina Gomes, experimentando no procedimento Imagens ressonantes a partir 
da mãe antepassada 
174 É bailarina do Coletivo Lugar Comum. Figurinista formada em designer de moda pela Mauricio de 
Nassau. 
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compor a cena de sua mãe. Dona Elza, não pôde cuidar dos filhos. Ainda jovem, 

contraiu artrite reumatoide175 o que impossibilitava boa parte de seus movimentos. A 

dinâmica corporal utilizada foi a investigação sobre a fragilidade desse corpo e a 

vitalidade do mesmo antes da doença. 
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 Ana Luiza Bione relata sobre a Mãe Antepassada: 

 

Eu ainda estava com o sentimento de perda, da ida dela. Todas as vezes que 
eu tentava fazer movimento, eu pensava nela e chorava muito, pensava até 
que não iria conseguir fazer a célula da mãe antepassada, enfim foi muito 
difícil mostrar essa cena para vocês. Só me dava vontade de chorar, me 
lembrava muito dela. O que estimulou as minhas memórias, o que a gente 
viveu, a convivência que a gente teve depois de adulta quando fui morar com 
ela, o jeitinho dela de se movimentar, de dançar, me recordei muito das 
músicas que ela escutava, dos cantores, das roupas que ela usava, as calças, 
os vestidos estampados, eu até busquei as coisas dela que ficaram comigo 

                                                      
175 É uma doença sistêmica crônica. De natureza autoimune, ou, seja os tecidos são atingidos pelo 
próprio sistema imunológico.  
176  Figura 45: Ana Luiza Bione experimentando o procedimento das imagens ressonantes a partir da 
mãe antepassada 
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que acabaram servindo de elemento pra célula, as fotografias me ajudaram 
bastante eu sentia vontade de ficar ali quietinha olhando para as fotos e 
recordando ela177. 

 

Íris Campos, passou a refletir sobre a mãe de uma maneira mais pragmática. 

Capturou a imagem de Dona Iolita, ainda em sua juventude, quando residia em 

Palmares178, no interior de Pernambuco. Sua força e experiência em gestar e criar 

cinco filhos serviram de suporte para a criação. Baseou-se na estrutura que viu sua 

família ser constituída e a dinâmica da mulher que corre, que lava as roupas, que faz 

a comida, que varre a casa, compôs no corpo da atuante, um estado de atenção 

constante. Além disso, histórias de suas avós e bisavós de naturalidade indígena 

fizeram com que esse corpo se utilizasse bastante do solo para locomoção no espaço 

em cena. 
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177 Entrevista de Ana Luiza Bione, concedida à pesquisadora em 12 de janeiro de 2017. 
178 Município brasileiro de Pernambuco, localizado na Mata Sul do Estado. 
179 Figura 46: Íris Campos, experimentando o procedimento das Imagens ressonantes a partir da mãe 
antepassada. 
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Em entrevista concedida a mim, Íris discorre sobre a Mãe Antepassada: 

 

Minha maior inspiração foram as histórias da minha avó Tontonha, da minha 
avó Querubina e da minha mãe. São histórias de três mulheres que tiveram 
muitos filhos, que sempre estiveram à frente de uma família inteira, 
definitivamente minha família é matriarcal. É uma família de muitas mulheres 
tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eram mulheres que 
trabalhavam muito, sempre cuidando dos filhos, da casa, da vida, quer dizer, 
menos da própria vida. Minha mãe vem com essas imagens de uma pessoa 
que lava roupa, e ao mesmo tempo cuida dos filhos, que cozinha, ao mesmo 
tempo é mulher que é bela que é feia, então todas essas imagens e a 
responsabilidade de estar sempre à frente da família foram as minhas 
imagens na mãe antepassada180. 

 

No livro Mulheres que correm com os lobos (1994) Clarissa Pinkola, fala sobre 

a ideia de que nos tornamos adultos, mas continua existindo uma mãe interior, que foi 

fomentada por aquela que víamos na tenra infância. Sobre esse aspecto, Pinkola 

acrescenta: 

 

Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa 
própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como 
legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e 
reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com 
sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da 
experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das 
nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa 
exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos 
adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado, e eles não 
existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala 
igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter 
desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a 
mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe 
deve ser e agir que vigoram na cultura na nossa infância (ESTES, 1994, p. 
220). 

 

 Outro movimento que se utilizou do procedimento das Imagens ressonantes foi 

o movimento do Parto. Para realizarmos este trabalho tivemos nossa energia 

direcionada mais uma vez, a partir de dois procedimentos mitodológicos articulados: 

as Imagens ressonantes e o Coro Corifeu181.   

Acessar as imagens de nosso trabalho de parto foi reviver profundamente o 

processo de cura pelo qual passamos. A cura de que falo está ligada ao que as 

parteiras tradicionais dizem sobre a gestação e o parto, segundo elas, todo esse 

                                                      

180 Entrevista a Íris Campos concedida a mim em 12 de janeiro de 2017. 
181 O procedimento Coro corifeu será explicado, mais à frente. 
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processo é cura para a mãe e para a alma que está chegando no mundo. Estávamos 

em busca de uma dança, de uma arte que, principalmente, atrelasse o que estava 

sendo realizado em cena com os valores que acreditávamos.  

 Iniciávamos sempre a partir dos ritos preparatórios através das lições de 

Feldenkrais e da contagem meditativa, que são suportes, combustíveis que preparam 

o terreno imagético para os ritos que virão. Restauramos as imagens do nosso parto 

e em seguida começamos a compor pequenas células de movimento baseadas em 

nossas experiências. Estávamos atentas aos movimentos que se tornassem 

repetitivos e com isso construímos um pequeno esboço não para apresentar, mas 

para nos guiar nas imagens que estavam chegando à consciência. 

Após esse trabalho individual, Luciana Lyra, começou a conduzir o processo a 

partir do procedimento Coro-corifeu para que começássemos a coletivizar as 

experiências. Pediu para que uma de nós fosse a parturiente182, enquanto as outras 

fossem, respectivamente, doula183 e parteira184. O jogo foi conduzido e alinhavado 

dessa maneira, de alguma maneira, restaurando um comportamento, diz-nos 

Shechner: 

 

O comportamento restaurado é o processo principal de todos os tipos de 
performance, seja na vida cotidiana, na cura, nos ritos, em ações, e nas artes. 
O comportamento restaurado está “lá fora”, aparte do “eu”. Colocando em 
palavras próprias, o comportamento restaurado “sou eu me comportando 
como se fosse outra pessoa”, ou “como me foi dito para fazer”, ou “como 
aprendi”. Mesmo se me sentisse completamente como sou, atuando 
independentemente, apenas um pouco de investigação revelaria que as 
unidades de comportamento que contém meu “eu” não foram por “mim” 
inventadas. Ou, bastante ao contrário, posso experimentar ser “além do que 
sou”, “não eu mesmo”, ou “dominado” em transe. O fato de que existem 
múltiplos “eus” em cada pessoa não é um sinal de distúrbio, mas 
simplesmente o jeito como as coisas são. As maneiras como uma pessoa 
desenvolve sua própria vida estão conectadas com as maneiras como as 
pessoas vivenciam outras em dramas, danças e rituais. Na verdade, se as 
pessoas normalmente não entrassem em contato com suas múltiplas 
personas, a arte de atuar e a experiência de dominação pelo transe não seria 
possível. A maior parte das performances, da vida cotidiana e das outras 
maneiras, não possuem um autor apenas. Os rituais, os jogos, e as 
performances da vida do dia a dia são autoradas por um “Anônimo” coletivo, 
ou pela “Tradição”. Os indivíduos que receberam os créditos por inventar os 

                                                      

182 Mulher que está grávida prestes a dar à luz. 
183 Acompanhante profissionais, que acompanham o processo de pré-parto, parto e pós-parto e 
juntamente com a parteira oferece a gestante cuidados físicos e emocionais, trabalham para o bem-
estar da mulher. 
184 Considerada uma das profissões mais antigas do mundo, as parteiras trabalham com o intuito 
promover o nascimento do bebê de maneira natural, preservando a saúde e a integridade física e 
emocional da mãe e da criança. 
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rituais ou os jogos normalmente acabam sendo os sintetizadores, os 
recombinadores, os compiladores ou os editores de ações que já foram 
praticadas (SCHECHNER, 2006, p. 35). 

 

As imagens ressonantes que habitavam minha memória eram as cenas do meu 

trabalho de parto, como em um filme. Lívia, minha doula, saiu da casa de Daniela, 

minha parteira e seguiu para minha. Ao chegar, com um primeiro olhar lançado a mim, 

entendi que precisava me conectar, me concentrar. Além de Lívia estavam comigo 

meu, até então, companheiro Orunmillá Santana e Aline Gueiros, grande amiga e 

madrinha do meu filho. Lívia que se encarregou em deixar o ambiente aconchegante, 

colocou lavanda no difusor e fez chá. Pusemos música, acendemos as velas e a cada 

contração uma dança. Em meio às preparações, minha mãe apareceu no enredo 

dessa história. Preocupada, começa a causar pânico em todos que estavam 

presentes. Com uma maturidade que não sei ao certo de onde vinha, expulsei-a 

daquele ambiente que era só de paz e bem querer. No laboratório a frase: “Sai mãe, 

sai mãe” e a reza para o Arcanjo Miguel se fizeram presente com um choro compulsivo 

conduzido pela lembrança. 

Encaminhei-me para o hospital e lá fui recebida por uma plantonista que me 

perguntou como eu gostaria de ter meu filho. Prontamente respondi: “da maneira mais 

natural possível”.  

Ao entrar em franco trabalho de parto, sofri violência obstétrica por um 

anestesista que brigava com a médica que, gentilmente, respeitou meu corpo e a 

vinda de Lótus para esse mundo. Ele repetia freneticamente: - Parto é procedimento 

médico, você está errada, parto é procedimento médico”. Também não sei de onde 

tirei forças, mas o expulsei calmamente da sala de parto. E meu filho nasceu, quieto, 

de olhos abertos, olhando para tudo que aquele novo mundo mostrava para ele. 

Foram cenas que revivi durante o procedimento das imagens ressonantes. O mais 

difícil, era tentar controlar as imagens que surgiam, devido à intensa emoção que 

causavam. Querer estar no controle não nos permite ser invadidos pelas imagens 

nesse procedimento. 

Durante o laboratório senti ainda mais presente comigo imageticamente minha 

doula, Lívia, que em 2013, devido às consequências de um grave acidente de carro, 

veio a falecer três dias após o aniversário de Lótus, meu filho. Conectei-me bastante 

com ela nas Imagens Ressonantes. A presença dela foi fundamental para que meu 
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filho viesse ao mundo de maneira mais humana, mesmo estando em uma 

maternidade185. Foram energias muito fortes sendo mexidas e compostas em um só 

dia de atividade, uma intensidade de sensações e sentimentos. 

Também pude ser doula e parteira de minhas companheiras, cuidei e fui 

cuidada. Minha movimentação começava a ganhar forma diante daquele jogo intenso 

de emoções tão fortes. Repetia movimentos circulares e transitava entre os planos 

médio e baixo em movimentações espiraladas. 
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185 Devido aos altos índices de cesáreas desnecessárias nas redes de saúde pública e privada no 
Brasil, estar em uma maternidade ainda não significa ter um parto mais humano e respeitoso. 
186 Figura 47: Janaina Gomes no procedimento imagens ressonantes. Foto: Karla Martins 
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Para Íris Campos esse foi um dos principais momentos das experiências que 

passamos para construção do espetáculo. 

 

Meu parto foi natural, em casa. Foram 16 horas de trabalho de parto, sendo 
que dessas 16, 12 horas foram de franco trabalho de parto. Foi um parto 
relativamente tranquilo com relação a saúde do bebê e da minha, mas foi um 
parto extremamente trabalhoso. Caminhei horas na mata, fiz muitos 
exercícios, agachamentos e um determinado momento Iuri estava virado do 
lado errado, então elas, as parteiras fizeram uma manobra com um tecido187. 
Em um momento a cabeça de Iuri ficou presa na minha pelve. Dentro do 
trabalho de parto as parteiras jogaram runas188 e essas pedras diziam para 
mim que eu precisava ter paciência porque tudo iria ser no tempo de Iuri. A 
bolsa só rompeu na hora que Iuri nasceu, ele nasceu no pico da lua cheia, 
enfim foi um dia muito místico. Foi no primeiro dia do verão, foi o dia mais 
longo do ano, foi a noite mais forte da lua cheia e o que veio no laboratório foi 
justamente reviver todas essas coisas. Relembrar de tudo que a gente passa 
emocionalmente, enfim, eu achei que em questões de laboratório foi o mais 
potente de todos. As imagens ressonantes e o coro corifeu, nos deram a 
possibilidade de reviver o parto no laboratório depois de anos de ter parido, 
para mim foi o que ficou mais forte no corpo, como discurso, como tônus 
muscular189. 
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187 A manobra que Íris relata serviu de inspiração para a cena do espetáculo. Em determinado momento 
utilizamos um tecido e realizamos a manobra nela. 
188 Oráculo milenar composto por letras feto de pedras. 
189 Entrevista com Íris Campos concedida à pesquisadora Janaina Gomes. 
190 Figura 48: Íris Campos no procedimento imagens ressonantes. Foto: Karla Martins 
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Ana Luiza Bione com movimentos mais fortes de quem já passou por duas 

gestações de experiências diferenciadas e intensas, descreve abaixo como foi sua 

experiência: 

 

Fui me conectando um pouco com o parto de Hillana e depois com o de 
Mahila, tentei fazer algo cronológico, mas era difícil, porque no decorrer do 
trabalho eu misturava muito o trabalho de parto de Hillana e mahila. Mas me 
veio muito o primeiro parto, eu era marinheira de primeira viagem, lembro de 
imagens, das minhas primeiras contrações de Hillana, eu me encaminhando 
para o Cais do Parto nas terças-feiras, eu voltando pra casa sem entender o 
que estava acontecendo e me vinha muitas imagens do que a parteira dizia 
pra mim, para confiar em mim na minha força, no meu instinto natural, imagine 
um flor se abrindo, e acabou entrando na própria cena do Cara da Mãe. O 
parto é muito terra, eu me lembro de movimentos no chão, de cócoras, de 
sentar e deitar no chão, é muito pélvico. Esse laboratório me puxou para terra, 
porque para parir a gente precisa estar com os pés fincados no chão. 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

Seguem algumas imagens das parteiras que nos ajudaram a trilhar o caminho 

de nossas gestações e de parto de forma consciente, natural e humana acima de tudo. 

Somos todas repletas, cheias, fartas de gratidão por essas mulheres, que foram 

                                                      
191 Entrevista com Ana Luiza Bione concedida à pesquisadora em 12 de janeiro de 2017. 
192 Figura 49: Ana Luiza Bione em parto domiciliar 
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fundamentais seja para nosso crescimento espiritual, seja pela busca que temos por 

uma maternidade consciente. 

            

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

                                                      

193 Figura 50: Marcely e Suely Carvalho, parteiras de Íris e Ana Luiza Bione 
194 Figura 51: Daniela Siqueira, parteira que acompanhou Janaina Gomes 
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195 Figura 52: Lívia Melo, doula de Janaina Gomes com Lótus nos braços. 
196Figura 53: Oração de São Miguel, presente de Lívia Melo para Janaina Gomes no período de 
gestação. Trecho dramatúrgico do VI Movimento (parto) do espetáculo Cara da Mãe. Foto: Janaina 
Gomes 
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RODA DE OBJETOS 

 

Entre um tempo e outro de encontro, o procedimento Roda de Objetos surgiu 

em nossos laboratórios. Experimentamos levar objetos que de alguma forma nos 

tocavam afetivamente com relação à maternidade. A roda de objetos é inspirada nos 

diversos significados simbólicos existentes do elemento roda. Sobre esse 

procedimento e o que representa a roda dentro da perspectiva mitodológica, 

acrescenta Luciana Lyra: 

 

Na Mitodologia em Arte a roda aparece como lócus de brincadeira, o útero do 
jogo. É no interior da roda onde são experimentados os perigos das 
experiências mitodramáticas e mitocênicas. A roda é formada justamente 
pelos Objetos sagrados e Vestes Rituais, que tomam as vezes de brinquedos 
a serem explorados pelos atuantes do processo (LYRA, 2015, p. 61). 

 

Lembro-me de ter levado lenços e grampos de cabelo, pente, o vestido 

estampado que utilizei para a experimentação da Mãe Antepassada, uma imagem de 

nossa senhora da conceição e pedras. Íris levou fotos, lenços, roupas e algumas 

velas. Por sua vez, Ana Luiza levou vasilha, lenço vermelho, as roupas que havia 

utilizado no experimento da Mãe Antepassada e também fotos.  

 Sobre esse procedimento Ana Luiza deixou registrado em seu livro de artista: 

 

Peguei uma vasilha e fui colher frutos para dar de comer à minha mãe 
(através de seu retrato). Pus um vestido solto em que me sentia à vontade, 
os tecidos eram meus filhotes. Na minha imaginação, o portal para o paraíso 
era a pitangueira (a árvore que eu por várias vezes, me sentiu em cima de 
seus galhos quando menina, pensando nas minhas fantasias e desejos). No 
paraíso era humana, mas me sentia como os bichos ao meu redor, minhas 
atitudes gestos, eram parecidos com os deles. Minha mãe estava o tempo 
todo à minha espera e olhando por mim no paraíso. Eu saía para colher, 
cuidar da floresta, dos bichos, me conectar com a natureza e depois retornava 
com ela, minha mãe197. 

  

Esse procedimento foi de extrema importância para escolhermos cada 

elemento cênico que faria parte principalmente de nossos altares. Todas as vezes que 

retomávamos para esse lugar dos objetos, algo novo surgia e passava a integrar o 

espetáculo. Entretanto, não era apenas cenário, esses objetos se tornaram objetos de 

                                                      

197 Extraído do livro de artista de Ana Luiza Bione. 
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poder, objetos sagrados e começaram a fazer parte, fazer sentido para nós arrumá-

los e organiza-los nos espaços de apresentações.  

 

4.3 RITOS DE REALIZAÇÃO EM CARA DA MÃE 

 

4.3.1 Experiências mitocênicas em Cara Da Mãe - (ritos coletivos) 

 

 As Experiências mitocências são alimentadas pelas Experiências 

mitodramáticas. Nesse ponto do arcabouço de procedimentos da Mitodologia em Arte, 

saímos de um trabalho individual para um trabalho coletivo, tramando imagens/ações 

com as demais participantes do processo. Os ritos começam a se coletivizar e, 

inspirados nos jogos teatrais, alcançam um contexto grupal. 

 

CORO CORIFEU 

 

 O procedimento do Coro corifeu integra as Experiências Mitocênicas dentro dos 

ritos de realização da Mitodologia em Arte. Baseia-se na estrutura da tragédia grega 

que continha o coro, como sendo artistas que atuavam em coletivo, cantavam e diziam 

suas falas em uníssono. O corifeu, o chefe do coro, tinha a liberdade de enunciar 

partes isoladas e dialogar com os atores que estavam em cena. Sobre o coro corifeu 

na Mitodologia em Arte, Luciana diz: 

 

Na Mitodologia em Arte, o Coro-corifeu instaura o exercício da coletividade, 
onde temos uma persona/figura regente das ações e sonoridades e outras 
tantas que tomam parte do rito refletindo-as, como um grande espelho 
mágico. Na experiência do coro-corifeu, densidades das figuras são 
alcançadas, constituindo camadas, ecos de um num coletivo que as 
reafirmam (LYRA, 2015, p. 70). 

  

No processo de Cara da Mãe, esse procedimento foi o responsável por delinear 

várias cenas que estavam em estudo, como foi o caso do Movimento do Parto, 

relatado anteriormente. Ser o corifeu pressupunha que minhas companheiras iriam 

em uníssono me acompanhar em todas as movimentações, gestos e palavras. Ser 

coro presumia que eu estivesse atenta para o que a companheira corifeu estivesse 

realizando.  
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 No Movimento da Mãe Criança, por exemplo, cada uma de nós, a partir da 

vivência com nossos filhos compomos pequenas células que partiram de nossas 

experiências com eles em sala de ensaio e isso nos trouxe uma gama de narrativas e 

imagens. Enquanto uma de nós era corifeu, as outras duas eram o coro e assim por 

diante. Até que chegamos em um consenso cênico e o que eram três células, 

tornaram-se uma e assim poetizamos nossos frutos, nossas sementes fecundas que 

nos alimentam diariamente com brincadeiras e ensinamentos constantes.  

Notei que quando nos desafiávamos a fazer o que a outra companheira 

propunha, saíamos um pouco da zona de conforto, de uma criação que, por vezes, 

passa pelos mesmos caminhos. O outro se tornava descoberta e potencialidade para 

inclusive, mudar a própria célula coreográfica.  

Já nos Movimentos do Parto e da Mãe Forte, esse procedimento nos deu 

suporte principalmente com relação à limpeza e harmonização dos movimentos. Aos 

poucos, Luciana Lyra, observava a movimentação mais inteira e intensa para cada 

uma de nós e harmonizava em processos de lapidação e de repetição das Imagens 

Ressonantes. Tínhamos achado o que buscávamos e as repetições também 

permaneceram na cena. O trabalho passou a ganhar ainda mais consistência quando 

Renata Camargo em consonância e diálogo com Luciana Lyra, propunha exercícios 

que potencializavam os procedimentos da Mitodologia em Arte.   

 

MANDALA CARTOGRÁFICA 

 

Próximas à estreia, iniciamos um procedimento Mitocênico, que ficou 

inacabado. Esse procedimento é a Mandala cartográfica, que acaba por se traduzir 

como uma síntese plástica da poética coreográfica de Cara da Mãe. Sobre a Mandala 

Cartográfica nos diz Luciana Lyra:  

 

Nas sociedades primitivas, o ciclo cósmico, que tinha a imagem de uma 
trajetória circular (circunferência), era identificado como o ano. O simbolismo 
da santidade e eternidade do templo aparece claramente na estrutura 
mandálica dos santuários de todas as épocas e civilizações. A mandala como 
simbolismo do centro do mundo dá forma não apenas as cidades, aos 
templos e aos palácios reais, mas também a mais modesta habitação 
humana. Assim, a mandala representa para o homem o seu abrigo interior 
onde se permite um reencontro com Deus, da mesma maneira que no 
processo de criação artística, o processo de construção de uma mandala é 
uma forma de meditação constante, um processo bastante lento e meticuloso, 
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no processo da construção de uma mandala, a arte transforma-se numa 
cerimônia religiosa e a religião transforma-se em arte (LYRA, 2010, p. 390). 

 

A Mandala Cartográfica, por ter esse poder de síntese, nos ajudou em alguns 

aspectos antes da estreia do espetáculo. Ainda nos encontrávamos inseguras e o 

tempo corria que nem criança pequena quando descobre que pode alcançar longas 

distancias com os pés. Para nós, foi essencial reunir todo o trajeto em um só lugar, 

condensando toda a história num grande círculo sagrado. Com a mandala pudemos 

visualizar a tessitura do espetáculo como um todo e isso nos ajudava a compreender 

as nuances necessárias para cada movimento (cena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 Depois de iniciada, nossa mandala passou bastante tempo guardada. Em um 

encontro que fizemos recentemente, tiramos a poeira do tempo dela e rememoramos 

escritos, fotografias e seu formato. Nos predispomos a completá-la e colocar ainda 

mais conteúdo diante de tudo que vivemos depois de duas temporadas. Mas, por fim, 

                                                      

198 Figura 54: Mandala cartográfica do espetáculo Cara da Mãe. 
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decidimos mantê-la da mesma forma de antes. Não mexemos em nada, para 

lembrarmos inclusive dos vacúolos não preenchidos e durante o processo. Decidimos 

respeitar aquele momento vivido, aquela mandala feita e vivida também com seus 

vazios.  

 

4.3.2 Símbolos no discurso performático 

 

 No tocante aos apetrechos utilizados em cena, vemos na Mitodologia em Arte 

o que seriam os Símbolos no discurso performático, que está intimamente ligado às 

escolhas cênicas que aos poucos foi se delineando pela via dos procedimentos 

mitocênicos. São os símbolos que preenchem de significado os mitemas que eclodem 

na cena.  

Os mitemas, são o agrupamento de simbologias, gestos, objetos e situações 

que estão atreladas a cada máscara ritual nos diversos movimentos. Como por 

exemplo, os grampos de cabelo e a escova para minha Mãe Antepassada, ou o tecido 

vermelho no qual Íris ressignifica ora lavando roupa, ora embalando como se fosse 

um bebê, assim como Ana Luiza Bione em relação às fotos e a forma de caminhar em 

cena com dificuldade que representam a memória de um tempo- espaço e a condição 

corporal de sua máscara ritual, ou seja sua mãe. 

Os objetos foram sendo escolhidos ao longo do percurso de criação e como 

dito acima, o procedimento Mitodramático Roda de objetos teve forte influência para 

a escolha do que iríamos utilizar. Nos processos mitocênicos, sempre nos era 

questionado se o objeto que estávamos inserindo nas composições eram de fato 

relevantes para a cena que seria apresentada, ou se tinha algum significado simbólico 

para a máscara ritual ali estudada.  

Dessa forma, conseguimos realizar uma trama de elementos que se tornaram 

imprescindíveis para a ação cênica. Contudo, a experiência com a II Jornada 

Artetnográfica199 e a necessidade em adaptar-se aos três ninhos de pesquisas, fez 

com que reestruturássemos a cena para que ela pudesse acontecer de maneira tão 

potente quanto com a presença de todos os elementos cênicos. No decorrer desse 

                                                      
199 Procedimento que será explicado no próximo capítulo. 
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tópico veremos com mais profundidade as pequenas alterações que se fizeram 

necessárias para a experiência acontecer de acordo com cada espaço específico. 

Tivemos que tomar várias decisões com nossa equipe formada inteiramente 

por mulheres. Nossa estreia estava marcada para janeiro de 2015 e para que 

pudéssemos alinhavar o espetáculo e montarmos toda sua estrutura, passamos o final 

do ano de 2014 unidas para darmos o acabamento aos elementos que compõem a 

cena como, música, figurino, iluminação, e a própria finalização do trabalho corporal, 

costurando todos os movimentos criados até ali. 

 

MÚSICA 

 

 Para compor as músicas que dariam vida às cenas, convidamos a cantora Isaar 

França que nos acompanhou mais assiduamente da metade para o final do processo, 

quando já tínhamos definido no corpo algumas cenas. Isaar esteve conosco no 

Experimento Cênico Cara da Mãe, realizado em 2013 integrando o festival Palco 

Giratório, Etapa-Recife. Portanto, várias nuances e elementos que havíamos utilizado 

naquele primeiro momento continuaram conosco durante o processo, fato que 

proporcionou em Isaar, uma certa intimidade com o trabalho, visto que partiu dessa 

primeira experiência. Em entrevista ela lembra: 

 

O espetáculo em Casa Amarela200, foi uma experiência incrível. Para mim foi 
muito bacana porque meu filho estava muito pequenininho, então eu lembro 
que a gente fez muita cantiga de ninar. E tinha uma música que eu tinha feito, 
há muitos anos atrás antes de engravidar e naquele momento eu senti o link 
dessa música com a questão da maternidade. Quando eu compus a música 
eu não tinha filho, mas durante a gravidez eu senti nela essa coisa forte que 
é a maternidade e aí deu vontade de colocar no disco e coincidiu do convite 
do Cara da Mãe. Eu achei que ela tinha tudo haver, com o espetáculo, tanto 
que ela ficou até hoje201. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      

200 Bairro em que realizamos o Experimento Cênico Cara da Mãe. 
201 Entrevista de Isaar concedida à pesquisadora em 5 de janeiro de 2017. 
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 A cantora e compositora deu preferência aos instrumentos musicais que de 

alguma maneira ela pudesse ter mais acesso. Quando começou a compor a trilha 

sonora, Isaar sentiu a necessidade de usar o Didgeridoo e nos propôs o som desse 

instrumento para o início do espetáculo. Nós já pensávamos em propor a Isaar o efeito 

sonoro do didgeridoo, visto que Ana Luiza Bione e Íris Campos tiveram em seus partos 

a presença desse som, que tocado pelos pais dos seus filhos, proporcionavam a elas 

a sensação de internalização e concentração. Segundo Ana Luiza Bione, “é um som 

que remete muito a terra”. 203 

O didgeridoo é um instrumento de sopro originário dos aborígenes australianos, 

que exige de quem toca uma habilidade com a chamada respiração circular204. O som 

produzido por esse instrumento é grave e por ter completa ligação com a respiração 

                                                      

202 Figura 55: A cantora Isaar cantando a música primavera de sua autoria na apresentação do 
Experimento cênico Cara da Mãe, realizado no C.A.S.A (Centro de articulação de saberes artísticos) 
em Recife-PE. Foto: Rogério Alves. 
203 Entrevista de Ana Luiza Bione concedida à pesquisadora em de 4 de janeiro de 2017. 
204 Consiste na simulação de uma respiração constante, em que o indivíduo terá de reinspirar o ar 
expelido durante a expiração 
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e ser um som contínuo nos remete ao “Om” da meditação, o som semente, o som 

primordial do universo e ao som uterino, do centro da terra. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

    
 

205 
 

 Quanto as questões da criação musical Isaar diz em entrevista: 

 

Eu tive muita referência de vocês enquanto criadora do espetáculo, a questão 
da água e de muitas outras coisas que vieram também de Luciana que estava 
dirigindo, então tudo isso colaborou bastante com a trilha. Eu digo que essa 
trilha foi uma coisa conjunta que a gente fez e eu acho que toda trilha tem 
que ser junto mesmo, porque quem está criando o espetáculo é que vai 
passando as referências, mas vocês foram além. Trouxeram músicas, 

trouxeram textos e isso foi muito legal para a construção206. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207 

                                                      
205 Figura 56: Imagem do instrumento Didgeridoo. 
206 Entrevista de Isaar concedida à pesquisadora em 5 de janeiro de 2017. 
207 Figura 57: Isaar em conversa com a diretora Luciana Lyra para construção da trilha sonora. Foto: 
Karla Martins. 
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 Para Isaar, percorrer por várias mães e rememorar as avós, era algo pesado, 

pois era inevitável reviver as dores da família. Para ela “Não é só olhar a avó ou a 

mãe, mas principalmente, estar atento ao nosso olhar atual sobre elas”208. 

  

CENOGRAFIA 

 

 A cenografia foi construída a partir de estudos feitos tanto em laboratórios 

mitodológicos, partindo dos elementos que levávamos para compor a poética 

coreográfica, quanto das pesquisas realizadas por Nara Menezes209 junto a Luciana 

Lyra, principalmente com relação a texturas e materiais que pudessem servir de 

estímulos sensoriais para os espectadores.  

 Sentimos a necessidade de transformar o ambiente em um grande útero e por 

isso começamos a definir que não poderíamos colocar mais de 80 espectadores nesta 

experiência. Buscávamos a intimidade, o aconchego e começamos a vislumbrar o 

público próximo a nós, inclusive dentro do espaço cênico conosco.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

210 211 

 A princípio essas foram as primeiras ideias que nos serviram de inspiração para 

acomodar alguns espectadores. Luciana Lyra investigou imagens que continham 

texturas e divisões que delimitavam o espaço. Além disso, tínhamos um fator 

primordial nessa jornada, o feminino e seus ciclos menstruais, lunares redondos. Os 

                                                      
208 Entrevista de Isaar concedida à pesquisadora. 
209 Atriz, palhaça e cenógrafa de Recife- PE. 
210 Figura 58: Estudos para a composição do cenário de Cara da Mãe. Foto retirada da internet. 
211 Figura 59: Estudo para a composição do cenário de Cara da Mãe. Foto retirada da internet. 
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procedimentos Roda de objetos, mandala cartográfica, entre outros contidos na 

Mitodologia em Arte, já introduziam ainda mais a ideia de uma espacialidade circular, 

descartando a possibilidade de um espetáculo aos moldes italiano212. Estávamos em 

busca de uma performance, de um lugar que gerasse acontecimento e experiência e 

para isso, precisávamos do risco e do público bem perto de nós.   

 Ainda com o olhar voltado para o aconchego da plateia, decidimos construir um 

tapete texturizado de 8 x 10 de largura e comprimento.  Com a definição desse 

elemento cênico, consideramos importante que o público estivesse descalço a fim de 

que sentisse a tessitura e a maciez do tapete. Era necessário que os pés dos 

espectadores estivessem receptivos as sensações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          213 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
212 Palco italiano em que os atores se encontram de frente para a plateia a uma certa distância. 
213 Figura 60: Elenco Cara da Mãe. Foto: Karla Martins 
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214 Figura 61: Estudo de texturas para composição do cenário do espetáculo Cara da Mãe. Foto 
retirada da internet. 
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215 Figura 62: Estudos de texturas para composição do cenário do espetáculo Cara da Mãe. Foto 
retirada da internet.  
216 Figura 63: Estudos de texturas e delimitações espaciais para o espetáculo Cara da Mãe: Foto: 
quadro Nocturne de Joan Miró. 
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Estudamos formas de proporcionar ao público uma sensação próxima de estar 

no útero e para isso definimos que seriam distribuídas vendas de tecido vermelho 

transparente, para que o sentido da visão também fosse diminuído, aguçando os 

demais sentidos. A ideia era proporcionar a sensação intrauterina e o trabalho com a 

iluminação também proporcionou o ambiente que desejávamos.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

218 

                                                      
217 Figura 64: Público antes de entrar no espetáculo com a venda nos olhos. Foto: José Barbosa. 
218Figura 65: Disposição do público no ensaio aberto do espetáculo Cara da Mãe, primeira 
demonstração cênica realizada no Teatro Marco Camarotti, Recife- PE, local da estreia. Foto: Karla 
Martins. 
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Fizemos uma pesquisa de campo para descobrir materiais que viabilizassem 

nossos interesses principalmente com relação a textura. Toda a equipe se mobilizou 

em um dia inteiro no centro comercial do Recife. Lá investigamos tecidos, tapetes, 

possíveis materiais que pudessem ser utilizados e chegamos a algumas soluções. Por 

mais que tivéssemos sido premiadas pelo Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna 

2013, os recursos pareciam escassos diante das demandas que o espetáculo 

apresentava. Também realizamos um estudo elaborado sobre a disposição dos 

espectadores no espaço. 
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219 Figura 66: Imagem do espetáculo Cara da Mãe em cena Íris Campos e o tapete que acolhe a cena. 
Imagem: Diogo Condé. 
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Para o movimento do colo, promovemos a volta para o útero, mas 

diferentemente do experimento cênico que realizamos no Palco Giratório em 2013, 

nossa intenção era de fato proporcionar um ambiente uterino para a plateia. Dessa 

maneira utilizamos como metáfora o nome do Coletivo e seu significado para 

promover o que pretendíamos, uma espécie de ‘Tenda vermelha’ desceria sobre o 

público e assim o fizemos. Estudamos possibilidades de materiais, algumas imagens 

que serviram de inspiração para essa construção e principalmente de que modo 

entraria em cena quando não dispuséssemos de estrutura física (urdimentos de um 

teatro). 
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220 Figura 67: Imagem da exposição Leviathan em Grand palais em Paris, do artista Anish Kapoor que 
serviu de inspiração para a Tenda Vermelha que cobriria a cena ao final do espetáculo. 
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221 

Baseada nas imagens pesquisadas, fomos certeiras em busca de um material 

que fosse acessível e desse a ideia de uma grande tenda simbolizando o útero. A 

tenda foi feita com um tecido voal vermelho que geralmente se encontra no centro da 

cena, pendurada nos urdimentos do teatro. Independentemente do local de 

apresentação, a tenda é um símbolo imprescindível para nossa experiência. 

Encontramos a solução, principalmente, nas apresentações que fizemos nos ninhos 

de pesquisa, Cais do parto, NEIMFA e Centro de Capoeira São Salomão, sendo o 

último ninho citado, o único lugar com as necessidades básicas para dispor a tenda 

tal como a concebemos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
221 Figura 68: Imagem do artista Anish Kapoor. Obra: Mother mountain (1985). 
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222 Figura 69: Bailarinas em cena com a Tenda. Foto: Tuca Soares 
223 Figura 70:Tenda vista por fora. Foto: Karla Martins 
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Nara Menezes, responsável pela cenografia do espetáculo, considerava 

nossas escolhas fundamentais para compor a cena, entretanto, sua preocupação 

maior era em relação a harmonização das cores e dos símbolos que estávamos 

propondo em laboratório.  

Trazíamos objetos que tinham uma relação afetiva e simbólica tanto com 

relação aos tipos de mães como também com as histórias de vida de cada atuante. 

Sobre a criação do ambiente cenográfico e as inspirações, Nara Menezes relata: 

 

Então o que me vinha desde o primeiro ensaio, era a ideia de culto. Então eu 
imaginava altares, para mim vocês estavam cultuando, me vinha todo tempo 
altares e homenagens, era muito presente essa questão da divindade. Eu 
conseguia no ensaio distinguir a pesquisa própria de cada uma, tinha uma 
unidade obviamente por conta do espetáculo, do roteiro, da dramaturgia, mas 
eu distinguia cada uma especificamente com uma história e uma pesquisa 
muito próprias também, então eu peguei isso para na minha cabeça também 
constituir uma imagem daqueles altares, dos elementos, das cores. E ao 
mesmo tempo no estudo de cenário você tem que criar unidade o tempo 
inteiro, harmonia224. 

  

No Experimento cênico Cara da Mãe, utilizamos um móvel como altar, com 

nossos objetos significativos e que inspiravam uma ideia de sagrado, porém, era um 

único altar contendo apenas a imagem de Iemanjá. Na montagem, os altares com as 

particularidades de cada bailarina e do que levava para a cena tornaram-se parte 

essencial e imprescindível. Neles, colocamos os objetos que utilizamos durante a 

trama do espetáculo. As cores escolhidas para confeccionar os altares eram de 

acordo com as iabás que regia cada atuante. Para Nara, era essencial que essas 

tonalidades se harmonizassem entre si, mas também com os outros elementos de 

cena, como o tapete (de cor bege), o tecido vermelho (referente a tenda e ao tecido 

utilizado por Íris Campos) e ao figurino.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
224 Entrevista de Nara Menezes concedida a mim em 5 de janeiro de 2017. 
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225 Figura 71: Estudo para o altar de Iemanjá. Foto: Karla Martins 
226 Figura 72: Estudo para o altar de Oxum. Foto: Karla Martins. 
227 Figura 73: Estudo para o altar de Nanã. Foto: Karla Martins. 
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228 Figura 74: Altar de Iemanjá (Janaina Gomes) Foto: Karla Martins. 
229 Figura 75: Altar de Oxum (Ana Luiza Bione) Foto: Karla Martins 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

Os cantis de barro, coloridos em cada altar com a cor do orixá referente é onde 

se encontram o chá de alecrim e a água com mel que distribuímos para a plateia, 

tendo como referência as parteiras e as doulas que preparam essas bebidas para 

potencializar energeticamente a parturiente que está em franco trabalho de parto. Ao 

lado dos altares ficavam as bacias que assim como os cantis de barro, foram 

inspiradas nas parteiras tradicionais simbolizando o preparo do banho e das ervas no 

trabalho de parto. 

 Foi uma construção laboriosa a partir de várias mãos, contudo, pensada e 

costurada por Nara Menezes, que sempre trazia elementos e propostas que 

compunham um ambiente não só harmonioso esteticamente, como também cheio de 

significado.         

Para Nara Menezes era um trânsito entre nós que estávamos na cena e ela 

que também trazia seus apontamentos e estudos acerca da sua experiência enquanto 

mulher.  

De mim para com vocês, foi meus estudos de teatro, a pesquisa teatral, minha 
fonte que é a palhaçaria. E isso traz uma base. E a segunda coisa foram meus 
estudos sobre o feminino, então eu fiquei bem feliz porque é um universo que 

                                                      
230 Figura 76: Altar de Nanã (Íris Campos) Foto: Karla Martins 
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eu transito já há um tempo como curiosa. O sagrado, os estudos sobre as 
deusas, alguns panteões, não só as deusas gregas, mas as africanas, esse 
contato com o candomblé, com os orixás. Do que eu trouxe de mim para o 
grupo foi isso, coisas que tenho lido para a gente crescer como mulher.  

 

 

ILUMINAÇÃO 

  

 

Na iluminação quem esteve conosco foi Natalie Revorêdo231 que aos poucos 

também trazia elementos que começavam a dialogar com o cenário e figurino. 

Promovemos alguns encontros com toda a equipe e isso não só fortaleceu como 

também começou a dar suporte para o trabalho umas das outras. Aos poucos 

começamos a vislumbrar a iluminação interagindo com cada tipo de mãe apresentada 

em cena e assim como no cenário, ela também precisou se adaptar aos lugares que 

nos apresentávamos.  

 Natalie nos trouxe a ideia de colocar em cena três luminárias de cabaças232. 

Para isso, contou com a ajuda de Nara Menezes que a projetou e com Gustavo 

Teixeira233 que montou. Por fim Natalie fabricou manualmente a logística da 

iluminação dentro das cabaças.  

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

                                                      
231 Bailarina, estudante do curso de Dança da UFPE e iluminadora. 
232 São frutos que das árvores curcubita legenária. São utilizados para fazer recipientes e ornamentos 
decorativos.  
233 Cenógrafo. 
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  234 

Para nós o formato da cabaça, remetia ao útero. Na África, esse fruto é 

sagrado, e serve principalmente como utensílio que armazena água e comida, como 

também serve de instrumento musical, mas para além disso:   

 

Na África, além da sua multidisciplinaridade, o fruto representa um importante 
patrimônio cultural, que há séculos preserva e conecta as culturas do 
continente [...] Gie Goorgoorlou, diretor do festival Kom Kom calebasse235, 
acredita que se existe um objeto que forma a base do desenvolvimento 
africano, esse objeto é a cabaça: “Criamos um festival que atrai milhares de 
pessoas de todo o mundo para promover o turismo cultural, recreação para o 
fortalecimento da economia local e o aumento da renda para a população 
local. Tudo isso, através da reabilitação e promoção de um componente único 
do nosso patrimônio cultural e natural: a cabaça”. O diretor explica que o 
material representa um símbolo de união dos povos negros no mundo, uma 
vez que é utilizada como ferramenta diária não apenas na África quanto nas 
Américas e da Índia, e vê nos objetos produzidos com o fruto, um emblema 
que marca a sociedade africana e que pode ser um grande responsável pelo 
desenvolvimento sustentável da região236. 

 

                                                      
234 Figura 77: Estrutura da cabaça no espetáculo Cara da Mãe. Foto: Rayza Oliveira 
235 Festival criado para enaltecer a cultura da cabaça entre os povos africanos e das Americas. 
236 AFREAKA, Senegal; A cultura da cabaça: patrimônio que conecta os povos africanos. AFREAKA, 
2017. Disponível em: http://www.afreaka.com.br/notas/a-cultura-da-cabaca-patrimonio-que-conecta-
os-povos-africanos/. Acesso em 29 de janeiro de 2017.  

http://www.afreaka.com.br/notas/a-cultura-da-cabaca-patrimonio-que-conecta-os-povos-africanos/
http://www.afreaka.com.br/notas/a-cultura-da-cabaca-patrimonio-que-conecta-os-povos-africanos/
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 Para Natalie Revorêdo a criação da luz foi um lugar no processo sobretudo de 

empatia para com o mito que o regia, sobre os tipos de mães, sobre nossas ancestrais. 

Em entrevista Natalie explica o que a motivou para a iluminação cênica do espetáculo: 

 

O que me motivou a criar essa iluminação foi o caminho sensível que eu tive 
nessa criação, a sensibilidade e a entrega desses três corpos múltiplos, para 
essas três mães, mulheres, lobas. Me senti mulher, mãe, filha, irmã, esposa, 
foi realmente eu me conectar a esses lugares e entender o quanto que existe 
de falha, que existe em excessos. Essa luz é totalmente direcionada para 
minha avó e eu sei que se um dia eu tivesse que dançar esse espetáculo, se 
eu tivesse que pensar só na minha mãe enquanto mulher seria muito difícil. 
Acho que esse é um dos motivos de ter chorado muito nesse espetáculo, a 
dificuldade que tenho de me relacionar com minha mãe. Vocês também, 
porque eu me sentia um pouco Janaina sentada naquele banco fazendo 
aquela touca, eu me sentia muito Íris lavando roupa, a Ana que resgatava 
aquelas memórias, e para além disso, saber a história de vida de vocês não 
só como iluminadora do espetáculo, mas como amiga que conversa fora da 
sala de ensaio, saber sobre a morte da mãe de Ana, saber da história da mãe 
de Íris, saber se vocês enquanto mulheres, amigas, esposas, mães, isso foi 
bem real. Cada cena tem sua especificidade, cada cena tem seu detalhe, sua 
temperatura, e vocês conseguem me passar muito isso, do azul da cor mais 
fria ao vermelho a cor mais quente do espetáculo e com isso posso dançar 
com vocês. Porque é uma dança circular, e isso é bem presente. O que mais 
me motivou nesse espetáculo foi a cumplicidade dentro e fora da criação de 
Cara da Mãe. Foi o ouvir muito vocês. Isso foi muito importante para mim237. 

  

 No depoimento de Natalie podemos observar que a interação com toda a 

equipe ultrapassou os limites da criação, formamos o clã Cara da Mãe. Nossas vidas, 

nossas memórias e as experiências artetnográficas com todas as mulheres que 

passaram por nós durante a jornada, estavam ali. O grande desafio de Natalie, era 

criar nuances para cada movimento do espetáculo, para todos os tipos de mães que 

surgiam durante a experiência. Natalie criou uma textura de sombras, volumes, 

contrastes, cores frias e quentes para potencializar o que gostaríamos de dizer com o 

corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
237 Entrevista de Natalie Revorêdo concedida a mim em 10 de Janeiro de 2017. 
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238 Figura 78: Cena do espetáculo Cara da Mãe, movimento do prólogo, cena da água. Foto: Tuca 
Soares.  
239 Figura 79: Visão geral da cena. Movimento da mãe forte/ Lakshimi. Foto: Rayza Oliveira. 
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FIGURINO 

 

No figurino convidamos Maria Agrelli240 para compor conosco o clã Cara da 

Mãe. As investigações acerca do que vestiríamos, foi também resultado dos diversos 

procedimentos mitodológicos que tivemos. Os vestidos que usamos para realizarmos 

a cena da mãe antepassada, foi a peça que mais influenciou Maria Agrelli em suas 

investidas criativas, que também começou a empreender investigações a partir de 

imagens e a conceber os primeiros materiais que viriam a compor o figurino.  

 Em entrevista Maria Agrelli ressalta a importância das experiências práticas 

conosco para destrinchar outras possibilidades e imagens para a composição do 

figurino: 

A coisa mais importante foi participar da construção desde o início da criação. 
Fazer alguns exercícios com vocês de leitura dos textos, de conhecer essas 
mães que vocês estavam pesquisando, de ver vocês se encontrando nelas, 
se afastando delas, se reconhecendo, tudo isso foi alimentando a pesquisa 
da criação do figurino. Conhecer um pouco da mãe de vocês através das 
cartas, a partir das nossas conversas. Falar um pouco de mim, da minha mãe, 
me colocar dentro da história, isso tudo foi importante. 241 

  

Uma das imagens de maior impacto sobre a criação foi a placenta. Sobre as imagens 

investigadas Maria explica: 

 

A chegada da imagem da placenta para mim foi realmente algo que conduziu 
todo o trabalho, a placenta como elemento que nos encontra, que a gente se 
liga e poder trabalhar com ela e com diversas formas dela como ponto de 
partida para criação foi essencial para o que vinha sendo agregado 
posteriormente. Então as nossas mães, as nossas avós. As roupinhas de 
casa, nada muito sofisticado, mas ao mesmo tempo é um espetáculo de 
dança, então a gente precisava de uma roupa que dançasse junto, 
colaborasse com todo o espetáculo. A chegada dos orixás também foi 
importante para definição de cores, a escolha do tecido florido. Ele parte 
muito mais de uma pesquisa interna, focada no dia a dia, no encontro. Eu 
pesquisei mais sobre as características dos orixás, para entender algum 
elemento importante para dar ênfase a cada uma de vocês. Eu tinha um 
caderninho que eu anotava tudo e inclusive cada vez que eu ia para São 
Salomão, eu trazia alguma coisa de lá, tem umas flores secas que traziam 
umas tonalidades interessantes. 242 

  

 

 

 

                                                      
240 Bailarina criadora do Coletivo Lugar Comum e figurinista. 
241 Entrevista de Maria Agrelli concedida a mim em 16 de Janeiro de 2017. 
242 Entrevista de Maria Agrelli concedida a mim em 16 de Janeiro de 2017 
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243 

 A partir dessa imagem a figurinista Maria Agrelli começou a investigar materiais 

que pudessem suscitar em nós e no espectador a ideia de placenta. E assim, chegou 

ao material da meia-calça utilizada para fabricar trançados que pudessem remeter a 

imagem exposta acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
243 Figura 80: Imagem da placenta pesquisada por Maria Agrelli durante o processo do espetáculo Cara 
da Mãe. Foto retirada da internet. 
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 E aos poucos começávamos a vislumbrar o que seria nossa indumentária. 

Outros testes foram realizados até descobrirmos onde cada “emaranhado de 

placenta” ficaria e qual tecido iriamos utilizar para compor o figurino. Como Maria 

Agrelli disse em entrevista, as cores dos orixás Iemanjá; azul, Oxum; amarelo e Nanã; 

roxo, prevaleceram na escolha da estampa utilizada em Cara da Mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

244 Figura 81: Primeiros estudos sobre a imagem da placenta com o material da meia- calça. Foto: 
Mara Agrelli.  
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245 Figura 82: Tecido escolhido para compor a indumentária de Cara da Mãe. Nele estão contidas 
todas as cores dos orixás Iemanjá, Oxum e Nanã. Foto: Maria Agrelli. 
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246 Figura 83: Investigações para composição do figurino. Foto: Maria Agrelli. 
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247 Figura 84: Figurino de Ana Luiza Bione, espetáculo Cara da Mãe. Foto: Rayza Oliveira. 
248 Figura 85: Figurino Janaina Gomes no espetáculo Cara da Mãe. Foto: Yuri Lemos. 
249 Figura 86: Figurino Íris Campos no espetáculo Cara da Mãe. Foto: Yuri Lemos 
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4.3.3 Dos preparativos finais – corpo/ dramaturgia/ encenação 

 

À Renata Camargo coube o papel de nos conduzir 

corporalmente/coreograficamente. Nos encontrávamos periodicamente e nesses 

encontros pudemos realizar um trabalho de consciência e principalmente coerência 

entre os movimentos que criávamos e o que queríamos emitir com a movimentação. 

Precisávamos de um elo, algo que ligasse uma cena com a outra, conectando os 

pontos que tecíamos nesse emaranhado de experiências. Essa pequena ligação 

coreográfica deu origem ao movimento à Mãe/Roda da Fortuna fazendo referência à 

carta do tarô, em que as três moiras, as três deusas do destino, aparecem tecendo o 

fio da vida. Nos encontramos em cena simbolicamente como essas três moiras, que 

estão prestes a sair do ventre da mãe, prestes a olhar para o mundo e a entrar no 

próximo movimento. 

Em entrevista Renata Camargo fala sobre a condução desse trabalho, 

principalmente com relação as coreografias que surgiam em processo: 

 

Vocês foram desenhando os movimentos com os corpos de vocês, eu não 
vinha desenhar corpos, então eu ia dando estímulos, que apareciam em 
vocês e estímulos coreográficos em termos de desenho em espaço e estética 
para que vocês lapidassem. Mas os movimentos vinham de vocês, das 
experiências que vocês tinham nos laboratórios com a Luciana250. 

 

 Renata Camargo teve como mestre Klauss Vianna, e se interessava pelo 

acaso, pelo que nós reservávamos para ela a cada encontro. Em todo o período de 

trabalho, nossa diretora corporal não repetia exercício, muito menos conduzia da 

mesma forma. Sobre essas questões ressalta que esse tipo de trabalho alimenta sua 

possibilidade em se renovar sempre, como afirma em entrevista concedida: 

 

Eu gosto desse tipo de trabalho, gosto de partir de algum lugar, mas esse 
lugar nunca me fixa, nunca me determina uma situação, porque aí eu vou 
colocar em jogo tudo que estiver acontecendo. Então é muito importante para 
mim o ato, o momento, a ação, eu não fico presa a um roteiro para trabalhar. 
Então eu tinha as leituras, eu sabia para onde tudo estava se dirigindo, tinha 
as conversas com Luciana, porque a gente sempre teve essas conversas 
paralelas. O que mais senti durante o processo todo, foi essa vontade de 
afinar esse sentido e o sentimento do movimento do corpo com a dança que 
vocês produziam. Porque a gente vem de uma escola de dança que 
determina coreografia, determina passo e que a gente tem que fazer. Então 
quando vem para uma proposta que é toda criação, então o desafio é tentar 

                                                      
250 Entrevista de Renata Camargo concedida à pesquisadora em 5 de janeiro de 2017 
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encontrar movimentos outros e aí a questão é esse enrijecimento que se 
provocou, essa estética que está muito fixada na cabeça da gente. E eu acho 
que o mais interessante é você ir desvendando, mesmo que o processo seja 
difícil, porque foi, porque também são pessoas diferentes então isso também 
é importante colocar. Ali tinham três pessoas com três histórias e falando de 
uma questão que é uníssona, mas cada uma viveu coisas muito diferentes251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

  

O diálogo entre Renata Camargo e Luciana Lyra, fez com que surgissem 

imagens que alimentavam a poética coreográfica, principalmente, quando 

retornávamos das experiências com Renata Camargo demonstrando o que criávamos 

para Lyra. Eram três corpos se reestruturando para voltar à cena.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                      

251 Entrevista de Renata Camargo concedida à pesquisadora em 5 de janeiro de 2017. 
252 Figura 87: Em sala de ensaio. Da esquerda para a direita Janaina Gomes, Renata Camargo, Íris 
Campos e Ana Luiza Bione, ensaio do SESC- Santo Amaro. Foto: Karla Martins. 
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253 Figura 88: Inspirações imagéticas para tônus muscular dos tipos de mães. Foto: escultura de Camille 
Claudel (femme accroupie). 
254 Figura 89: Inspirações imagéticas para tônus muscular dos tipos de mães. Foto retirada da internet. 
Foto: escultura de Camille Claudel (Sculptures femme). 
255 Figura 90: Inspirações imagéticas. Obra de Pablo Picasso (Le reve) 
256 Figura 91: Inspirações imagéticas para tônus muscular dos tipos de mães. Foto retirada da internet. 
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Para todas as criações foram imprescindíveis a participação efetiva da equipe 

técnica, quer seja estando conosco nesse processo realizando os procedimentos, 

quer seja lendo os materiais coletados através da mística. Vê-se também um ponto 

                                                      
257 Figura 92: Inspirações imagéticas. Foto retirada da internet. 
258 Figura 93: Inspirações imagéticas. Pintura de Luda Lima.  
259 Figura 94: Últimos ajustes para a estreia da primeira temporada, conversa entre Renata Camargo, 
Luciana Lyra, Janaina Gomes e Ana Luiza Bione no teatro Marco Camarotti, Recife- PE. Foto: Karla 
Martins. 
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em comum: nesse processo todas as pessoas de alguma forma se enxergaram dentro 

da pesquisa não apenas cumprindo suas funções, como também levantando questões 

em relação à maternidade, ao feminino que estava à sua volta. 

 Quanto à dramaturgia e a encenação, Luciana Lyra trabalhava de acordo com 

os materiais que via surgir nos laboratórios. Não chegava com o texto pré-elaborado, 

mas construía de acordo com o que via naquele determinado momento, assim criou a 

Poética Cênico-Coreográfica do espetáculo, tecendo um texto falado trançado com a 

dança, um ‘texto que dança’ a cada nuance de mãe que se revela em cena. Sobre a 

encenação e dramaturgia, ela relata em entrevista concedida à pesquisadora: 

 

Não é muito lógica essa escrita cênica de Cara da Mãe. Surgiu primeiro nos 
laboratórios, com os movimentos circulares, os fluxos da água, da figura da 
imperatriz, das imagens que vocês traziam das mães e das avós. Depois das 
ações que vocês foram criando a partir dessas mulheres, de ações que eram 
delas como lavar as roupas dos filhos, fazer a touca nos cabelos, o partejar, 
o abortar. São ações, porque essas imagens só fazem sentido se elas são 
ações. No teatro é assim que funciona. E meu caminho é muito narrativo, 
dramatúrgico e teatral, mas ao mesmo tempo me ligo muito no movimento 
que vai criando toda uma tessitura, e isso vem da dança. Com relação a 
dramaturgia em si, primeiro surgiu a partir da Mística, quando a gente 
descobriu aquele texto da Clarissa que ela fazia quase que uma sequência 
de qual é a jornada de uma mãe. A priori a jornada de uma mãe vai pôr todas 
essas etapas, porque para Clarissa, o mito culmina com a mãe forte, a mãe 
que congrega todas as outras. Existe essa grande mãe, que é a mãe forte só 
que dentro dela existem todas as outras. Então a criação da dramaturgia 
surgiu muito dessa jornada da mãe, acho que isso foi um guia para criar essa 
sequência, desde a mãe antepassada, passando pelo nascimento de vocês 
como mães e todas as questões aí implicadas260. 

 

Em determinado momento, fomos provocadas pela diretora Luciana Lyra, a 

escrevermos cartas261 para as nossas mães.  Lidamos com o que de mais precioso 

estava em nós e que pedia para sair, para chegar até elas, o passado, presente e 

futuro juntos. Foi um momento de reencontro com nós mesmas e com nossas 

mulheres ancestrais. Lermos as cartas para nossas antepassadas, é um ato de 

rememorar nossa trajetória e de fazer com que o público se sinta ainda mais parte 

dessas trajetórias de vidas que estão sendo contadas no ato cênico. 

 
 
 
 

                                                      

260 Entrevista de Luciana Lyra concedida à pesquisadora em 4 de janeiro de 2017. 
261 As cartas escritas para as mães que as artistas leem no espetáculo Cara da Mãe, estarão no anexo 
desta dissertação. 
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 Vale ressaltar que a relação estabelecida permitiu com que a dramaturgia fosse 

uma trama feita também por nós. Em alguns movimentos, as frases que utilizamos 

nos procedimentos mitocênicos estão presentes, alinhavando o percurso da jornada, 

e assim encerro esse capítulo, convidando-o, convidando-a para conhecer nosso filho, 

o espetáculo Cara da Mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

262 Figura 95: Luciana Lyra na montagem do espetáculo Cara da Mãe em Casa Mecane, Recife- PE.  
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5.O retorno: sobre a criação cênica de Cara da 

Mãe. 

 

 

 

                                                      

263 Figura 96: Imagens do espetáculo Cara da Mãe. Imagem: Yuri Lemos. 
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 Chegamos até aqui querida leitora e caro leitor. Aqui invoco o tempo como 

senhor sagaz que soube o momento certo de plantio e de colheita. Neste capítulo 

explanarei sobre a Comunhão performática e a II Jornada Artetnográfica, últimos Ritos 

Coletivos pertencentes aos Ritos de Realização da Mitodologia em Arte.  

A Comunhão performática, configura-se como sendo o ápice do processo 

mitodológico (LYRA, 2015, p. 76). É nessa fase que entramos em contato com o 

espectador de uma maneira mais plena. Nesse Rito de Realização, encontramo-nos 

com o público em um ato de comungar com todas e todos, a jornada que passamos 

até chegarmos ali. 

 Já a II Jornada Artetnográfica é o segundo momento dos artistas em contato 

com o contexto de alteridade, entretanto, levando consigo a poética realizada após o 

processo artetnográfico e laboratoriais em sala de ensaio.  

Diante desse contexto, Cara da Mãe teve duas temporadas. A primeira 

realizada na estreia do trabalho, em janeiro de 2015 integrando a programação do 

Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, no Teatro Marco Camarotti em Recife- PE. 

Em seguida, nos ninhos de pesquisa, Cais do Parto, NEIMFA e Centro de Capoeira 

São Salomão. Além da participação do Festival Internacional de Dança do Recife em 

outubro do mesmo ano. 

A segunda temporada foi realizada graças ao financiamento do Fundo de 

Incentivo à Cultura – FUNCULTURA, pelo Governo do Estado de Pernambuco, tendo 

sua reestreia em agosto de 2016 no Espaço Experimental no bairro do Recife Antigo 

e apresentações descentralizadas na sede do Centro de educação e cultura Daruê 

Malungo264 e no Centro de Capoeira São Salomão, totalizando 12 apresentações. 

Assim como houve a participação no Festival Na Onda da Dança, em outubro 2016 

promovido pelo SESC- PE.  

Fomos agraciadas pela oportunidade em ver nosso espetáculo ganhando 

forma, contornos, densidade e principalmente distribuindo amores por onde passou, 

comungando com afeto o trajeto percorrido por esse coletivo de mulheres que pariram 

juntas um filho. Assim se deu nossa II Jornada Artetnográfica e nossa comunhão 

                                                      

264 Daruê Malungo existe desde 1984 e, oficialmente como ONG, desde 1988. Foi idealizada por Gilson 
Santana, o mestre Meia-Noite, ex-integrante do Balé Popular do Recife, para trabalhar com menores 
carentes de Chão de Estrelas. Trabalha com a valorização da cultura popular e africana dentro da 
comunidade, tendo como foco o público infantil e jovem. 
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performática, procedimentos que tem como viés principal a troca com o outro, o ato 

cênico em si, um momento em que espectador e artista juntam-se para testemunhar 

um ao outro, comungando seu trabalho, sua jornada até ali, sendo a síntese do 

processo pelo qual o artista passou. 

Sobre a comunhão performática Luciana Lyra explica:  

 

Após todo o processo de autocomunhão proporcionado pelos ritos 
mitodológicos vivenciados, desemboca-se na relação da cena com o público, 
onde se misturam os laços estruturais e, de alguma maneira, são 
suspendidas as diferenças, homogeneizando as distinções em prol da 
totalidade. A performance em si propõe esta igualdade, este encontro, no 
dizer grotowskiano (1992), onde se introduz a consciência do todo e até o 
vocábulo público transcende sua função, adentrando a ideia de espectador, 
de testemunha. Este espectador apontado por Grotowski é mais que um mero 
observador, mas torna-se parte do jogo, participa. Não só o atuante é o 
performer, mas também o espectador, o sujeito da performance assim, é a 
própria performance, rompendo a dicotomia palco-plateia (LYRA, 2015, p.76). 

 

Na ocasião da primeira temporada, nos comportamos como uma mãe insegura 

que acaba de ganhar em seus braços o primeiro filho, tateando as experiências com 

receio de acordar o menino, de vê-lo chorar, ou machucá-lo de alguma forma. Todos 

os direcionamentos apontados durante o período da estreia tiveram em nós, atuantes, 

o peso de querer cumprir o melhor papel de “mãe” já visto. E o peso da cobrança que 

colocávamos nesse primeiro filho recém-chegado, era inquietante, mas necessário 

para chegarmos até aqui. A maturidade só acontece a partir da experiência. 

 Esse filho composto de tantas mães estava prestes a se colocar no mundo para 

preencher os espaços e dar colo para muitas mulheres, homens, crianças, jovens, 

adultos e idosos.  

 Neste ponto da Mitodologia em Arte, condensa-se todas as experiências, 

pessoais e artetnográficas em uma trama que simboliza a síntese de todo o percurso 

da jornada. Aqui é chegada a hora de voltar para o cotidiano, trazendo o elixir da vida, 

o que aprendemos durante toda a jornada.  

 

5.1 O PARTO OU O CAMINHO DE VOLTA 

 

 Diante do público, nossa vida e a de tantas outras mulheres que carregamos 

conosco. Diante do público uma história que atravessa o tempo para contar de onde 

viemos e quem somos. Compartilhar essa história, essas mães, esse amor desmedido 
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que ora se faz leve, ora se faz pesado, é um alicerce para continuar seguindo em 

frente.  

 Fui testemunha em ver minha mãe na plateia. Testemunhei sua emoção, e me 

contive para prosseguir. Vi amigos chorarem ao serem embalados. Entreguei a carta 

que leio em cena, curiosamente para uma mulher cujo nome era Ceça que no término 

do espetáculo, se dirigiu a mim para dizer seu nome e que aquele era o dia do seu 

aniversário. Para minha surpresa, aquela era a segunda vez que seu filho assistia ao 

espetáculo. Recentemente na segunda temporada, seu filho esteve novamente 

conosco. Neto Falcão me deu a honra de tecer algumas palavras sobre o espetáculo: 

 

Eu não posso começar sem dizer que tudo é água... dentro e fora de mim. 
Cara da Mãe foi a primeira peça intimista que eu já assisti, numa época em 
que, no teatro era novo para mim O jeito que vocês olhavam e falavam 
conosco, o público, passava uma sensação de “ser filho” tão grande que eu 
não podia deixar de assistir, e fui mais duas vezes. Foi uma experiência única. 
O café, cartas, sempre entregues com carinho e a delicadeza de uma mãe 
que quer mostrar algo a sua cria. Traz o público para o afago, para perto do 
peito. A segunda vez que assisti foi com minha mãe e não preciso dizer que, 
no final, todos nós estávamos aos prantos, emocionados por perceber as 
pequenas coisas em comum e a grandeza que isso passava. Na terceira vez 
eu percebi uma evolução. A peça se tornou algo a mais do que já era, como 
uma mãe que cria prática em cuidar de seus filhos, vocês criaram prática em 
nos trazer para perto. A atmosfera de carinho é tão grande que chega a bater 
uma pequena tristeza na hora de ir embora e deixar aquele ambiente. Mas a 
vida é assim, nós filhos de Cara da Mãe, precisamos ir para o mundo, 
voltando para visitá-la sempre. É um espetáculo que tocou meu coração e o 
de todos que já tive o privilégio em levar para assistir265. 

  

Também não posso deixar de registrar o meu impacto ao ver uma mulher 

estendendo as mãos para mim quando estava em cena com a mãe ambivalente já na 

segunda temporada. Eu não pude evitar, muito menos conter minha emoção. Dançar 

a partir daquele momento foi como responder ao universo em forma de dança toda 

minha gratidão, tudo fez sentido.  

 Eu não posso conter minhas lágrimas ao escrever esse texto. Falar sobre a 

comunhão performática é como traçar uma linha em um papel em branco e fazer um 

novo procedimento de descanso, registrando mentalmente etapa por etapa vivida até 

aqui.  Do público tivemos afeto e amor. Curiosamente as pessoas de dança da cidade 

                                                      

265 Entrevista de Neto Falcão, concedida à pesquisadora. Neto é estudante de teatro foi espectador por 
três vezes do espetáculo Cara da Mãe, sendo duas na primeira temporada e a última na segunda 
temporada.  
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do Recife, questionaram: - Isso é dança ou teatro? Para nós, isso é arte de amor 

desmedido.  

 Do público recebemos de braços abertos o afeto e também o desafeto. Há 

quem goste, mas também há quem não aprecie o que fazemos. Este trabalho não 

vem comprovar o quão grandioso é o espetáculo, mas sim, vem falar de um processo 

que surgiu a partir de uma necessidade mítica, de um imaginário que do fantástico se 

tornou real. E, principalmente, vem relatar o que foi passar por todo esse processo de 

uma nova estrutura de possibilidades para se criar cenicamente, no caso da 

Mitodologia em Arte.  

 Para Maria Tereza Maciel266 que esteve conosco no último espetáculo realizado 

no Centro de Capoeira São Salomão no dia 2 de fevereiro de 2017, na programação 

do Festival Mostra na Roda267:  

 

Foi fantástico, inexplicável. Sou de Minas e para mim veio muita coisa à tona. 
O relacionamento com minha mãe que é conturbado, veio que eu tenho que 
ser mais cautelosa com as coisas que eu faço, porque esse sentimento de 
ser mãe ficou muito forte para mim. Ser mãe nem sempre é fácil. Sentimentos 
que eram muito engraçados, porque assistindo às vezes explodia alegria, as 
vezes explodia medo em mim. É muito complicado colocar em palavras, 
desde a parte que você vai vendado, você já vai na expectativa e quando 
chegamos quebra com todas as nossas expectativas porque ele consegue 
ser muito melhor do que a gente acha que vai ser. E aquele final, um abraço 
tão gostoso, é um aconchego. Você sente a energia mesmo da mãe268.  

 

 Para Tati Teles que também assistiu nosso último espetáculo: 

 

A peça Cara da Mãe me tocou profundamente. A temática é muito forte e 
emocionante. Na verdade, eu achei tudo bem surpreendente. O fato de ficar 
um tempo vendada provocou uma grande expectativa e fez com que nós, 
público entrássemos no universo do espetáculo. Aliás, me senti integrante 
daquilo o tempo todo. É como se eu fizesse parte de cada movimento, 
expressão e fala. Achei fantástica também a maneira como a peça foi 
encerrada. Acolhimento total, um momento de pura poesia. Tocante, 
impactante, emocionante269. 
 
 
 
 
 

                                                      
266 Estudante de engenharia química. 
267 Festival independente realizado por todos os coletivos de arte que fazem parte do Centro de 
Capoeira São Salomão. 
268 Tereza, é mineira e assistiu ao espetáculo no Centro de Capoeira São Salomão. 
269 Tati Teles é bacharel em direito e jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. 
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5.2 RITOS DE REALIZAÇÃO: II JORNADA ARTETNOGRÁFICA 

 

 A II jornada artetnográfica do espetáculo Cara da Mãe, se configurou como 

sendo nossa ida novamente aos ninhos de pesquisa, entretanto, dessa vez com o filho 

nascido. A experiência agora se dá por uma comunhão de afetos e cumplicidades de 

histórias de vida. Pudemos devolver as pessoas que estiveram conosco durante essa 

jornada, as histórias delas friccionadas às nossas. Construir essas relações e 

intensifica-las foi para nós um presente. Os laços de afeto se estenderam em uma 

espécie de trama e desse tecido feito de nossas histórias e de todas elas, costuramos 

a tenda que nos cobre, a nós todas as mulheres.  

 

CAIS DO PARTO 

 

 No dia 3 de fevereiro de 2015 nos encaminhávamos para a apresentação do 

espetáculo Cara da Mãe no ninho de pesquisa Cais do Parto. Fomos recebidas pela 

equipe da casa que gentilmente estava atenta à todas as nossas necessidades. Era 

a primeira vez que estávamos saindo do teatro, da caixa cênica e impreterivelmente 

tivemos que encontrar soluções para os elementos de cena que não poderiam ser 

utilizados. 

 Nesse dia, dançamos para as parteiras, para as doulas na antiga sede situada 

em Olinda – PE. Foi emocionante realizar esse espetáculo principalmente para elas e 

para todas as grávidas que estavam ali presente.  

 Chegamos no local à tarde e tivemos tempo de nos preparar tranquilamente. 

Fizemos algumas lições de Feldenkrais, mexemos o vaso alquímico (corpo-mente) 

limpamos o espaço mítico (espaço cênico) a partir dos cânticos e danças rituais que 

sempre fazemos antes de começarmos. Preparamos nossos altares e em seguida 

marcamos todo o espetáculo. No espaço não havia possibilidade de circularmos para 

convidar as pessoas para útero, por isso acertamos que elas já estariam dentro do 

espaço cênico antes de nós. Nos espaços alternativos, foi importante ter esse olhar 

mais aguçado, a fim de que promovêssemos da maneira mais potente possível o 

espetáculo, mesmo sem os recursos de luz ideais e sem alguns elementos de cena.  

 Schelly Santiago, estava presente. Ela é doula na tradição, professora de yoga 

e nos acompanhou em uma das edições dos Encontros de Mães heroínas que 



173 

 

 

 

aconteceu no Cais do Parto. Schelly, presenciou nossa trajetória desde o princípio. 

Foi tão significativo, tão grande dançar para ela e para Clara Luz, sua filha que ainda 

estava em seu ventre. Nesse dia, nosso colo também foi para ela e Clara Luz e isso 

ficou na memória, está registrado: 

 

A tenda para mim e para meu companheiro, teve um marco ainda mais forte, 
porque a primeira vez que a gente assistiu foi no Cais do parto e eu estava 
grávida e na verdade o meu colo, foi na apresentação de vocês, foi com Cara 
da Mãe, eu não tive o colo na roda, eu tive o colo com vocês. E ainda assistir 
ao espetáculo e ser acolhida naquele momento foi simplesmente mágico. Vou 
levar isso no coração de uma forma única. Para a gente isso foi o mais forte 
e aquela sensação de vocês cantando, do acolhimento, o reconhecimento em 
cada parte do espetáculo, foi muito profundo para mim e dentro do Cais que 
também é a minha escola. E essa memória assim como minha gravidez ela 
não vai sair nunca. Eu não poderia ter tido um colo melhor270. 

 

 Nos apresentar com aquelas pessoas, influenciou muito o estado em que nos 

encontramos ao final do espetáculo.  A sensação era de estarmos conversando com 

todas elas enquanto dançávamos. Porque tudo ali era sentido, fazia sentido e todas 

elas entendiam cada elemento de cena, cada frase que falávamos. 
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270 Entrevista de Schelly Santiago concedida à pesquisadora em janeiro de 2017. 
271 Figura 97: Movimento do colo, Cais do parto, em março de 2015. Foto: Karla Martins 
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NEIMFA 

 

No dia 8 de março de 2015, dia da mulher, as 08:00 da manhã, estávamos nos 

preparando para nos encontrarmos com as mulheres que conosco estiveram por 

alguns sábados e domingos. Nos apresentamos em um dia fértil, de chuva intensa e 

com isso, tivemos que nos adaptar a uma estrutura diante do que se pronunciava no 

céu. Iríamos nos apresentar em uma área externa da ONG, local que ficava em uma 

espécie de anexo, onde aconteciam as principais atividades com as crianças.  

Diante dos fatos, fomos conduzidas para a sala onde aconteciam os encontros 

que presenciávamos com as mulheres grávidas e as senhoras idosas. Tivemos que 

adaptar cenário e algumas questões referentes a movimentação. Realizamos a 

preparação do “espaço mítico” e do “vaso alquímico” a partir de algumas lições de 

Feldenkrais que fizemos em uma salinha para em seguida energizarmos o espaço 

que iriamos nos apresentar.  

                                                      
272 Figura 98: Apresentação do espetáculo Cara da Mãe no Cais do parto. Foto: Karla Martins 
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 No NEIMFA encontramos várias simbologias, de diversas religiões. Imagens 

da igreja católica, da umbanda, do budismo e do xamanismo. O núcleo se apresentou 

para nós como um grande centro ecumênico. Durante nossa jornada artetnográfica, 

esse foi um dos fatos que mais chamaram nossa atenção.  

 Na condução espiritual que acontecia aos domingos, dona Zezé, que não pôde 

estar conosco nesse dia por questões de saúde, rezava um pai nosso, enquanto as 

velas para um preto e uma preta velha estavam acesas na sala, enquanto as imagens 

de Ganesha, Shiva e Krishna se encontravam fixadas em molduras gigantes na 

parede. Ao lado uma salinha para as reuniões e do outro lado outra sala contendo 

ainda mais imagens da mitologia hindu dentre elas Lakshmi, nossa mãe abundante e 

forte. 
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 A apresentação aconteceu e foi muito emocionante para nós. Cada cena 

parecia fazer ainda mais sentido ali, naquele ‘ninho’ que nos acolheu, com aquelas 

pessoas. Esse dia foi a prova que independente de alguns elementos cênicos que 

existem no espetáculo, poderíamos realizar a experiência sem grandes perdas. Nós 

carregávamos no corpo o discurso e a imagem. Descobrimos também que alguns 

elementos são essenciais e fundamentais para que a cena acontecesse, mas 

principalmente ali o espetáculo se mostrava adaptável e potente.  

 

                                                      

273 Figura 99: Parte externa do NEIMFA, onde iriamos nos apresentar. Foto: Karla Martins 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 

 

 

 

 

                                                      
274 Figura 100: Cara da Mãe em apresentação no NEIMFA. Março de 2015. Foto: karla Martins. 
275 Figura 101: Cara da Mãe em apresentação no NEIMFA. Março de 2015. Foto: Karla Martins 
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276 Figura 102: Cara da Mãe em apresentação no NEIMFA, no movimento da mãe criança em março 
de 2015. Foto: Karla Martins. 
277 Figura 103: Cara da Mãe em apresentação no NEIMFA, no movimento do prólogo em março de 
2015. Foto: Karla Martins. 
278 Figura 104: Cara da Mãe em apresentação no NEIMFA, no movimento do colo em março de 2015. 
Foto: Karla Martins 
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CENTRO DE CAPOEIRA SÃO SALOMÃO 

 

 No dia 7 de fevereiro levávamos todo nosso cenário para sede do Centro de 

Capoeira São Salomão. Pudemos mostrar às mulheres do entorno do bairro da 

Várzea, Recife- PE o que estávamos diariamente ensaiando, discutindo e refletindo, 

diariamente seja ao encontra-las nas rodas de capoeira, seja nos encontros que 

promovíamos.  

 As mestras do Centro de Capoeira São Salomão, Isabel Cordeiro e Daniela 

Gouveia, estiveram conosco nessa empreitada e vê-las cotidianamente, como mães, 

capoeiristas e professoras era inspirador. Manifestava em nós o espelhamento 

friccional aos moldes da Mitodologia em Arte. Como nós, elas desempenham vários 

papéis como verdadeiras Atenas.  

 

O espírito de camaradagem que os guerreiros gregos fantasiavam em seus 
mitos é hoje uma realidade em carne e osso, com Atena trabalhando ao lado 
dos homens nos negócios, na política ou na educação (WOOLGER, et. al. 
2007, p. 41). 

  

Assim, vemos as duas mestras. Ao lado dos “mestres” de capoeira, dos 

condutores de uma arte que ainda tem seus resquícios de machismos, mas ali, elas 

também comandam, não estão por trás dos mestres, mas ao lado, são as mestras.  

 Nos fortalecia sempre conversar com elas. O foco nesse ninho, era justamente 

estar em convivência com mulheres que desempenhassem além da maternidade, 

diversos papeis na sociedade.  

 Isabel, também esteve conosco no último Encontro de mães heroínas e pôde 

acompanhar de perto todo o percurso do espetáculo. Diferentemente dos outros 

ninhos de pesquisa, no Centro de Capoeira São Salomão pudemos utilizar 

praticamente todos os elementos de cena. Tivemos o tapete, a tenda pendurada e um 

dos lustres com as cabaças.  
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279 Figura 105: Apresentação no Centro de Capoeira São Salomão. Foto: Karla Martins. 
280 Figura 106: Apresentação no Centro de Capoeira São Salomão. Foto: Karla Martins. 
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281 Figura 107: Apresentação no Centro de Capoeira São Salomão. Foto: Karla Martins 
282 Figura 108: Apresentação no Centro de Capoeira São Salomão. Foto: Karla Martins 
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5.3 EXPOSIÇÃO CARA DA MÃE 

 

Durante a segunda temporada do espetáculo Cara da Mãe, a fotógrafa Priscila 

Batista283 ao assistir ao espetáculo pela segunda vez, se propôs a fazer uma imersão 

conosco. Passou a segunda temporada indo a todos os espetáculos que 

apresentamos, captando todas as imagens que a sensibilizava nas cenas. 

Segundo Priscila, desde a primeira vez que assistiu ao espetáculo ficou 

interessada em fazer um mergulho dentro dos movimentos utilizando as imagens 

como metáfora para deixar transbordar o que sentia durante as cenas. Segundo ela, 

principalmente nessa era de imagem, a fotografia se tornou banal, por isso se dispôs 

a imergir conosco durante a segunda temporada e propor não um registro, mas uma 

experiência imagética a partir da fotografia.  

O resultado da imersão foi uma exposição sobre o espetáculo Cara da Mãe, 

realizada no evento, Mostra na roda produzido pelo Centro de Capoeira São Salomão. 

A abertura da exposição contou com a apresentação do espetáculo. Sobre a 

inspiração que teve para realizar a exposição Cara da Mãe, Priscila Batista descreve 

em seu texto de abertura: 

 

A exposição Cara da Mãe, é resultado de uma imersão no universo criativo 
do Coletivo Cênico tenda Vermelha, através da temporada 2016 do 
espetáculo Cara da Mãe, dirigido por Luciana Lyra e realizado com o incentivo 
do FUNCULTURA. O espaço experimental, o Centro de educação e cultura 
Daruê Malungo, o Centro de capoeira São Salomão e o Teatro Samuel 
Campelo (Festival na onda da dança, promovido pelo SESC- Piedade) foram 
locus de apresentação do espetáculo e laboratório para o processo de criação 
fotográfica que resultou em exposição homônima. Fonte de inspiração e 
material base para a criação fotográfica, o espetáculo me induziu, no plano 
da sensível imagética, pensar no ‘ser’ Mãe: ser/ sujeito e ser/ tornar-se. 
Movimento, ligação, sentimentos, negação, aprender- desaprender, estar 
dentro... Um complexo enredo acerca da mãe, que, em sua abertura, 
possibilita a imaginação gerar diversos constructos, no meu caso, 
materializáveis através das fotografias284. 

 

 Ganhamos esse presente grandioso. Que esteve exposto até meados de 

fevereiro de 2017. 

 

 

                                                      
283 É fotógrafa e geógrafa pesquisadora no campo da geografia econômica e cultural. 
284 Texto de abertura da exposição Cara da Mãe. 
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6. Epílogo Mi Madre ou Considerações Finais 

                                                      
285 Figura 109: Ensaio sobre Mi Madre. Foto: Adelmo do vale 
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Aqui chegamos querida leitora e querido leitor. Para mim, um caminho árduo e 

laborioso, repleto de muitos sorrisos e muitas dores também. A você que chegou até 

aqui, minha gratidão, pois como disse no início dessa jornada, ler o outro é um ato de 

paciência, generosidade e amor.  

Ao chegar no mestrado quis resolver problemas, afinal é para isso que existem 

os mestrados. Para responder perguntas. Minha necessidade foi se transformando ao 

longo da jornada, entre conversas com meus companheiros de turma, com a prática 

artística sendo realizada constantemente a partir das diversas apresentações de Cara 

da Mãe e as reflexões que tenho feito sobre ser potencialmente fiel a mim mesma 

antes de tudo, seja enquanto artista e enquanto pessoa.  

Chegar até aqui, percorrer detalhadamente o percurso de Cara da Mãe, ver 

esmiuçadamente como se concretizou a Mitodologia em Arte, conhecer os teóricos 

que se associam e dialogam com essa prática que para mim, vai além do que é cênico, 

permitiu-me ampliar a compreensão do que realmente é um processo artístico 

atrelado aos procedimentos de uma pesquisa. Não é fácil.  

Iniciei querendo investigar sobre os diálogos e as proximidades entre o método 

Feldenkrais e a prática Klauss Vianna dentro do processo do espetáculo Cara da Mãe, 

até me deparar com o pensamento de que, as experiências formativas dessas duas 

práticas foram experimentadas respectivamente por Luciana Lyra e Renata Camargo. 

A partir de que ponto de vista eu iria falar? Por mais que essas práticas estivessem 

presentes em Cara da Mãe, eu não as dominava, muito menos me debrucei 

apaixonadamente sobre elas. Por isso a pergunta: De onde partir? Do outro, ou de 

mim?  

Por fim, decidi desbravar a Mitodologia em Arte dentro do processo do 

espetáculo, por perceber que ela parte principalmente de uma camada 

eminentemente mítica e pessoal. Exatamente de onde surgiu a ideia para Cara da 

Mãe. Depois, o que me atraia eram os procedimentos utilizados. Me impressionava 

principalmente a coesão do que seria uma preparação integral, digamos, 

psicofísicaimagética, para entrar em criação artística. Geralmente, em algumas 

práticas de dança e teatro, essas fronteiras são bem delimitadas. A preparação 

envolve repetições de exercícios de força e alongamento para só então o artista 

começar a jogar e a criar.  
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Desde minhas práticas na Compassos Cia de Danças, tentava burlar esses 

esquemas fechados e, por vezes, enquanto “aquecia” também criava. Foi nesse real 

interesse que decidi falar a partir de onde meus pés pisam, dos meus e de minhas 

companheiras que passaram por essa jornada junto a mim. Decidi falar de um 

‘caminho de criação’ que partia do mito, da imagem, de aprofundar as questões que 

tanto me tocavam e chamavam minha atenção. Eu poderia não ser uma especialista 

no assunto, mas a Mitodologia em Arte “Preconiza uma pedagogia do (des) 

envolvimento interior, onde a ação de desenvolver-se está intimamente ligada à ação 

de envolver-se do atuante com o processo de criação” (LYRA, 2015, p. 20).  

Nesse sentido, aprendemos enquanto coletivo questões sobre autonomia. Nós, 

que viemos de companhias e estruturas que coordenavam as criações cênicas 

partindo sempre da visão vertical do diretor, agora nos deparávamos com uma 

condição de trabalho e criação que partia de outros princípios, ou fazíamos e 

fornecíamos material para que Luciana Lyra e depois Renata Camargo pudessem 

alinhavar, ou não fazíamos nada. O espetáculo não seria construído.  

A diferença entre a primeira e a segunda temporada do espetáculo Cara da 

Mãe, foi justamente a compreensão desse fator. Tínhamos a clareza de que 

precisávamos tomar as rédeas, relaxar e curtir cada segundo desse filho, seja seu 

sorriso, seu choro, sua saúde ou as doenças que fossem aparecendo no meio do 

caminho. Precisávamos passar por cada experiência conflitante para termos a 

coragem de enfrentar nossos maiores medos.  

 Tendo em vista a autonomia que precisávamos ter a partir da nossa experiência 

com a Mitodologia em Arte, foi também inevitável o conflito. Porque ao contrário de 

algumas experiências em coletivo de arte, em que artistas se reúnem por múltiplas 

afinidades e experimentam entre si as vivências que cada um desenvolve no âmbito 

particular afim de compartilha-las, nós fomos unidas pela gravidez e chamamos outras 

pessoas não para participarem do coletivo, mas sim, para compor a equipe que 

realizaria o parto de Cara da Mãe. 

 Não tivemos tempo suficiente para nos conhecermos artisticamente. Portanto, 

esse retorno da jornada, essa dádiva que estamos dando ao mundo ainda se encontra 

em processo de maturação. Tivemos turbulências, uma série de percalços que trazia 

para mim a reflexão: Será que realmente chegamos no fim dessa jornada? Ou será 

que isso é apenas o início? Segundo Campbell sobre a passagem do limiar do retorno: 
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Isso nos leva a crise final do percurso, para a qual toda a miraculosa excursão 
não passou de prelúdio _ trata-se da paradoxal e supremamente difícil 
passagem do herói pelo limiar do retorno, que o leva do reino místico à terra 
cotidiana. Seja resgatado com ajuda externa, orientado por forças internas ou 
carinhosamente conduzido por divindades orientadoras, o herói tem de 
penetrar outra vez, trazendo a benção obtida, na atmosfera há muito 
esquecida na qual os homens, que não passam de frações, imaginam ser 
completos. Ele tem de enfrentar sociedade com seu elixir, que ameaça o ego 
e redime a vida, e receber o choque do retorno, que vai de queixas razoáveis 
e duros ressentimentos à atitude de pessoas boas que dificilmente o 
compreendem (CAMPBELL, 2007, p. 213).  

  

Nos estudos do método autobiográfico, Marie Christine Josso, afirma que o 

sujeito aprendente está o tempo inteiro em estado de formação. São das relações 

estabelecidas com o universo, com o entorno e com o outro que conhecemos a nós 

mesmos. “Já não se trata de aprender a aprender, mas de aprender consigo a 

aprender” (JOSSO, 2010, p. 108).  

 Dentro do processo do espetáculo Cara da Mãe, fomos sujeitas aprendentes 

integralmente. Aprendemos conosco a aprender, partindo sempre da relação dos 

entres, desde a liminaridade que foi estar grávida até as etapas percorridas para 

chegar até aqui. Segundo Paulo Freire (2016, p. 42), “a assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros. É a “outridade” do “não eu”, ou do tu, que me faz 

assumir a radicalidade de meu eu”.  

 Ainda na perspectiva do método autobiográfico encontro em Josso questões e 

definições acerca da experiência que se aproximam bastante do fazer artístico 

proposto pela Mitodologia em Arte. Primeiramente, para Josso (2010, p. 48) “o 

conceito de experiência formadora implica uma articulação conscientemente 

elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação”. Essa articulação 

proposta pela experiência formadora do método autobiográfico me remete as 

diretrizes propostas pela Mitodologia em Arte.  

 Josso sugere três modalidades de elaboração para se compreender a 

experiência: 

 

a) “Ter experiência” é viver situações e acontecimentos, durante a vida, que 
se tornaram significativos, mas sem tê-los provocado; b) “Fazer 
experiências” são vivências de situações e acontecimentos que nós 
próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de 
propósito, as situações para fazer experiências; c) “Pensar sobre as 
experiências”, tanto aquelas que tivemos sem procura-las (modalidade 
a), quanto a que nós mesmos criamos (modalidade c). (JOSSO, 2010, p. 
51). 
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 Considerando essas modalidades de compreensão da experiência e 

transpondo-as para essa jornada descrita até aqui, podemos refletir que: a) ter 

experiências e viver acontecimentos não planejados, como por exemplo ser artista, 

atriz, bailarina e mãe. b) fazer experiências, acontecimentos que nós próprios 

provocamos e criamos, tendo como exemplo, a ideia de criação do espetáculo Cara 

da Mãe, o convite para minhas companheiras de jornada, o convite lançado para 

Luciana Lyra e a feitura do espetáculo. c) pensar sobre as experiências, tanto a que 

tivemos sem procurá-las quanto a que nós criamos, refere-se ao que concerne a este 

processo de escrita, as últimas reuniões em coletivo entre nós e Luciana Lyra no 

período de execução da segunda temporada, ou até mesmo, as discussões 

acaloradas que nós do Coletivo Cênico Tenda Vermelha tivemos ao finalizarmos essa 

etapa, além das rememorações sobre os acontecimentos provocados pelo acaso e 

pelas escolhas de vida. Na Mitodologia em Arte poderíamos dizer que esse é o 

momento da Soma, que integra os Ritos de Retorno e que segundo Luciana Lyra: 

 

[...] permite compreender o nível de (des)envolvimento de cada atuante, 
gerando uma só imagem do processo que favorece a uma espécie de balanço 
final, uma visão de conjunto relativamente a um todo sobre o qual, até aí, só 
haviam sido feitos pareceres parcelares. Comprometida com a transformação 
global do atuante (pessoal, artística e social), a Mitodologia em Artes Cênicas 
prioriza o caráter educativo da avaliação dentro de uma perspectiva 
emancipatória e democrática, onde todos os participantes do processo 
criativo responsabilizam-se pelo fim da jornada. Somente esta visão 
somática, integrada pode abrir espaço para o início de novo ciclo (LYRA, 
2015, p. 78). 

  

Para Josso, ainda falando sobre os aspectos da experiência: 

 

Os contextos nos quais vivemos as experiências, (modalidade a e b) são 
contextos de interações e de transações conosco, com os outros, com o 
ambiente natural ou com as coisas, portanto, mais localizados; enquanto que 
os contextos de pensar a experiência (modalidade c), ao coloca-las em 
relação com outras experiências de nossa vida, aparecendo outras 
significações que estabelecem novas relações e novos significados, fazem 
parte dos contextos dos referenciais socioculturais formalizados (as artes as 
ciências ou as mitologias), portanto mais gerais (JOSSO, 2010, p. 51). 

 

Considero o processo mitodológico convergente com a própria etimologia do 

seu nome. O mito sobre essa perspectiva pedagógica, tal como preconiza Jung, 

somado ao que disponibiliza Josso em um método que parte de um conhecimento 

antes de tudo sobre si. 
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 A segunda temporada de Cara da Mãe nos trouxe algo de poderoso. 

Estávamos confiantes enquanto mulheres e artistas, e desse modo construímos um 

ambiente de intensa autonomia. Reconsideramos cenas, textos, coreografias e em 

alguns espaços até a forma de lidar com o material de cena, porque assim foi 

necessário.  

 Conseguimos fazer todas essas mudanças ao longo de vários meses 

trabalhando sozinhas, reconhecendo-nos melhor e, principalmente, depois do 

espetáculo ter passado pela primeira temporada, após vermos os vídeos, tomarmos 

nota da equipe e de espectadores que gentilmente nos ofertaram suas considerações. 

Já não somos as mesmas, como a água de um rio que não é mais a mesma de 

instantes atrás.  

            Em entrevista com a diretora do espetáculo Luciana Lyra, perguntei sobre qual 

a contribuição do processo de Cara da Mãe para a Mitodologia em Arte, disse ela:  

 

Ampliou minha relação com o sentido da dança, porque foi um trabalho que 
veio me libertar um pouco desse espaço da narrativa. Colocou-me em lugar 
de amadurecimento de não precisar contar a história. Com Cara da Mãe eu 
fui reconvidada para a dança. Tive uma primeira experiência com diretora em 
dança com o espetáculo ‘Calunga’, há muitos anos atrás que também foi um 
desafio porque foi um trabalho com uma dançarina e como a gente vai dar 
corpo aquilo sem necessariamente construir narrativa, então eu voltei a esse 
lugar com Cara da Mãe, a esse espaço reinventado de relação com a dança. 
Foi um caminho de volta e reflexão do quanto amadureci para trabalhar com 
esses corpos, essas artistas, essa linguagem. O processo do Cara da Mãe 
também me ajudou a reinventar um conceito. Hoje não utilizo mais o termo 
ator de f(r)icção para aquele que passa pela Mitodologia em Arte, agora 
trabalho com a ideia de Artista de F(r)icção. Então eu acho que Cara da Mãe 
contribuiu para um pensamento mais aprofundado da Mitodologia em Arte, 
nesse trânsito de revisitar esse conceito. Contribuiu também para pensar o 
processo da artetnografia. Em ‘Guerreiras’, por exemplo, era muito clara a 
história da comunidade, é um deslocamento para o campo, mas, às vezes, o 
campo é aquele bem familiar. O campo é quase que um espelho seu, mas 
também e sempre será um estranho seu, um outro.  

 

Existe uma ética, uma relação de liberdade à criação da Mitodologia em Arte, 

que não se encontra apenas no discurso teórico, mas em uma prática que conduz 

nossas histórias de vida e as relações com a alteridade e, principalmente, a autonomia 

do artista- criador. 
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286 

Considero a Mitodologia em Arte, um caminho de possibilidades para o artista 

empreender uma jornada de autoconhecimento, empoderamento, autonomia e 

consciência do seu fazer artístico. Por essa via entramos em contato com camadas 

mais densas e pela via artetográfica reconhecemo-nos no outro para nos 

aprofundarmos ainda mais em nós mesmos.  

Entro nas vias de fato. Que por aqui precisa ter um fim, mas conscientemente 

sei que ainda existe uma longa caminhada a ser feita. Desse processo de experiências 

intensas que convergiram para a criação de Cara da Mãe, surge hoje o solo Mi Madre, 

a reverberação de um acontecimento e a continuidade da mãe que tenho e da mãe 

que construo intimamente todos os dias.  

Em Mi Madre, conduzo sozinha o percurso das Imagens ressonantes 

preconizada pela Mitodologia em Arte e associo as recordações referências do 

método autobiográfico, as imagens de minha infância, de como via minha mãe nesse 

tempo guardado na memória. Como diz Alexander de Freitas em seu artigo “Água, ar, 

terra e fogo: arquétipos das configurações da imaginação poética na metafísica de 

Gaston Bachelard”: 

 

                                                      
286 Figura 107: Equipe de Cara da Mãe, momentos antes da estreia em janeiro de 2015. Na foto da 
esquerda para direita: Karla Martins e Renata Phaelante, produtoras do espetáculo Cara da Mãe na 
primeira temporada, Luciana Lyra, Janaina Gomes, Ana Luiza Bione, Íris Campos e Isaar de França. 
Foto: Karla Martins. 
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Essas evocações são o signo, não de uma nostalgia de um estado de 
infância, de uma nostalgia da inocência, mas, sim, da nostalgia das 
capacidades de maravilhamento da criança sonhadora e livre, e também da 
capacidade de aprender e se transformar (BACHELARD in FREITAS 1990b, 

p. 16). 
  

Assim vou trilhando um outro percurso tendo como inspiração essa jornada 

aqui relatada. É justamente por ainda ter em mim a visão da infância latente e 

persistente que continuo artista. Ainda me inspiro nos personagens que criei e hoje 

máscaras rituais de mim mesma. “Crianças éramos pintor, modelador, botânico, 

escultor, arquiteto, caçador, explorador. E o que aconteceu com tudo isso?” 

(BACHELARD, 2001b, p. 76). Ainda está aqui. 

Hoje, dia 25 de janeiro de 2018, ainda me encontro no processo de correção 

desta dissertação. E esse olhar infantil que tanto preservei, atualmente tem um sentido 

diferente. Precisei me distanciar do coletivo, precisei dar tempo para as mortes que 

se faziam necessárias e principalmente reinventar o olhar infantil do qual tanto admirei 

em mim. Reinventar no sentido de perceber que o olhar infantil não necessariamente 

precisa ser ingênuo. Que a autopreservação e o zelo para com sua própria história se 

dão principalmente pelo fato de você escolher com muita perspicácia quem pode 

seguir contigo.  

Uma das minhas várias mortes nesse processo foi descobrir que o clã não é 

um clã, quando não se há irmandade. Em uma de minhas várias mortes também 

percebi que se deve escolher o parceiro de vida com muita minucia. Mi Madre que 

fala de relações abusivas e sobre auto abandono nunca esteve tão presente em minha 

jornada. Neste instante eu alimento a ela com as histórias de minha vida e não só de 

minhas avós e minha mãe.  

Recentemente anunciou-se em minha consciência a relação abusiva e a 

violência psicológica pela qual fui acometida durante oito anos de união. Passei todos 

esses anos acreditando que eu era difícil de ser amada, que era exagerada, louca, e 

uma péssima profissional, o que me faz comprovar estando eu aqui em 2018 

terminando um processo que deveria ter acabado em um prazo de no máximo três 

meses após a defesa que, por sua vez, ocorreu em fevereiro de 2017.  

Mais uma vez eu estou repetindo o padrão de minhas matriarcas sagradas. Mi 

Madre hoje também sou eu e fui capaz de me ver na cena em que falo sobre minha 

avó se arrastando aos pés do meu avô enquanto ele quebrava tudo dentro de casa 
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antes de ir embora. Eu me arrastei aos pés do meu ex companheiro enquanto o 

mesmo quebrava minha alma por inteira antes de ir embora.  

Retorno ao clã, porque preciso agradecer em especial a Natalie Revorêdo 

(iluminadora de Cara da Mãe) e a Orunmillá Santana que foram pessoas fundamentais 

para meu crescimento pessoal, espiritual e emocional. Essa rede de transtornos e 

mortes causadas por vocês, está aqui registrado e será lembrado sempre. Mais uma 

vez o machismo impera e causa dano e destruição a nós, mulheres.    

Termino dizendo que não sou mais a mesma. Termino dizendo que não sei se 

estou pronta, mas tenho consciência de cada ferida. Termino dizendo que por muitas 

vezes sinto que sou uma loba atropelada na beira da estrada, mas fui resgatada por 

mim mesma e tenho tratado cuidadosamente dos ferimentos.  

Termino relatando um tempo presente, o tempo em que as coisas estão 

acontecendo e reverberando como correntezas de um rio que passam pelos pés 

descalços naquele exato instante, e você sai, observa à distância o percurso da 

correnteza, e quando volta a molhar os pés, tem a mesma sensação de quando pisou 

pela primeira vez. Mas algo está diferente, algo mudou. Cara da Mãe segue seu 

caminho, e Mi Madre vem aos poucos surgindo de mãos dadas com minha mãe 

antepassada. Sigo. 
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Anexo 1. Poética coreográfica do espetáculo Cara da Mãe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara da Mãe 
Poética coreográfica inspirada na jornada da maternidade 

 

 

Por Luciana Lyra 

 

 

 

Movimentos tramados no processo com as bailarinas-criadoras Ana Luíza Bione, Ìris Campos e 
Janaína Gomes (Coletivo Tenda Vermelha) 
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Cara da Mãe 
Poética coreográfica inspirada na jornada da maternidade 

 

Por Luciana Lyra 

 

 

 

Movimentos tramados no processo com a bailarinas-criadoras Ana Luíza Bione, Ìris Campos e 
Janaína Gomes (Coletivo Tenda Vermelha) 

 

 

 

 

MOVIMENTOS 
 

Prólogo – Útero 

I MOVIMENTO – Antepassada 

II MOVIMENTO – À Mãe 

III MOVIMENTO – Ambivalente 

IV – O Aborto 

V –  A Mãe Criança 

VI- O Cais (Parto) 

VII – Lakshimi (Mãe Forte) 

Epílogo – O Colo  
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PRÓLOGO  

Útero 

 
Ouve-se uma música suave e líquida de abertura. Uma luz tênue acolhedora. As três 
bailarinas dançam sua jornada de água e avançam na recepção do público, na sua 
maioria, com vendas nos olhos já entregues fora do espaço de cena. Enquanto vão 
recebendo e encaminhando a plateia para o espaço cênico uterino. Proferem um 

texto. 

 

BAILARINAS 

Preciso dizer que tudo é água dentro e fora de mim. Vazo nas mãos e nos pés e desde 
sempre assim molhada. Um nadar de peixes que rompe, desagua, aqui retorno 

porque há algo antes e depois, como ondas como sangue que flui. 

 

Depois de acomodado o público, as bailarinas vão aos altares e enchem um copo de 
água com mel e chá de alecrim, servindo em seguida ao público. Falam novo texto. 

BAILARINAS 

Chá de alecrim, água com mel. Isso é pra dar passagem, para deixar ir, e deixar vir. 
Para dar à luz, trazer a vida. 

 

Terminado o momento do chá. As bailarinas avançam às bacias num espaço para a 
limpeza e o banho das mãos para início do rito. Após o ritual com as bacias, 

desvendam o público e falam. 

BAILARINAS 

Quando o corpo d´água se dilata somos seres. Eu e você num mundo útero de 
passagem. Eu e você no mundo útero de passagem. Eu e você. 

 

Após terminarem este movimento, começam a finalizar o prólogo com a dança das 
águas. 

 

MOVIMENTO I  

Antepassada 

 

A dança das águas desemboca em posicionamento das três bailarinas e pontos 
equidistantes. Uma delas, sentada numa cadeira de parto, fala. 
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BAILARINA 

Dormi no teu útero e acordei sempre tua. Sou sempre tua. À memória. Ana. 

 

Ouve-se a música da mãe antepassada. Ela é dançada. 

No encontro das três bailarinas no centro. A música é diminuída em seu volume. 
Uma das bailarinas profere um texto. 

 

BAILARINA 

Quatro filhos, mas nenhum pude criar. Antônio foi mamãe quem criou, a menina 
doei, Natália, Ana. 

 

Sobe a música e continua a mãe antepassada. 

 

MOVIMENTO II  

À Mãe 

 

Ao fim da dança antepassada, as bailarinas vão aos altares novamente e de lá 
trazem uma carta. Ao fundo, a música antepassada permanece baixinho. Elas se 
colocam no espaço em pontos novamente equidistantes. Leem as cartas par ao 

público. No termo das cartas, as três vão um canto do círculo para o que chamamos 
‘roda da fortuna’. Guardam a carta. A música finda. Começam a roda da fortuna. 

No girar da roda, elas falam. 

BAILARINA 

Dela nasci, da matéria, do tempo. 

 

MOVIMENTO III  

Ambivalente 

 

Finalizada a roda da fortuna. Elas novamente se posicionam no espaço. Inicia-se a 
música da mãe ambivalente (Mulher socorre). Enquanto uma sola uma dança 

pessoal da ambivalência, as outras duas prostradas falam. 

BAILARINAS  

Eu não sabia o que era atravessar, achava somente que era. Por isso entre, vivo entre. 
Socorre! Quando pensei era e não sei se era de ser seria. Depois que fui mater, matéria, 
vivo no límem, entre o solo e a raiz entre o fruto e a flor. Entre. 
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Esse movimento é sucessivo, passando todas as três pela função do solo ambivalente 
e da prostração, sempre ao som do ritmo da Mulher Socorre. Ao fim deste trajeto, a 

letra da música ‘Mulher Socorre’ explode no espaço, embalando o fim da 
coreografia. 

 

 

 

 

MOVIMENTO IV  

O Aborto 

 

O termo do movimento anterior configura-se numa espécie de escultura, onde duas 
bailarinas sustentam uma terceira que está em posição de feto. No silêncio duas 

delas falam. 

 

BAILARINAS 

Ás vezes penso em expulsar, matar o pulso. 

 

Após a queda da bailarina-feto. Algumas esculturas são desenvolvidas no espaço 
pelos corpos das três bailarinas, sempre em oposição. A cada queda, um texto. 

 

BAILARINAS 

Do ventre gerar o nada, conceber o ovo ao avesso. Partida parte de mim. 

MOVIMENTO V  

Mãe Criança 

 

O movimento do aborto vai gerando pequenos outros movimentos das três no 
espaço recobrando a posição de feto. A cada deslocamento, elas proferem.  

 

BAILARINAS 

Alô mãe. Voltei. Sou criança. Me ensina como ser. Não sei. 

 

Depois de três deslocamentos, elas formam uma densa escultura uma por cima da 
outra. Música instrumental da mãe criança. Falam em coro. 
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BAILARINAS 

Mãe, dissemos sim a tatuagem da vida, o filho aqui comigo e agora? 

 

No espaço, as bailarinas desenvolvem jogos infantis. Música da Mãe criança. 

 

MOVIMENTO VI 

Cais (Parto) 

 

O movimento de espiral da mãe criança desemboca no movimento de preparação 
para o parto. Música do sonar/ respiração. Depois de coreografia coletiva de 

preparação. Uma a uma vivem seu momento de parturiente. No decorrer do jogo os 
textos são ditos gradativamente. 

 

BAILARINAS (DOLA/PARTEIRA/PARTURIENTE) 

Hoje é o dia do seu colo. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Vamos 
começar? Eu quero a minha mãe. Bem vindo!!! Imagina uma flor se abrindo. 
Traz o espelho para ela ver. Consegui mãe, nasceu!!!! Você quer dançar? Vai 

embora mãe sai daqui. São Miguel a frente, são Miguel atrás são Miguel a 
esquerda são Miguel a direita são Miguel acima são Miguel abaixo. São Miguel 
são Miguel são Miguel, eu sou o seu amor me protege aqui, eu sou o seu amor 
me protege aqui. Para o hospital. Vai uma anestesia minha filha, eu quero ver 

você arrancar um dente sem anestesia. Parto é procedimento médico, você está 
errada. Cadê meu filho? Eu quero meu filho. Ele está aqui. 

 

MOVIMENTO VI  

Lakshimi (Mãe Forte) 

 

Ao fim do último parto na cadeira, começa a experiência dos animais (mãe, filhote e 
predador). Música percussiva. Esse jogo deságua nas ações da mãe sagrada/santa. 

Música da santa. O movimento da santa leva ao momento do cafezinho e da ave 
maria, preparando o colo, por fim, com a Música primavera. 

 

EPÍLOGO  

O Colo 

 

Após a dança da primavera. As bailarinas falam uma primeira vez em coro. 
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BAILARINAS 

Da terra batida e molhada, do choro, placenta, sangue da mãe, faço a oração. Uma 
reza útero. 

 

Enquanto proferem o mesmo texto, as bailarinas vão ao centro para o desenlace da 
tenda vermelha. Depois de armada a tenda, elas falam. 

  

BAILARINAS 
Convido a ser agora mater. Você Ana, Passagem. 

 
Enquanto vão convidando as pessoas pro centro, começam a dar colo. 

Três músicas de ninar são tocadas ao longo da experiência. Aos 
poucos a luz vai caindo e também aos poucos as bailarinas vão 

conduzindo o público para o final. 
 
 
 
 

Recife, 13 de janeiro de 2015 
Luciana Lyra 
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Anexo 2. Cartaz 1ª Temporada 
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Anexo 2. Cartaz 2ª temporada. 
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Anexo 3. Primeira temporada 
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Anexo 3. Primeira temporada 
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Anexo 3. Material gráfico segunda temporada 
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Anexo 3. Material gráfico segunda temporada 
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Anexo 4. CD com trilha sonora do espetáculo. 
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Anexo 5. Mandala Mitodológica 
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Anexo 6. Exposição Cara da Mãe 
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