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EDITORIAL

Diogo Spinelli1 
Heloísa Sousa2

A segunda edição da Revista Farofa Crítica traz como tema o Dossiê CORPO-DOCUMEN-
TO CORPO-CIDADE CIDADE-DOCUMENTO. São artigos e relatos de processo, além de uma 
seção especial dedicada à exposição Corpo Desabrigo (2019) da Sociedade T, que investigam 
e relatam práticas artísticas realizadas por coletivos e artistas da região Nordeste cujas obras 
tangenciam as questões relativas aos binômios estabelecidos como eixo norteador desta edição. 

Importante mencionar que estes textos foram originalmente submetidos na convocatória 
para a primeira edição da Revista, cujo Dossiê tinha como tema Cenas e Visualidades. Como 
na ocasião recebemos um grande volume de submissões de nosso interesse, resolvemos dividir  
os textos selecionados entre as duas edições. Isso ocasionou em uma disparidade entre a re-
lação do número de autores e de autoras, havendo apenas a presença da pesquisadora Tainá 
Macedo como mulher autora colaborando com esta segunda edição. Importante pontuar esse 
quadro, para destacar que a Revista Farofa Crítica se pretende uma publicação que afirme  
a diversidade entre seus colaboradores não apenas apresentada nos textos, práticas e pensa-
mentos, mas também nas diversas vivências de corpos e trajetórias. Dessa forma, as edições 
seguintes estarão atentas a pontuar essa multiplicidade em seu sumário. Mencionamos ainda 
que, diferentemente de nossa edição inaugural, esse número é realizado de forma totalmente 
independente, sem quaisquer patrocínios ou incentivos. 

Essa é uma realidade que se prolonga por muitos anos, desde o lançamento do site do 
Farofa Crítica, onde mais de cem textos críticos encontram-se publicados em nossa plataforma, 
sem que houvesse remuneração por parte de seus autores e autoras, à exceção de pontuais 
festivais de teatro e dança fora do estado do Rio Grande do Norte, com os quais tivemos a opor-
tunidade de estabelecer parcerias. Isso ressalta que ainda há caminhos a serem trilhados na 
busca por uma crescente valorização da atividade crítica como atividade artística fundamental 
na articulação de saberes sobre a arte, de registros históricos, produção de memórias e forma-
ção de plateias. O Farofa Crítica vem se apresentando como espaço resistente nessa atividade, 

1   Bacharel em Artes Cênicas com habilitação em direção teatral pela Universidade de São Paulo (USP) 
e mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UNESP. Integra o Grupo de Teatro 
Clowns de Shakespeare (Natal/RN) e é fundador, editor e crítico do site Farofa Crítica (Natal/RN).
2  Licenciada em Teatro pela UFRN e mestre em Artes Cênicas pela mesma instituição, atualmente é douto-
randa em Artes Cênicas pela USP. É encenadora no grupo Teatro das Cabras desde 2018, onde trabalha criando 
encenações contemporâneas prioritariamente com mulheres. Além de ser uma das fundadoras e editora do site 
Farofa Crítica, no qual atua desde 2016.
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fomentando a formação de outros críticos e críticas no estado e fora dele, reivindicando outros 
olhares para essa atividade profissional. 

Abrindo essa edição, temos o artigo de Reginaldo Oliveira (AL) sobre o processo de cria-
ção da obra Encontros (2010), da Cia dos Pés, companhia de dança do estado de Alagoas 
fundada nos anos 2000. Amparado pelas teorias de Jorge Larrosa Bondía e Walter Benjamin,  
o autor – que também é integrante da companhia – relata de que forma o trabalho desenvolvido 
pelo coletivo alagoano preza por “corpos ideias”, fazendo com que as obras da companhia le-
vem em consideração os corpos, as vivências e experiências dos dançarinos, que passam a ser 
coautores de suas criações.

Em seguida, há o artigo O Teatro Documental do Grupo Carmin: Uma Trajetória entre  
o Fato, a Ficção e o Audiovisual, de Ivan de Melo (SP). Nele, o autor passa em revista a trajetória 
do grupo potiguar, investigando de que maneiras o teatro documental passou a ser uma das prin-
cipais características do teatro realizado pelo coletivo. Permeado por trechos de entrevistas com 
os integrantes do Grupo Carmin, o artigo traça um panorama sobre as obras do coletivo desde 
Pobres de Marré (2007) até seu processo mais recente, Gente de Classe.

Os cinco textos que se seguem nesta edição são relatos de processos trazidos por ar-
tistas e pesquisadores do Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba, sobre a criação de obras  
em diferentes grupos e contextos, trazendo panoramas que revelam sobre os desejos de cria-
ção, estratégias de resistência pela coletividade e elaborações estéticas. Os relatos de processo 
não são apenas descrições de etapas, mas registros de um percurso de encontros, escolhas  
e atravessamentos que pontuam o fazer artístico como prática laboral.

Em Teatro Processo na Terra da Poesia: A Construção Coletiva da Peça “Ao Pó num Dia 
de Sábado” de José Elias Avelino (RN), encontramos o relato de um processo de criação vivido 
pelo grupo O Borná de Teatro da cidade de Assú no interior do Rio Grande do Norte. O texto cruza 
referências que trazem à tona registros da história do teatro na cidade potiguar, descentralizando 
as narrativas que costumam pontuar como histórico apenas as atividades da capital. A presença 
do texto de Avelino nesta edição traz para a Revista esse desejo de publicar sobre outras expe-
riências que afirmam a diversidade e existência de práticas teatrais potiguares em outros espaços 
para além de Natal. Esse relato revela a coletividade como estratégia criativa, processual e que 
marca as formas possíveis de agrupamentos que desejem o teatro enquanto experiência estética. 

Em Anáguas: Desnudando as Mulheres de Lourdes Ramalho, a figurinista, professora  
e pesquisadora Tainá Macêdo (PB) traz o relato de criação da obra Anáguas pela Cia. Oxente 
(PB) sob a ótica de uma figurinista. Com descrições precisas dos figurinos e das escolhas de 
cores, texturas e formas que compunham as aparências dos corpos das atrizes em cena, a au-
tora vai rememorando reencontros, histórias e políticas do grupo ao tentar traçar essa narrativa  
no teatro. Em uma escrita fluida e acessível, Macêdo torna legível as experiências possíveis  
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em um processo criativo que extrapola os ensaios como passagens técnicas e move outras ca-
madas afetivas do sujeito em coletividade.

Destacando a impossibilidade de falar sobre processos criativos sem recuperar trajetórias 
e posicionamentos, como já é explícito nos dois relatos anteriores, Euler Lopes nos traz o texto 
Emboloramos: A Construção de um Monólogo Coletivo. O dramaturgo e pesquisador relata sobre 
a criação de Bolor do Grupo A Tua Lona (SE) que comemorou dez anos de existência em 2020. 
Em um relato afetivo e implicado, nós, leitores, somos conduzidos pelo autor em uma breve jor-
nada de experiências do grupo, até chegar em algumas ações performativas criadas por Lopes 
que, com simplicidade, vão ganhando potências e catarses no encontro com o público, evocando 
as formas mais intensas de sentir os afetos. Repito, afetos. Palavra essa que é tão cara a vários 
artistas e que compõe a poética do dramaturgo sergipano entre uma tomada política, cuir e qui-
-tchi, para fazer uma análise crítica da obra relatada e roubar das habilidades próprias do autor 
em questão, em popularizar as palavras como ato subversivo.

Os outros dois relatos que finalizam essa seção dialogam com as Artes Visuais. Em 
Relatos de uns Corres para Construção da Performance-Instalação “O Corredor” de David 
Dallas (RN), o autor traz um resumo de sua pesquisa para conclusão do curso de Licenciatura  
em Teatro na UFRN. Em um texto preciso e intermidiático, o autor cruza relatos que vão desde 
as ideias iniciais para a obra, até a escolha dos materiais técnicos usados, compondo também 
com as filosofias possíveis para se pensar esse corredor. É destacável a habilidade de Dallas 
em desenvolver um relato técnico e poético simultaneamente, que traz ao leitor dimensões  
de ritmos, frenesis e loopings condizentes com essa obra.

Enquanto isso, Ygor Anário nos traz o texto Mineração 1 ou Rio Potengi em Baixa Resolu-
ção onde relata o processo de criação da composição imagética que leva o título do texto. Com 
uma articulação de referências que vão de Ailton Krenak aos autores de teorias da imagem mi-
diática, Anário avalia o uso de plataformas digitais como compositores de imaginários e práticas 
políticas e sociais. Em uma atitude de profanação digna das conceituações trazidas pelo filósofo 
italiano Giorgio Agamben, o autor nos apresenta uma sequência de obras potentes acompanha-
das de uma articulação de pensamento que nos conduz a uma reconfiguração do olhar mediado 
pelas virtualidades, quase compondo um inception de mediações que não explica algo, mas 
torna visível camadas de manipulação que tornamos automáticas. 

Por fim, encerramos essa edição com uma seção especial dedicada à exposição Corpo 
Desabrigo (2019) da Sociedade T, com fotografias de André Chacon e performance de Pablo 
Vieira. A série fotográfica criada apresenta outras facetas do grupo que vem se compondo como 
articuladores de práticas nas artes da cena, visuais e documentais com iniciativas carregadas  
de posicionamentos sobre gênero, violências, espaços e temporalidades. Nesta série, performer 
e fotógrafo buscam espaços abandonados na cidade do Natal para posicionar o corpo, dançar 
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nos destroços, em composições urbanas que revelam a deterioração daquilo que poderia ter 
sido ou já foi; fundindo corpo e arquitetura entre a diluição da identidade e as pulsões dos (in)
orgânicos. 

Sobre Corpo Desabrigo, recebemos o texto de Pablo Vieira relatando seu processo em 
Diário do Performer: Reflexões sobre Corpo Desabrigo com uma abordagem fortemente poética 
misturada às fluências descritivas e sensoriais de um diário. Aqui a escrita é registro do que se 
sente, do que atravessa o corpo de quem cria. Em contraposição complementar (paradoxal as-
sim mesmo) finalizamos com o texto crítico de Ronildo Nóbrega, Desprogramar a Ruína, onde  
a escrita se vale de registro daquilo que se observa, do que atravessa o corpo de quem contem-
pla. No meio, a fotografia, fina como uma folha de papel, é fronteira porosa entre o corpo do per-
former materializado em tinta e que outrora estava no espaço decomposto, e o corpo do visitante 
da exposição que observa o registro tornado arte, de uma composição intencional.
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ENCONTROS: A EXPERIÊNCIA COMO PRÁTICA DE CRIAÇÃO E REFLEXÃO EM DANÇA

Reginaldo dos Santos Oliveira1

Resumo: Neste artigo, apresento reflexões acerca do espetáculo “Encontros” da Cia dos Pés, 
grupo residente em Maceió, Alagoas e que fizeram parte do estudo de mestrado deste pesqui-
sador realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Dança na Universidade Federal da 
Bahia. Busco aqui discutir a poética deste espetáculo, entendendo poética como modo de ope-
rar, focalizando os aspectos da experiência e da alteridade como potencializadores da prática de 
criação em dança, amparado pelos escritos sobre “experiência” em Jorge Larrosa Bondía (2002) 
e Walter Benjamin (1986).

Palavras-chave: Cia. dos Pés; processo de criação; dança contemporânea; experiência; elteridade.

Motivações

No trato com ideias e assuntos de dança em Alagoas, vi-me diversas vezes frente ao fato 
de que, em todo o tempo dedicado à arte como artista, como docente e como espectador de tea-
tro e de dança, permaneci em busca de questões sobre o corpo, o movimento, sobre a criação 
em dança. Em vista disso, meu percurso artístico esteve marcado por inquietações acerca do 
uso do corpo nas artes cênicas e de suas possibilidades criativas. Nesse território, a experiência 
vivenciada no espetáculo “Encontros” me marcou fortemente, sobretudo, pela forma de tratar o 
dançarino e o processo compositivo, o que contribuiu para que eu pudesse pensar o corpo en-
quanto discurso e a criação enquanto uma rede que se constrói e se materializa em meio às suas 
ondulações, instabilidades e incompletudes.

Diante disso, focalizando a “experiência” como potencializadora da prática de criação em 
dança, proponho discutir a poética deste espetáculo, amparado pelos autores Jorge Larrosa 
Bondía e Walter Benjamin.

É importante salientar que as reflexões apresentadas nesta escrita são frutos de minha 
experiência criativa enquanto dançarino compreendido ao mesmo tempo como um sujeito que 
pensa, reflete, discute, pergunta, responde e questiona junto com o outro, em colaboração. Isto 
é, um dançarino autor de sua própria dança, refletindo sobre sua atitude criativa, suas relações 
com o outro e com o mundo. Esse processo de criação foi compartilhado na Cia dos Pés com os 
dançarinos Edson Santos, Joelma Ferreira e Telma César.

1  Reginaldo dos Santos Oliveira – Artista da dança. Dançarino na Cia dos Pés. Docente nos cursos técnicos 
em Arte Dramática e Dança da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas. Graduado em Artes 
Cênicas: Teatro/Licenciatura e Especialista no Ensino das Artes: Dança pela Universidade Federal de Alagoas. Mes-
tre em dança pela Universidade Federal da Bahia. leahregis@gmail.com

about:blank
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Caminhos da Pesquisa

No âmbito acadêmico, considerar a experiência como caminho para a pesquisa implica, 
conforme Telles (2007), em assumir a parcialidade do observador “como também sua participa-
ção efetiva no fato em questão, já que o entrelaçamento olhar-objeto é intenso” (TELLES, 2007, 
p. 4). O autor defende ainda a experiência como um caminho viável para a pesquisa e para  
a investigação de processos vivenciados pelo próprio pesquisador, por possibilitar uma assimi-
lação “corpóreo-sensorial” a respeito do tema investigado. Assim, propõe a busca de uma “radi-
calidade do conceito de experiência, onde o olhar do investigador também passe por seu corpo, 
suas emoções e seu fazer” (TELLES, 2007, p. 4). A noção de experiência, portanto, ancorada em 
Bondía (2002) e Benjamin (1994) se ramifica, por um lado, como questão a ser localizada para 
o entendimento do objeto estudado e foco para as discussões acerca das problemáticas levan-
tadas; por outro, como fio condutor para o posicionamento do artista pesquisador/pesquisado.

Este estudo fez parte da minha pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-Gra-
duação em Dança da Universidade Federal da Bahia, entre 2012 e 2014 e teve como orientadora 
a Profa. Dra. Jussara Sobreira Setenta. Esta pesquisa encaminhou-se por meio de pesquisa 
qualitativa exploratória, com observação participante e análise de discurso, partindo da análise 
de oito entrevistas realizadas com integrantes e ex-intergrantes da Cia dos Pés, além de al-
guns artistas da cena alagoana de dança. Neste viés, o levantamento do percurso artístico da 
companhia foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica e documental através das entrevistas  
e de documentos de espetáculos, tais como: matérias jornalísticas, programas dos espetáculos, 
registro em vídeos, cartazes e fotos. É importante lembrar que tal metodologia de pesquisa foi 
sendo organizada e reorganizada ao longo do percurso seguido, sofrendo alterações e modifica-
ções durante o tempo de pesquisa.

A Cia dos Pés

A Cia dos Pés, companhia de dança contemporânea atuante em Maceió, Alagoas, surgiu 
em 2000 pela iniciativa da dançarina e professora-pesquisadora Telma César, buscando diá-
logo entre a dança contemporânea e elementos da cultura tradicional e popular do Brasil. 
Este grupo teve duas formações de elenco: de 2000 a 2005 (primeira formação) e de 2008  
a 2021 (formação atual). Ao longo de sua trajetória, foram desenvolvidos treze espetáculos, den-
tre eles, “Pé, Umbigo e Coração” (2000), “Variações para Café com Pão” (2001), “Yerma Maria 
da Silva” (2003), “Miami dos Mendigos ou As Privadas” (2009), “Qual é a história que você quer 
que eu conte?” (2010), “Dentroforaadentro” (2010), “Azul Quente” (2010), “Encontros” (2010), 
“Você tem tempo para ouvir a minha história?” (2013), “Nuvens Enraizadas” (2014), “Dança bai-
xa” (2015), “Dança Anfíbia” (2016) e “Dança Monstro” (2021 – em processo).
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A dança contemporânea que se produz na Cia dos Pés, sobretudo, na construção  
de seus espetáculos, tem como um de seus princípios fundamentais a busca por corpos dis-
poníveis para propostas coreográficas plurais, por sua vez, baseadas na participação do dan-
çarino em um processo em que a experiência possa atravessar o sujeito, ou seja, interessam 
“corpos ideias e não corpos ideais” (SETENTA, 2007, p.144). Imbricado por tal entendimento,  
o que interessa no fazer desta companhia são as questões que o corpo vai elaborando  
em meio às experiências que vai vivenciando no processo criativo. Nas palavras do professor 
alagoano Antonio Lopes:

A Cia dos Pés foi responsável por transformações e pela busca de desenvolvimento de 
uma linguagem da dança centrada na singularidade de cada corpo. Esse modo de ope-
rar em dança, de perceber o que cada corpo oferece enquanto potência, ao invés de 
organizar o corpo para se adequar a determinado tipo ou padrão de movimento, é esse  
o ponto de vista de verificação de um espaço privilegiado de experimentações e de possível 
realização que alimenta, sustenta e permite o amadurecimento de novas companhias, 
inseridas num momento de importante contribuição das atividades coreográficas para  
a nossa Alagoas (Lopes, 2004, p. 1). 

A “Experiência” na Cia dos Pés

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de 
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para 
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar,  
e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo 
da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 
nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

— Jorge Larrosa Bondía

A fala que se anuncia no fazer-dizer (Setenta, 2008) da Cia dos Pés, como já comentado 
anteriormente, apresenta um tipo específico de criação em dança, o qual lança um olhar sobre a 
experiência do Sujeito Dançante, possibilitando a emergência da voz do dançarino no processo 
criativo, pois este é entendido enquanto um cocriador da obra artística. Nesse jeito de pensar a 
dança, o espaço da criação se organiza para que o sujeito se coloque no processo enquanto um 
pesquisador de sua própria dança, numa busca por encontrar nela o desvelamento de si mesmo.

Neste processo de comunicação, ocorre um fluxo discursivo entre falantes e ouvintes, onde 
esses discursos são transformados mutuamente, ou seja, ecoa no discurso do falante o dis-
curso do ouvinte e, no discurso do ouvinte, o do falante. O sujeito não produz um discurso 
único. Ao contrário disso, é uma voz contaminada pela voz do outro (SETENTA, 2008, p.61).
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Na Cia dos Pés e, de modo mais específico, em “Encontros”, a criação em dança abriu-se 
para o espaço-tempo da experiência, buscando no diálogo com a alteridade a oportunidade para 
dar sentido ao que acontece com o sujeito que dança. Neste campo de construção de sentido, 
onde o dançarino encontra-se a si mesmo em meio a suas questões, ocorrem reorganizações 
constantes. Isso significa dar tempo e espaço para que os acontecimentos sejam reconhecidos 
pelo próprio sujeito. Em tal perspectiva, cultivam-se os mínimos e simples detalhes dos aconte-
cimentos vivenciados pelo dançarino a partir do intercâmbio de suas experiências.

Neste sentido, a dança experienciada e produzida na Cia dos Pés busca uma espécie de 
tateio noturno, um caminho sempre desconhecido, misterioso, incerto, enigmático, que se dis-
tancia daquele modo de operar em que a dança se configura num ideal de certeza, numa prática 
que estabelece um percurso   carregado de iluminações para atingir a máxima nitidez na tradu-
ção das impressões sensíveis do objeto.

Deste modo, se falamos em dar tempo para que os acontecimentos se acomodem no 
corpo, cada indivíduo terá um tempo particular para afagar as suas dúvidas e sensações.  
O tempo da percepção, da pausa, do sentir. Um tempo lento e, nessa lentidão, o corpo se abre 
para receber o outro, o que implica em reorganizações constantes.

Esse jeito de fazer dança da Cia dos Pés, atravessado pela experiência da alteridade, 
busca a comunhão entre os tempos de cada sujeito, compartilhados em um tempo comum.  
O tempo da relação, do intercambiar experiências. O tempo da capacidade e habilidade do su-
jeito em escutar o outro, uma escuta que dá sentido ao que acontece durante a criação, uma 
escuta sinestésica. Uma abertura para o afeto do outro, para produzir com este afeto uma ação 
que afeta, gerando e gerenciando seus próprios espaços, criando seus próprios meios de ação 
juntos, buscando uma multiplicidade de forças e ações compositivas em dança. 

Nesse entendimento, importou trilhar o caminho do tempo do aprofundamento, da inves-
tigação, da pesquisa, do decantar das ideias. O tempo para acontecer a experiência, para per-
ceber o que nos toca. O tempo do abrigo das modificações, das alterações, das transformações 
reconhecidas pelos sujeitos. O tempo da inclusão, da diluição, da retirada, da desistência, da 
resistência, da existência, da transformação, do distanciamento, do mergulho. Outro tempo. Um 
tempo que buscou pausa e escuta. Paradas para ouvir o outro que dança. Calar para escutar o 
companheiro e a si mesmo, e “por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, 
relativo, contingente, pessoal” (BONDÍA, 2002, p. 27).

Importa, então, tomar a abordagem de “Encontros” como transformação, o que contribui 
para levar em conta a complexidade do processo compositivo, evitando a sua redução a um cir-
cuito informativo e mecânico. Dessa forma, é possível considerar a construção do sujeito baseada 
na experiência vivenciada a partir de relações compartilhadas em dança, observando, assim, a 
construção de uma atitude crítica do artista. Dito de outro modo, “o sujeito da experiência tem algo 
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desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se 
nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião” (BONDÍA, 2002, p.25).

Ainda conforme o referido autor, o sujeito da experiência é aquele que está aberto aos 
acontecimentos, definindo-se “por sua recepção, por sua disponibilidade, por sua abertura com [...] 
uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” 
(BONDÍA, 2002, p. 24). Importa, então, pensar a experiência, remetendo-se a certa intercambiali-
dade, a uma relação de deslocamento, ou seja, a uma faculdade de trocar experiências, de trans-
miti-las ao outro e, nessa transmissão, há a construção de propriedades compartilhadas.

Portanto, quando o processo compositivo em dança pavimenta seu caminho a partir da 
experiência de cada dançarino, apostando no reconhecimento dessa experiência, que é sempre 
singular, permite a criação de um tempo-espaço que afaga a dúvida, acaricia questões, gera pon-
tos de atenção e de escuta, pontos de fuga rumo ao desvelar do anônimo; proporciona situações 
de perguntas mais que respostas, possibilitando o encontro de vozes diferentes e, nesta interlo-
cução, há um ato generoso de acolher o outro, pois, a partir da experiência da alteridade, do que 
é exterior ao sujeito, a experiência se assenta. Nessa lógica, importa pensar o sujeito que dança 
enquanto um Sujeito da Experiência, enquanto sujeito que reconhece em si os atravessamentos 
e as transformações para transmiti-las ao outro, intercambiá-las. Então, para que esse sujeito se 
mostre presente e exposto, há que haver momentos de pausa, de parada, de escuta. 

Essa atitude de “parar” pode ser percebida como uma atitude política de quem para para ex-
por-se e, nesta exposição, criam-se zonas de acontecimento onde se articulam atravessamentos, 
adaptações e transformações. Com essa tônica, o sujeito se apresenta como um sujeito exposto. 
Sujeito este que dá passagem para os afetos e acontecimentos gerados em sua experiência, dei-
xando marcas e vestígios. Vale lembrar que importa não apenas dar passagem à experiência, aos 
acontecimentos, mas, sim, reconhecê-los, intercambiá-los, transmiti-los. Portanto, para que esses 
vestígios sejam reconhecidos, há que se dar tempo. Dar tempo para que algo aconteça e transfor-
me o indivíduo. Nessa caminhada, o sujeito dançante passa a ser definido

não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponi-
bilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 
ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de 
atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como 
uma abertura essencial (BONDÍA, 2002, p.24).

Essa abertura produz no dançarino a capacidade de olhar para si mesmo, para seus 
acordos e cruzamentos, para os acontecimentos vividos, com certa acuidade e paciência 
para entender e compreender o acontecido. “Parar” não remete a uma atitude de desistência.  
Em vez disso, passa a ser uma atitude para a existência, para outra maneira de existir na dança, 
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no mundo. Diante disso, a dança, no âmbito da experiência, ocorre num “fluxo de transformação 
e agindo sobre o processo de construção de diferenças (SETENTA, 2008, p.39), em um campo 
de provisoriedade que apresenta aos sujeitos a experiência de alteridade enquanto anunciadora 
de outras ideias, vivências e significados. 

Envolvidos nesse processo, os sujeitos produzem significados permeados por contex-
tos estabelecidos pela relação de alteridade, numa dinâmica de trocas evolutivas, mantendo 
viva a multiplicidade, abrindo caminho para processos de apropriação e transformação. Então, 
não se pode falar em um processo que seja produzido por um “sujeito exclusivo e sim por um 
sujeito atravessado, contaminado e modificado pelo próprio processo de exposição e diálogo” 
(SETENTA, 2008, p.58). Para Bondía (2002):

O sujeito da experiência [...] é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Não um sujeito 
que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo; não um sujeito que 
alcança aquilo que se propõe ou que se apodera do que quer (BONDÍA, 2002, p. 25).

Por conta disso, o sujeito passa a confiar na experiência como território de surpresa, 
de vulnerabilidade, de desafios e enquanto espaço que possibilite a construção e produção  
de propriedades compartilhadas a partir da experiência da alteridade, em que a cooperação 
pode atuar como potente ação desestabilizadora de modos hegemônicos de pensar a dança.

Aqui, busca-se refletir sobre o ambiente da criação em dança enquanto espaço-tem-
po de experiência em constante processo de transformação e modificação, que possa contri-
buir para que os acontecimentos entre sujeitos sejam transmitidos, compartilhados e refletidos 
coletivamente. Isso implica na construção de propriedades compartilhadas, intercambiadas,  
a partir da geração de conflitos, de dissensos e contrapontos entre diferenças, no reconhecimen-
to da experiência da alteridade, fazendo do ambiente da composição um ambiente que possa dar 
sentido ao que somos e ao que nos acontece. Para tanto, como afirmei anteriormente, torna-se 
necessário pensar o sujeito dançante enquanto um sujeito da experiência. 

Nesse sentido, o ambiente experienciado na criação do espetáculo “Encontros”, da 
Cia dos Pés, compreendeu a composição em dança enquanto espaço-tempo de transforma-
ção dos dançarinos, ao invés da reprodução de formas já determinadas. Partindo dessa visão,  
a construção do corpo do artista apoia-se no reconhecimento e intercâmbio de experiências  
e no exercício investigativo coletivo e compartilhado.
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O processo de criação do espetáculo “Encontros”

“Encontros” foi criado em 2010 e tomou como ponto de partida o encontro entre histórias, 
corpos e vivências plurais. O encontro entre diferentes pessoas, a investigação das potencialida-
des desse encontro como o centro de seu projeto ético/poético, bem como a valorização da auto-
nomia e da singularidade de cada intérprete-criador tornaram-se questões centrais do processo. 
Outro ponto norteador foi a questão do tempo. Pensar sobre o tempo, pensar sobre a falta de 
tempo, pensar sobre como utilizamos nosso tempo hoje, tudo isso atravessado pela simplicida-
de da ação e atitude de tocar o corpo em situação de nudez. Que tempo temos para encontrar 
e perceber a nós mesmos? Qual tempo dispomos para escutar nossos anseios e desejos mais 
íntimos? A nudez operou, então, como uma possibilidade de investigar e detalhar uma conexão 
mais profunda e complexa a partir da ação de tocar o próprio corpo em situação de nudez, con-
forme observamos na Imagem 1:

         Imagem 01 – Encontros

    
    Registro do espetáculo “Encontros”. Fonte: Jul Sousa, 2010.

As reflexões tecidas sobre a experiência por Benjamin (1994) e Bondía (2002) nos 
abrem possibilidades de conexão com questões aqui discutidas, se pensarmos, por exemplo, 
que a criação de “Encontros” se desenvolveu num processo compositivo a partir da própria 
experiência dos dançarinos, em que a relação de troca com o outro proporcionou a criação 
de possibilidades poéticas no espaço-tempo por meio das particularidades e diferenças das 
corporeidades específicas de cada dançarino, deixando, em si mesmo e no outro, registros  
de experiências, marcas, vestígios no corpo.

“Encontros” foi composto num partilhamento entre os seus integrantes e, nesse cruza-
mento de afetos, falas, dizeres e escutas, abriu-se caminho para a alteridade, para o reconhe-
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cimento dos acontecimentos no corpo, para o intercâmbio de ideias e questões, para o respeito 
mútuo entre os integrantes. Nesse trânsito e cruzamento, construímos o outro em nós mesmos 
e nos construímos no outro, criando possibilidades de autoconhecimento a partir das diferenças 
que o outro apresentava, agenciando um contato consigo mesmo e com a própria cultura.

Esta ação contaminadora entre os sujeitos presente neste espetáculo sobre um estado 
poético e estético se construiu a partir de uma partilha sensível, de uma organização coletiva que 
implicou não em uma atitude simplista do tipo “todo mundo faz tudo”, mas na disponibilidade que 
cada indivíduo teve ao se colocar e participar da discussão da obra, das propriedades operativas 
que engendravam o grupo e a configuração artística, e, por isso, as propriedades compositivas 
se tornaram compartilhadas. Na Imagem 2, observamos o modo como uma ação está sendo 
partilhada e compartilhada entre os dançarinos em “Encontros”, algo que, com base nas argu-
mentações de Jacques Rancière, poderia ser considerado um exemplo de partilha do sensível:

Denomino partilha do sensível o sistema de evidencias sensíveis que revela, ao mesmo 
tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes res-
pectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado 
e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se fundam numa partilha 
de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como 
um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte dessa partilha” 
(RANCIÈRE, 2005, p.15).

         Imagem 02 – Encontros

       

     Registro do espetáculo “Encontros”. Fonte: Jul Sousa, 2010.

Como uma atitude de afirmação do sujeito e de suas particularidades, neste processo, 
o artista sobrepõe-se ao passo de dança. A improvisação foi o procedimento que circulou todo 
o universo de composição das cenas, tanto como elemento de pesquisa de movimento quanto 
como dispositivo estético da obra. Dessa forma, o que se observa no trabalho não é o grau de 
dificuldade ou de elaboração da coreografia (embora ela tenha tanto uma quanto a outra), mas, 
sim, o intérprete que, nesse caso específico, foi também cocriador da obra artística, realizando 
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seu discurso através do movimento e de sua experiência. Isso enfatizou a importância da auto-
nomia dada ao dançarino nesta criação, ou seja, a construção de um discurso pessoal imbricado 
no coletivo. Como afirma Lopes a respeito do espetáculo “Encontros”:

Este processo de criação e investigação explorou as singularidades de cada dançarino, 
desafiando a capacidade expressiva por múltiplas vias, além de encontrar a particularida-
de de cada indivíduo numa movimentação de conjunto, num corpo poético, compartilhado 
e exposto na cena (LOPES, 2014, p.1). 

O discurso corporal em questão remete à proximidade dos dançarinos com (e seu 
pertencimento às) Danças Tradicionais Populares, a saber: coco alagoano e pernambuca-
no, dança dos orixás, frevo, caboclinho e cavalo-marinho. Para essa composição importou  
o temperamento dessas danças e não o passo em si. Para tanto, esse processo foi alimentado 
e construído numa rede de interlocução entre danças tradicionais brasileiras e dança contem-
porânea, observado e tratado a partir de suas peculiaridades, o que envolveu mudanças no 
modo de se organizar corporal e esteticamente. Tal diálogo possibilitou conexões do indivíduo 
consigo mesmo, com o outro e com sua cultura, proporcionando uma relação crítico-reflexi-
va de seu fazer/estar no mundo. Além disso, as danças tradicionais populares na construção 
dos corpos desses dançarinos desestabilizaram modelos de imagens do corpo que sustentam  
os vários tipos de representações dominantes na dança, na mídia e na sociedade, pondo em 
evidência o caráter político da arte. Pois,

o que mais nos interessa nas danças populares é a corporalidade, que relaciona coti-
diano e dança. Trata-se de um saber corporal especializado relacionado com ações co-
tidianas de práticas que, de um modo geral, não existem no ambiente urbano e ampliam 
a exploração das potencialidades anatômicas do movimento humano. De acordo como 
nosso modo de pesquisar, esses movimentos se relacionam com metáforas, portanto, 
trata-se de um aporte que resulta em ganhos técnico-poéticos. Essas danças e ações 
corporais, de fato, estão relacionadas a modos de vida e subjetividades bastante especí-
ficas (DOMENICI, 2010, p. 4). 

Percebemos, então, que a aproximação, diálogo e interlocução entre essas duas línguas 
(danças tradicionais e dança contemporânea) atuaram em

um processo de construção de uma zona de transitividade, baseada na cooperação entre 
condições relacionais de cada área, em busca de conexões que mobilizem experiências 
reorganizativas de seus respectivos regimes de funcionamento e estados de equilíbrio,  
de modo que favoreçam a produção de novos sentidos (BRITTO, 2008, p. 5). 
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Tal processo estava baseado numa ideia, não de somar uma coisa sobre a outra, mas inves-
tigar as possibilidades de articulação e interlocução entre as línguas em exposição, construindo 
caminhos que promovessem “a expansão de um campo no outro” (BRITTO, 2008, p. 3), compreen-
dendo e afirmando seus contrapontos e semelhanças. Isso gerou a produção de vozes singulares 
no coletivo, distantes de uma homogeneização ou de sujeição de uma língua sobre outra, entre-
tanto, próximo de um jogo de pluralidades, multiplicidades e diferenças, que foi traduzido/recriado 
no espetáculo, como pode ser visto na Imagem 3.

          Imagem 03 – Encontros

                            

     Registro do espetáculo “Encontros”. Fonte: Jul Sousa, 2010.

Em “Encontros” a tradução das danças tradicionais brasileiras se deu de modo a acomo-
dar estas danças, gerando, nos corpos e na composição, ajustes, reajustes e rearranjos que 
criaram e recriaram modos de organização estéticas diferenciados. Por exemplo, o uso do movi-
mento das pernas em eloquência no nível baixo, caminhadas agachadas, mobilidade da coluna 
no eixo cabeça-cóccix. Assim, nesse processo, pretendeu-se que o dinamismo, o ritmo, cor-
poralidades e imaginários específicos da cultura popular pudessem contaminar a gestualidade 
da dança contemporânea da Cia dos Pés. Dessa forma, o diálogo compositivo coevoluiu numa 
retroalimentação, proporcionando a construção de uma dança que foi capaz de fazer uma língua 
expandir-se na outra, pois:

Toda dança resulta de modo particular de um corpo organizar, com movimentos, o seu 
conjunto de referências informativas (biológicas e culturais). Do mesmo modo, o contexto 
cultural corresponde ao ambiente do corpo, no sentido de que o conjunto de informações 
que caracterizam os modos de pensar e operar vigentes na sociedade em que está inseri-
do delineia seu campo particular de possibilidades interativas. Os ambientes interferem na 
configuração de suas estruturas, ao mesmo tempo em que tais estruturas, geradas sob as 
condições dos ambientes, interferem na sua reconfiguração (BRITTO, 2008, p. 72).
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Considerações finais

A motivação deste artigo foi refletir sobre o processo de criação do espetáculo “Encontros”, 
da Cia dos Pés. Este processo faz parte de uma pesquisa compartilhada em que a experiência 
emergiu como prática de criação e de reflexão em dança. Isso significou a necessidade de lidar 
com diferenças, singularidades, pensamentos heterogêneos e possibilidades de movimentos. 
Nesse percurso processual, a criação se constituiu a partir de um modo particular de tratar o 
corpo e a dança, no qual o indivíduo foi o foco da pesquisa.

Foi nessa perspectiva que procurei construir este trabalho. Uma reflexão sobre um pro-
cesso em que não houve corpos pré-definidos nem uma técnica única: os corpos são gerados 
a partir da vivência, a experiência fazendo parte do processo criativo e, assim, transformando 
corpos e movimentos. Nesse processo, que privilegia uma escrita do movimento próprio, o dan-
çarino se comporta e se forma a partir de suas próprias experiências, passando a ser coau-
tor de suas criações. Ele não é, portanto, um mero objeto ou um simples executor de códigos 
preestabelecidos, permitindo-se ser um corpo criador. Nesse sentido, “Encontros” investiu em 
um dançarino criador da escrita que dança, refletindo sobre e, ao mesmo tempo, questionando 
o seu processo criativo. Nesse modo de tratar o fazer dança, ideias hegemônicas passaram a 
dar passagem para conversas dialógicas, criando pontes e conexões variáveis, heterogêneas.

Observamos, então, que o processo de criação deste espetáculo construiu sua trajetó-
ria num território de sensibilização, transformando artistas e público. Dessa forma, a ação de 
refletir sobre tal processo criativo contribui com a construção do conhecimento artístico, cla-
reando ideias e modos de fazer, quando revisitamos a trajetória percorrida de forma distanciada  
e crítica. Esse processo de reflexão “é o que aciona a produção de subjetividade num trânsito 
de informações que torna visível o que estava invisível no início do processo” (SETENTA, 2008, 
p. 57). Por conta disso, conseguimos perceber a construção de uma atitude crítica nos artis-
tas envolvidos nesse processo baseado na experiência, o que contribuiu para a construção  
de autonomia frente ao próprio movimento, tornando os dançarinos críticos de suas danças  
na partilha de sensações e reflexões com os outros dançarinos.

Benjamin (1994), ao problematizar a questão da pobreza de experiência na modernida-
de, considera a questão do tempo e do espaço de troca com o outro como fatores importan-
tes para que a experiência possa ser abrigada no corpo. Diante disso, a partir do processo 
vivenciado, conseguimos perceber que o estar com o outro, o encontro com diferenças de pen-
samentos e de movimentos, ao mesmo tempo em que não é uma tarefa fácil, é também um 
caminho prazeroso de descobrimento, de aventura, de mistério, que contribuiu para o ama-
durecimento dos integrantes do grupo e do trabalho artístico. Além disso, visualizamos tam-
bém que a diferença possibilitou uma escuta mais refinada, na qual se abriu espaço e tem-
po para ouvir a si mesmo e ao outro. Essa escuta foi gerando partilha de ações e sensações 
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que fortaleceram o ambiente de grupo dentro da Cia dos Pés, transformando seus integrantes  
e potencializando a criação artística.

Por fim, sobre a reflexão apresentada, penso que o presente trabalho evidencia aspectos 
teóricos/práticos determinantes do fazer artístico de um grupo consolidado, os quais acredito ser 
importante fomentar e difundir no campo de saberes sobre os processos de criação em dança. 
Diante desses aspectos, pensamentos e conexões, pensamos, enquanto grupo, que estes serão 
válidos se imbricados pelo entendimento de composição enquanto processo que abriga expe-
riências, ou seja, transformações e modificações por meio das quais o próprio sujeito dá sentido 
a seu corpo, tomando conta daquilo que acontece e articulando a cooperação e a cumplicidade 
na experiência da alteridade.
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O TEATRO DOCUMENTAL DO GRUPO CARMIN: UMA TRAJETÓRIA ENTRE O FATO,  
A FICÇÃO E O AUDIOVISUAL

Ivan de Melo1

Resumo: O presente texto deriva de uma pesquisa em andamento na qual investigo o diálogo 
entre o teatro documental e a história pública, campo que tem como uma de suas principais 
preocupações a produção de conhecimento histórico fora do ambiente acadêmico por meio de 
distintas linguagens e em diálogo com diferentes tipos de audiências. No final de 2018, interes-
sado pelas temáticas abordadas no teatro documental produzido pelo Grupo Carmin da cidade 
do Natal/RN, realizei uma série de entrevistas com alguns de seus integrantes a fim de com-
preender como a história, os documentos, a ficção e o audiovisual eram articulados na criação de 
seus espetáculos. As falas possibilitaram a reflexão que apresento aqui em meio a um pequeno 
histórico das produções do grupo de Pobres de Marré (2007) à Gente de Classe, trabalho atual 
desenvolvido pelo grupo em processo de pré-estreia.

Palavras-chave: Grupo Carmin; teatro documental; história; documento.

O Grupo Carmin e o olhar sobre o cotidiano

O Grupo Carmin nasce na cidade do Natal em 2007 a partir do encontro entre Henrique 
Fontes, Quitéria Kelly e Titina Medeiros e a produção de Pobres de marré (2007), primeiro espe-
táculo do grupo. Antes da criação do coletivo, os três já haviam trabalhado na peça Dos prazeres 
dos pedaços (2003), segundo Henrique, um texto sobre o Edifício Bila, na época uma construção 
em ruínas na cidade. A dramaturgia proposta junto às atrizes contava com histórias curtas adap-
tadas de textos de autores como Mário Bortolotto e Harold Pinter, e também com dois roteiros 
originais escritos pelo próprio Henrique, um deles sobre duas moradoras de rua, cuja pesquisa 
seria mais tarde retomada pelo trio como mote para o primeiro espetáculo do agora Carmin.  
Sobre o espetáculo, Henrique afirma

Pobres de marré [...] colocou a gente num lugar aí que eu achava interessante e apesar de 
não ser teatro documental, hoje eu olho pra trás e vejo assim, tem ali um olhar sobre o outro, 
um olhar sobre o cotidiano, tem uma coisa política em vários... às vezes até direto, quase 
panfletário, um ataque, no momento em que Maria [uma das personagens] ataca a plateia, 
ela desabafa, e tinha o elemento do cômico, esse cômico que que eu queria, esse cômico 
irônico, absurdo que abre caminhos pra gente comunicar coisas às vezes mais profundas. 
(Henrique Fontes)  

1  Historiador, ator e pesquisador de práticas documentais. Atualmente é mestrando no Programa de Pós-Gra-
duação em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).
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Pobres de marré contou com uma pesquisa que envolvia a ida do grupo às ruas para ob-
servar a vida cotidiana de moradores de rua dos centros de Natal e alinhava a isso outro elemen-
to que seria marca do grupo dali em diante, o cômico a favor da reflexão. Partindo do que trata 
o sociólogo Henri Bergson em seus ensaios sobre o riso enquanto crítica2, Henrique reconhece:

[...] primeiro que você só ri do que você conhece, você só ri do que você se reconhece, 
talvez. E aí você tá ativando os seus canais críticos e suas reflexões, acredito muito nisso, 
acredito até demais e eu acho que isso é o que tem mais, esse aspecto é que tem mais 
chamado atenção no trabalho do grupo. (Henrique Fontes) 

Foi durante as apresentações de Pobres de marré que Henrique encontrou, já em 2010, 
uma frasqueira junto a um amontoado de lixo na Avenida Prudente de Morais, um trecho mo-
vimentado da cidade. O achado acompanhava uma nova investigação do grupo que buscava 
montar uma peça sobre a velhice. Tem início a produção de Jacy, embarque do Carmin na expe-
rimentação do teatro documental.

Jacy, uma iniciação

A frasqueira encontrada então por Henrique continha uma série de objetos pessoais de 
uma mulher chamada Jacy que, num primeiro momento, parecia ser uma boa base para uma 
ficção sobre o tema da velhice que buscavam investigar. Num trecho da dramaturgia da peça, 
publicada no livro Década Carmin (2017), é possível verificar os primeiros insights do grupo so-
bre o material encontrado:

Henrique – Mostro a frasqueira, pensando que talvez Quitéria pudesse usá-la como ele-
mento de cena, mas quando a gente foi olhar o que tinha dentro...

Quitéria – Uma ficção usando parte dos elementos reais da frasqueira.

Henrique -...Um lenço, um espelhinho, um pó compacto...

Quitéria - ...e a outra parte...

Henrique - ...pedaços de cartas, uma lista de aniversários...

Quitéria - ...a maior parte da peça, inventaríamos histórias de amores impossíveis...

Henrique - ...fotos 3x4 de uma mulher elegante...

Quitéria - ....histórias alegres ou tristes sobre esta fase da vida.

Henrique - ...uns cartões de taxistas, um cartão do supermercado Nordestão e algumas 
coisas curiosas...

2  Estes textos de Bergson são encontrados na coletânea O riso: ensaios sobre o significado do cômico. São 
Paulo: EDIPRO, 2018.
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Quitéria – Enfim, decidimos não ir atrás da história de vida daquela mulher, até porque vai 
saber o que a gente iria encontrar.

(GRUPO CARMIN, 2017, p.36)

Das primeiras experimentações, de acordo com Henrique, foi criada uma cena em torno 
da frasqueira com cerca de 40 minutos e que ao ser apresentada em ensaios abertos causava 
um certo frisson por um elemento ausente na cena

[...] apresentávamos e as pessoas “ah, legal, essa coisa da velhice que você tá falando”  
e tal, eu dizia “isso surgiu porque eu encontrei essa frasqueira”, aí eu mostrava a fras-
queira. As pessoas enlouqueciam, “como assim?”, aí nisso a gente gastava muito mais 
tempo conversando sobre o achado, sobre as coisas que tinham, sobre as relações que a 
gente fazia, sobre o que que a gente tinha acabado de fazer. Então assim, tem um erro aí,  
um problema. Isso aqui é muito potente. [...] isso já parava todo mundo meia hora do dia 
pra conversar sobre isso e a curiosidade de querer saber quem era essa mulher, né, aí eu 
disse “é, tem uma chave aí”. (Henrique Fontes)

Entre as primeiras tentativas de investigar a vida de Jacy, em que o grupo convidou a poe-
ta Iracema Macedo e o filósofo Pablo Capistrano - que seria a partir daquele momento incorpora-
do ao Carmin no papel de dramaturgo - para elaborarem a seu modo narrativas ficcionais sobre  
a tal personagem, e a estreia do espetáculo em meados de 2013, é possível destacar dois pontos 
que culminaram na entrada do grupo na pesquisa sobre o teatro documental3. A primeira delas é 
quando, durante um hiato que ocorreu na montagem do espetáculo entre 2011 e 2012, Henrique 
Fontes fez duas viagens à Santiago no Chile para participar do Festival Internacional Santiago 
A Mil, um dos mais prestigiados eventos teatrais da América Latina. Durante a programação do 
festival, Henrique tem o primeiro contato com o teatro documental de Lola Arias. 

Lola Arias é uma das artistas contemporâneas mais visadas da Argentina atualmente. 
Seus trabalhos possuem linguagem híbrida e perpassam áreas como o teatro, a literatura, a mú-
sica, a poesia, a performance e o cinema. Em 2011 o espetáculo a que Henrique assistira era Mi 
vida después, obra em que a autora trata das memórias de uma geração de jovens argentinos 
nascidos entre as décadas de 1970 e 1980 e que convivem com a herança de uma memória 
recente do período ditatorial argentino. A partir de documentos pessoais como fotos, cartas, fitas 
cassetes, roupas e relatos, um grupo de seis atores tentam em cena fazer remake4 de cenas 

3  É chamado teatro documental, segundo Patrice Pavis (2011) todo trabalho de linguagem espetacular que 
envolve em sua produção a construção, a pesquisa, a seleção, a manipulação e/ou a edição de documentos di-
versos para a/na cena. São tipos de tatro documental o biodrama, o teatro autobiográfico, o teatro documentário, o 
verbatim, entre outros.
4  Segundo Davi Giordano, o termo remake é emprestado do cinema por Lola Arias para afastar ou romper 
com a ideia de representação dramática, uma das muitas formas como os artistas contemporâneos têm interpretado 
os elementos do real na cena ou na performance (GIORDANO, 2014).
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vividas por seu pais. Em sua proposta de teatro documentário, Arias ainda faz uso de diversas 
tecnologias do campo audiovisual como projeções e filmagens ao vivo. Sobre este trabalho, 
Giordano complementa

A peça se caracteriza pelo seu teor político e pela sua tentativa de aprofundar a atualiza-
ção do tema da pesada herança da ditadura a qual ainda hoje apresenta muitas questões 
não esclarecidas. Por isso, a jovem diretora reuniu seis atores profissionais cujos pais 
tiveram uma relação direta com os efeitos da ditadura. É interessante como a peça resgata 
a transmissão da memória da repressão a partir de uma geração que vivenciou o regime 
ditatorial a partir dos rumos distintos que tiveram as vidas de seus pais em função da 
representação política. A encenação de Mi vida después, de Lola Arias, é uma tentativa 
de resgate da memória coletiva através do registro de testemunhos, histórias pessoais  
e vivências relatadas da vida cotidiana de cada ator. (GIORDANO, 2014, p.101)

A reação de Henrique Fontes, enquanto espectador e artista, não poderia ser diferente

[...] eu disse “caralho, é isso que eu quero fazer, isso é muito potente!”. E ela trabalha com 
o humor no lugar em que eu acredito, esse lugar da ironia, do fato que é cruel... você cria 
ali o distanciamento, sabe, a partir de um clique que você vai, você coloca a experiência 
também em cena, enfim. Aí tudo, né? O uso do audiovisual enquanto dramaturgia criada 
junto do processo. [...] Vi, voltei, fiquei louco, falei com os meninos, a gente passou aí um 
ano pesquisando, e começamos a experimentar [...]. (Henrique Fontes)

Nesse movimento investigativo, agora em aproximação com as teorias sobre o teatro do-
cumentário, o grupo iniciou estudos sobre o tema a partir de leituras de autores como Marcelo 
Soler e Davi Giordano e de trechos disponíveis online do espetáculo argentino. Em 2012, mu-
nido de ideias, Henrique retorna ao Chile e desta vez assiste a montagem mais recente de Lola 
Arias El año en que nací (2012), um desdobramento de seu trabalho anterior desta vez a partir 
da história e documentos pessoais da vida de onze jovens atores para abordar as memórias ge-
racionais do período ditatorial chileno. A apresentação deixou uma forte impressão em Henrique

[...] essa foi ainda mais arrebatadora porque ela apresentou na Universidade do Chile 
que foi o epicentro da noite sangrenta, né? Era doido porque os meninos falavam assim, 
os atores, “meu pai pegou aquela rua ali do outro lado da praça” e uns se refugiaram ali 
naquele prédio onde a gente tava, quer dizer, é quase você estar na história, é quase de 
novo a história no presente, e vi também vários outros elementos que ela também evoluiu 
como linguagem [...]. (Henrique Fontes)

Além dos espetáculos de Lola Arias que serviram como propulsores do Carmin em direção 
ao teatro documental, um outro episódio destacado por seus integrantes durante as entrevistas foi 
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o encontro com o diretor e dramaturgo Márcio Abreu em março de 2013 durante a edição anual 
do FRINGE, um festival paralelo ao Festival de Teatro de Curitiba. Na ocasião, o grupo integrava  
a programação com a apresentação de Pobres de Marré e contava com a presença de Pedro Fiuza 
no registro audiovisual da viagem que, mais tarde, também seria convidado a compor o Carmin. 

[...] a partir do momento que o Márcio fala “bicho, peraí, vocês têm um documento aqui que 
é a frasqueira, investiguem isso, e vejam, deem conta de colocar isso no espetáculo porque 
essa é a parte mais impressionante, e realmente de fato era, eu fui acompanhando em vá-
rios momentos eles apresentando o que era o espetáculo para as pessoas e os olhos sem-
pre brilhavam quando se falava “olha e a gente achou essa frasqueira”, “caramba, como 
assim, vamos investigar o que tem dentro, quem era essa pessoa”.  Aí quando Márcio dá 
essa chave da investigação, de investigar aquilo, eu acho que o espetáculo ele toma esse 
lado documental se é que já não tinha, mas assim, com mais convicção, e é também quan-
do Henrique usa a estética de Lola Arias dos espetáculos que ele assiste lá. (Pedro Fiuza)

Após o retorno do grupo à Natal, em relativo curto espaço de tempo o espetáculo é fina-
lizado e finalmente apresentado. O que vemos em cena em Jacy é uma progressão processual 
onde o grupo narra todo o percurso que deu origem ao espetáculo a partir do momento em que 
decidem optar pela forma documental. Em trecho do espetáculo, os atores apontam

Henrique – E nós até tentamos construir os personagens do velho e da velha Jacy, mas a 
nossa ideia de uma peça sobre a velhice havia mudado, ganhado mais vida, envelhecido.

Quitéria – Já os objetos da frasqueira, as coisas de Jacy, ficaram do mesmo jeito. Como se 
já tivessem ficado velhos tempo suficiente. E só depois de três anos foi que nós percebe-
mos que eles, os objetos, eram a coisa mais importante de todo o processo. Então, depois 
de encontrá-la no lixo e imaginar mil possibilidades... nós decidimos reabrir a frasqueira.

(GRUPO CARMIN, 2017, p.39)

A montagem de Jacy, muito bem recebida pelo público local, é considerada pelo grupo 
como sua primeira incursão na pesquisa de um teatro documental. Chamam então a atenção 
dois aspectos-chave para o tipo de teatro que o Carmin começava então a experimentar e a for-
ma como os compreende: o elemento histórico e o elemento audiovisual.

O elemento histórico na forma de uma experiência coletiva do passado, mas também da histó-
ria recente, permeia todo o espetáculo Jacy. A pesquisa desenvolvida pelo grupo que buscou retraçar 
a biografia de Jacy a partir de documentos e relatos coletados alinhada com a reflexão dos contextos 
históricos de sua época permitem assemelhar o texto criado a uma espécie de micro-história5

5  Considerada por Peter Burke como uma das práticas da nova história, a micro-história, segundo Giovanni 
Levi, tem como pressuposto a redução da escala da pesquisa historiográfica afim de observar e/ou melhor com-
preender alguns aspectos desconsiderados ou antes não notados pela “macro-história”, podendo a biografia de indi-
víduos ser um objeto de estudo, tomando “o particular como seu ponto de partida (um particular que com frequência 
é altamente específico e individual, e seria impossível descrever como um caso típico) e prossegue, identificando 
seu significado à luz de seu próprio contexto específico (BURKE, 1992, p.154). 
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Henrique - Parece que a vida de Jacy ia ser uma vida banal como a vida de Natal, uma 
província perdida no mapa. Mais eis que estoura a Segunda Guerra Mundial. (entra áudio/
imagem/mapa projetado/cenário de guerra) O Brasil entra na guerra e Natal vira ponto 
estratégico de decolagem para o continente europeu. A Cidade do Sol vira o trampolim  
da vitória, e Natal se enche de american soldiers. Roger.

Quitéria - Logo no começo da guerra, Dona Julieta, avó-mãe de Jacy, morre de uma doen-
ça no fígado. Luiz, seu irmão-tio, ficou tão triste com a morte da mãe que decide se alistar 
na Força Expedicionária Brasileira. Queria morrer na guerra. Os alemães haviam invadido 
a Itália para recolocar Mussolini, o velho ditador fascista, no comando. Luiz foi enviado 
para a região de Monte Cassino, na Itália, com mais 25 mil soldados brasileiros. Muitos 
não voltaram, mas Luiz não só sobreviveu como voltou para Natal com honras de herói. 
Enquanto isso, Jacy escrevia cartas.

[...]

Henrique - Nessa época, Jacy era igualzinha a Natal: uma donzela que sonhava com um 
príncipe que vinha de longe, e que a revelasse para o mundo. Ainda bem que mudou, né?” 

(GRUPO CARMIN, 2017, p.43-44)

A história de Jacy se desdobra revelando-se não apenas a história da cidade do Natal, 
mas também a história nacional e a história global. Em parte responsável por esta percepção  
e suas associações está o filósofo e professor Pablo Capistrano que assina junto a Henrique 
Fontes as dramaturgias do grupo. Romancista na prática, Pablo topou o convite de Henrique 
para experimentar um tipo de escrita para o teatro em Jacy e também, como os demais membros 
na época de montagem do espetáculo, buscou estudar as noções do teatro documentário que 
até então desconhecia. Sobre a presença do elemento documental e histórico no espetáculo,  
é interessante como a noção do dramaturgo alinha-se à de Marcelo Soler (2015) na compreen-
são do documento, do fato histórico, como metáfora para a/na criação cênica. Pablo relata

[...] como eu tinha feito muitas leituras sobre história do Rio Grande do Norte [...] eu tinha 
lido os textos de [Câmara] Cascudo, [...] e como eu tinha até uma ligação afetiva com  
a história da guerra porque meu avô trabalhou na base militar durante o período da guerra 
e tal, e eu tinha coisas da guerra em casa, quando veio a informação de que ela tinha na-
morado com um militar norte-americano me deu um estalo de que [...] a gente podia traba-
lhar ela como uma metáfora da cidade, [...] porque é como se Natal tivesse namorado com 
o americano, entendeu? [...] foi a ideia que eu tive, a gente pode fazer uma sobreposição 
da história, digamos assim, da macro-história, da história global da cidade com a biografia 
dela, então a gente meio que percebeu que tinha esse ponto de confluência, de que de 
repente contar a história de Jacy podia também ser um ponto aonde o biográfico, do par-
ticular, se conecta com o coletivo da cidade, da guerra, dos aspectos mais gerais né, e a 
gente foi fazendo o quê, foi tentando fazer essas pontuações, aí foi fazendo essa costura 
[...]. Então aí o documental apareceu nisso, nessa ideia da conexão entre o biográfico e  
o histórico. (Pablo Capistrano)

No que diz respeito ao segundo elemento, na pesquisa, experimentação e prática do 
audiovisual em cena nos trabalhos do Carmin, Pedro Fiuza é parte fundamental. Pedro tem um 
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histórico de formação e atuação no campo do cinema, sendo uma figura pioneira nas discus-
sões da cena cinematográfica natalense e seu contato com o grupo Carmin, em início apenas 
com Henrique Fontes, desde o princípio envolveu a prática audiovisual na forma de coberturas, 
registros e making of’s. Com Jacy Pedro pôde de alguma forma começar a atuar com o tipo de 
produção audiovisual que objetivava

[...]o teatro começou a me fornecer isso, esse trabalho com parceiros, você ter pessoas, 
atores, iluminadores, pessoas fazendo trilha, a parte de direção de arte e figurino [...] eu 
falei “não, é isso, é isso que eu quero”, independente da linguagem eu sabia que era 
aquilo, eu queria estar dentro de um processo criativo que eu acho que sempre permeou 
meus desejos desde sempre, e isso foi possível e eu também achei que ali eu estava 
encontrando uma forma de fazer cinema, e não só teatro, mas de fazer cinema, dentro da 
montagem de Jacy. (Pedro Fiuza)

Nas primeiras fichas técnicas de Jacy, Pedro é creditado como dramaturgo audiovisual, 
uma função importada do cinema, mas também é ator, pois divide o espaço cênico com Henrique 
Fontes e Quitéria Kelly na reconstrução da vida de Jacy operando durante todo o espetáculo 
um retroprojetor, por onde mostra os documentos pontuados, cria desenhos e esquemas, e faz 
“colagens” visuais com elementos diversos; e uma câmera filmadora, realizando e projetando 
filmagens ao vivo do espetáculo. As formas várias como as tecnologias são manipuladas em 
benefício dos objetivos da cena surpreendem e ao ser questionado sobre possíveis referências, 
fica claro o aspecto experimental do qual o grupo lançou mão durante o processo

[...] a gente não tinha estabelecido nada, a gente não tinha estabelecido que eu ia estar 
em cena, a gente não sabia isso, e aí o que eu estou tentando responder quando você 
me pergunta de referências é que a partir do momento que a gente entra num processo 
e que a gente começa a ver as dificuldades de montar um espetáculo colocando o audio-
visual, eu acho que em determinado momento, [...] a gente se distancia mais de procurar 
referências e se aproxima mais de como resolver as soluções cênicas daquilo ali, [...] 
aonde a gente vai colocar o projetor que é uma coisa que a gente não precisa pensar  
no cinema, porque no momento em que a gente tá exibindo não importa a materialidade 
do feixe de luz da projeção porque nada vai ficar na frente, você tem o projetor e a tela, 
não tem nada no meio, então como a gente vai resolver isso? Mas a gente vai descobrin-
do outras possibilidades também, não só os problemas, mas as outras possibilidades que 
eram interessantes. (Pedro Fiuza)

O audiovisual foi um elemento base presente desde primeiras formulações do teatro do-
cumental com Erwin Piscator na Alemanha do início do século XX e não o deixou de ser até 
hoje nas produções da cena contemporânea, mas se por um lado o audiovisual no teatro era 
compreendido em seu princípio como um aporte para a comprovação verídica do objeto filmado,  
o teatro documental atual permite uma série de experimentações a partir desta tecnologia na 
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relação entre o “real” e o ficcional. O próprio Carmin começa, a partir de Jacy, a questionar algu-
mas de suas práticas

[...] a gente observou muito em Jacy, a estética da veracidade do cinema versus a estética 
da veracidade no teatro, porque quando você faz uma obra documental no cinema é uma 
coisa e no teatro é uma outra coisa. O que eu acho que é interessante no teatro é que 
quando você pega uma estética documental pro teatro, você ainda adiciona a camada do 
corpo presente e o corpo presente ele é sempre real, mesmo que você, enfim, não acredi-
te no que tá sendo dito por ele, mas você tá vendo na sua frente o corpo de um artista que 
tá suando ali, de verdade, aquele suor não é de mentira [...]. (Pedro Fiuza)

A criação do espetáculo Jacy se mostra como uma grande iniciação do grupo no campo 
do teatro documental. De forma livre e sem fronteiras, o grupo conseguiu experimentar, colocar 
em prática uma série de elementos que repercutiriam em questionamentos, de ordem estética e 
social, sobre aquilo que faziam. Neste ponto, o inquieto amadurecimento do Grupo Carmin em 
relação ao seu teatro pode ser observado na forma de seu espetáculo seguinte Por que Paris?.

Por que Paris?, uma indagação

O segundo trabalho do Grupo Carmin com o teatro documental foi Por que Paris?, fruto 
da vontade do grupo em atuar em conjunto com a atriz e amiga Adelvane Néia e da provo-
cação do também amigo e diretor da Aliança Francesa em Natal Laurent Camentini a respei-
to do centenário da escritora francesa Marguerite Duras comemorado em 2014. Em Duras,  
o elemento que chama a atenção do grupo é sua literatura que mescla sua autobiografia com  
a ficção, aquilo que se convencionou chamar no círculo literário de autoficção6. Em obras como 
O amante (1984) e, mais tarde, O amante da China do Norte (1991), a autora ficcionaliza sua 
própria iniciação sexual com um homem chinês rico durante o período em que viveu na Indochi-
na Francesa, uma relação ambígua pouco favorecida por sua mãe. Sobre a relação da autora 
com o gênero, Márcia Letícia Gomes afirma que

A autora afirmou, certa vez, que “Não existe nada mais público que aquilo que é rigorosa-
mente pessoal” e esta afirmativa revela uma constante na obra durassiana, qual seja, a 
ficcionalização de si, a narrativa do eu, autobiográfica e imbricada à ficção [...] para definir 
autoficção. (GOMES, 2014, p.71)

6  Autoficção é um conceito cunhado pelo escritor Serge Doubrovsky para definir seu estilo na escrita do 
romance Fils (1977) onde une, paradoxalmente, elementos da escrita autobiográfica e da ficção. Tornou-se comum 
na crítica literária, possibilitando pesquisadores como a própria Márcia Letícia Gomes aplicar a lente sobre outras 
obras.
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A relação entre o biográfico e o fictício que já atravessava o grupo em Jacy é então apro-
fundada em Por que Paris? e a história de vida de Duras tornou-se pretexto para as autobiogra-
fias das atrizes Quitéria Kelly e Adelvane Néia que em cena transitam entre a representação da 
possível relação entre a escritora francesa e sua mãe, e as narrativas de si próprias enquanto 
mulheres e atrizes. A dramaturgia, escrita à três mãos por Henrique Fontes, Pablo Capistrano e o 
autor convidado James Edward Bailey, apresentou logo de início algumas dificuldades ao grupo

A gente tinha já uma situação que a gente tinha uma biografia, uma história já pronta dela 
e completa, [...] Jacy a gente que preencher as lacunas com a imaginação porque haviam 
lacunas na biografia de Jacy que a gente não conseguiu avançar na pesquisa, então  
a gente se deu a liberdade de algumas lacunas na biografia de Jacy a gente avançar com 
a imaginação. Com Marguerite Duras isso já era mais complicado porque a biografia dela, 
bem ou mal, já era bastante conhecida [...]então a gente pensou num recorte e o recorte 
tinha sido justamente o relacionamento dela com a mãe, essa era a ideia fundamental por-
que isso era um elemento que a gente percebeu no teor da peça, no início a gente pensou 
em trabalhar a relação dela com o amante chinês que era o texto, o famoso texto dela, 
mas a gente começou a perceber que o texto não era sobre o amante, era sobre a mãe, 
e como você tinha Quitéria e Adel[vane] no palco, [...] a gente queira trazer a vida do ator 
pra confluir com a vida da Marguerite né, então aí era uma coisa diferente de Jacy, porque 
em Jacy a vida real era a de Jacy, ali a vida real... a vida vivida era de uma personagem 
da literatura mundial e das atrizes. (Pablo Capistrano) 

No decorrer da peça, no entanto, outras indagações surgiram, sobretudo a respeito  
da própria forma como o grupo fazia teatro e como lidava com o aspecto documental, histórico  
e político. Em dado momento do texto, por exemplo, Quitéria, Adelvane e Henrique, acompanha-
dos pelo registro audiovisual de Pedro, deixam o palco em direção ao camarim. Numa espécie 
de metalinguagem teatral que questiona o uso do elemento audiovisual em cena, o telão posicio-
nado no palco continuava a exibir o que era filmado

Henrique - (entrando no camarim) Massa, Qui. É por aí. Adorei a Natália Lage, Adelva.  
Na próxima vez, pode até segurar mais a gargalhada e fumar mais louca.

Adelvane - (já fora do camarim) Ah, legal! Vou esticar mais o tempo.

Quitéria - (de dentro do banheiro) É... mas tem que ver esse tempo também, né?  
Tô achando meio lento esse começo...

Henrique - Eu acho também, mas é que as pessoas tão entrando na história de Marguerite.

Quitéria - Que nada, Henrique, o povo hoje tem outro timing. Eles dão conta de quatro, 
cinco coisas ao mesmo tempo.

Henrique - Eu não sei se a gente dá conta. E tem toda essa informação audiovisual...

Quitéria - (falando saindo) Que eu acho muito engessado, mas Pedro fica aí inventando...

Pedro - (deixando a câmera em cima da bancada e enquadrando ele e Henrique/Pe-
dro fala com Quitéria, que não está em quadro e não responde) Aí é foda, né, Quitéria?  
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É um processo ou era para eu ir lá, jogar as imagens e pronto? 

Henrique - Na verdade, isso eu nem tô achando ruim. O que me preocupa é que o povo 
olha mais pra tela do para a cena.

Pedro - Mas a tela também é cena.

Henrique - Eu sei, só que competir com a tela é foda, né? O ator pode se matar que o povo 
só olha pra tela.

Pedro - Então, quando usar a tela, tira as atrizes da cena.

Henrique - Aí o povo vai ficar vendo a peça pela tela? Será que funciona?

Pedro - A gente experimenta.

(GRUPO CARMIN, 2017, p.66)

Esses questionamentos demonstram forte preocupação com o uso do audiovisual em 
cena, mas também com a relação estabelecida entre a tecnologia e o que é comunicado ao 
espectador. Esta relação diz respeito também ao conteúdo histórico político de sua prática tea-
tral, a partir do qual o Grupo Carmin passa a refletir também sobre a urgência do tempo presente 
em meio aos processos de construção dramatúrgica. Pablo Capistrano explica

[...] no processo a gente começou a ser atropelado por acontecimentos coletivos da con-
temporaneidade porque enquanto a gente tava discutindo o tema, enquanto a gente se 
reunia na casa de Quitéria pra pensar a dramaturgia e pra ver como é que a gente ia trazer 
os elementos da vida das atrizes, pontuar conexões com a vida de Marguerite e tentar 
colocar isso em cena, ocorreu o atentado do Charlie Hebdo [...] e assim, a gente tava 
discutindo Paris, a peça tinha a ver com Paris, Quitéria tinha morado em Paris, [...] quer 
dizer, então aquilo de repente entrou na nossa discussão, e como tinha sido um atenta-
do contra artistas, a gente sentiu muito o impacto daquele momento né, então sentiu-se  
a necessidade de trazer aquele elemento pra dentro da peça também [...]

O atentado ocorrido em Paris em janeiro de 2015, poucos meses antes da estreia do es-
petáculo em julho daquele ano, é inserido na peça como um rasgo, um rompimento, uma irrup-
ção do real7. A cena, ou “movimento” como chama o grupo, inicia com o som de tiros emitidos de 
um vídeo aberto no YouTube. Pedro manipula o computador, acessando em seguida o Google, 
o Google Tradutor e novamente o YouTube onde um vídeo amador realizado por uma testemu-
nha registrou o confronto entre terroristas e policiais na capital francesa. O diálogo que tem se-
quência após o vídeo coloca em xeque todo o espetáculo até ali promovendo o distanciamento 
completo do público

7 Autores como Hans-Thies Lehmann (2007) apontam práticas do teatro pós-dramático que flertam com o 
elemento extra-cênico a partir de irrupções do real em cena. Autores como Marvin Carlson (2016), por outro lado, 
não veem estas irrupções apenas como uma das técnicas possíveis no teatro contemporâneo, mas como um novo 
paradigma que se distancia da mímese tradicional do teatro moderno.
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Adelvane – Pausa. E se eu dissesse que chamaram Marguerite Duras de terrorista quan-
do ela assinou um manifesto contra a guerra da Argélia nos anos sessenta?

Quitéria – Pausa. E se eu dissesse que Duras escreveu um livro fazendo apologia à Fran-
ça como um império colonial?

Adelvane – Pausa. E se eu dissesse que depois ela mudou de ideia?

Quitéria – Pausa. E se eu dissesse que terrorismo é isso aqui: um bando de gente reunida 
querendo uma vida possível? Porque tá impossível!

Adelvane – Pausa. E se eu dissesse que a minha Paris me alimenta e me condena todos 
os dias. Morro de orgulho de ser artista e às vezes me entristeço também.

Quitéria – Pausa. E se eu dissesse que a minha Paris está aqui todo dia. No calor insupor-
tável da sala de ensaio e no ar-condicionado gelado da sala de apresentação.

Henrique – Pausa. E se eu dissesse que, enquanto um grupo de artistas-ativistas de Paris, 
reunidos para apresentar uma nova obra em Paris, nesse momento, pela porta entrassem 
dois homens com fuzis AK-47 comprados lá mesmo em Paris, chamassem os artistas pelo 
nome e começassem a atirar neles?

[...]

Quitéria – E se eu dissesse que isso aqui não é uma peça sobre Paris?

Henrique – E se eu dissesse que isso aqui não é teatro?

(GRUPO CARMIN, 2017, p.73-74)

O espetáculo, que somado às questões citadas até aqui também trazia reflexões sobre 
a mutabilidade da cidade do Natal, tornou-se, em seu conjunto, uma obra considerada pelo 
Grupo Carmin como possivelmente hermética. Por que Paris? teve apenas seis apresentações 
e nasceu em um período movimentado para o grupo, pois foi durante o processo de criação  
do espetáculo que Jacy passava a ser apresentado e reconhecido em outros estados. Sobre 
esses entraves, Henrique e Pablo comentam

[...] eu acho que a gente não conseguiu, na minha leitura, fazendo uma análise crítica, [...] 
depurar a tempo por causa dos atropelos de Jacy e tal, a gente não conseguiu depurar pra 
dar uma consistência narrativa, então ali ficou a camada da personagem biográfica, da vida 
das atrizes, do elemento político externo do mundo contemporâneo que nos afetava, e uma 
discussão que a gente já tinha no grupo desde Jacy e que foi aprofundado e talvez radicali-
zado em Por que Paris? que é a discussão sobre o próprio processo de teatro, que isso é um 
elemento que a gente puxa muito em Por que Paris?, a gente queria também colocar o próprio 
processo do teatro, ou seja, era uma discussão também metateatral [...] (Pablo Capistrano)

A sensação que dava é que ela não se relacionou com o público, é engraçado, mesmo assim. 
Eu acho uma peça muito legal, até como material escrito eu acho ela legal. Mas eu não sei se 
ela ecoou tanto. Eu acho que as pessoas estão mais afim, é isso, [...] o que tem mais seduzido 
as pessoas é você apresentar dados históricos que elas não tenham acesso, coisas que elas 
não olharam daquela forma, por mais que elas saibam daquela história, “nunca pensei sobre 
isso”. Essa coisa da árvore genealógica do poder no Rio Grande do Norte [presente em Jacy], 
as pessoas sabem, tudo aquilo é sabido, e as pessoas não botaram aquilo junto pra pensar 
“putz, é assim mesmo né? Caralho, olha há quanto tempo isso tá rolando”. (Henrique Fontes)
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Essa efemeridade da obra, no entanto, marcou um período de amadurecimento interno  
do grupo que afetaria o seu trabalho dali em diante. Durante a conversa com Pablo Capistrano,  
o dramaturgo afirmou mesmo que Por que Paris? foi uma etapa necessária para o grupo  
no caminho entre a experimentação presente em Jacy e as escolhas presentes no espetáculo 
seguinte A invenção do Nordeste. 

A invenção do Nordeste, um exercício

Uma palavra é recorrente nas falas dos entrevistados à respeito do mote que levou  
a criação do espetáculo A invenção do Nordeste: incômodo. Desde 2014, após os resultados 
das eleições que levaram a presidenta Dilma Rousseff ao poder e a uma espécie de retaliação 
xenofóbica de parte da população brasileira contra os nordestinos cujo número massivo de vo-
tos foi essencial para o resultado da disputa, a atriz Quitéria Kelly se sentia instigada pelo tema.  
Ao mesmo tempo, o grupo sentia os reflexos limitadores da compreensão de seu trabalho en-
quanto viajavam com o espetáculo Jacy pelo país dentro do circuito Palco Giratório promovido 
pelo SESC. Alguns comentários do público costumavam pairar sobre o teatro que faziam não 
parecer com um “teatro nordestino”. O incômodo é somado ao contato de Quitéria com uma en-
trevista do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. sobre sua obra, na época em processo 
de tradução para o inglês, lida na revista potiguar Preá. A ideia de unir o incômodo e o estudo 
presente na obra do historiador foi então apresentada ao restante do grupo que comprou a ideia

[...] ela [Quitéria Kelly] ficou muito curiosa e chegou no livro, começou a ler [...] e nos trouxe 
o desejo de a gente trabalhar a partir da obra A Invenção do Nordeste e talvez até pre-
servar esse nome. Aí a gente foi estudar o livro e foi assim, super impactante, e aí como 
Durval era uma pessoa próxima, a gente tinha contato com ele, acessamos ele e quando 
a gente sentou pra conversar a primeira vez, aí pronto, aí é que enlouquecemos, querendo 
muito fazer a partir daqueles dados todos e de todos os apontamentos que ele faz [...]. 
(Henrique Fontes)

O espetáculo, que de longe é aquele que trabalha mais elementos históricos na constru-
ção dramatúrgica e, portanto, faz uso de maior e mais variados tipos de documentos em cena, 
recorre novamente à ficção a serviço do fato. Henrique, no papel de um preparador de elenco 
para o cinema, divide a cena com Robson Medeiros e Mateus Cardoso que fazem as vezes de 
dois atores que disputam o papel de um personagem nordestino. A busca pelos moldes desse 
tipo nordestino procurado pela empresa contratante coloca em jogo a noção da identidade nor-
destina que é destrinchada pela biografia dos atores e também pela análise histórica presente na 
obra de Albuquerque Jr., originalmente sua tese de doutorado defendida em 1991 e mais tarde 
publicada no livro A invenção do Nordeste e outras artes (1999). Sobre as dificuldades e o novo 
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desafio imposto ao grupo, como a criação cênica a partir de uma pesquisa histórica já consolida-
da, Pablo e Pedro comentam

A gente tinha um desafio diferente porque a pesquisa documental que nos apresentava a 
história já tava feita por ele, ou seja, ele tinha construído já isso no texto, aquilo é a pesquisa 
de doutorado dele, [...] a gente não precisava ir em fontes porque tava tudo lá, só que, por 
outro lado, a peça era uma tese de doutorado, como é que você vai adaptar uma tese de 
doutorado? Quer dizer, é muito complicado, como é que você vai conseguir traduzir uma 
tese de doutorado e fazer com que ela se transforme em algo interessante no palco de 
teatro? Daí surgiu a ideia da ficção. A ficção aí, ela entra como um elemento que permite 
que o documental, ou seja, que a informação, digamos da vida, que é a informação sobre 
a construção do Nordeste, a ideia do Nordeste, ela entre. [...] então ele [Henrique Fontes] 
teve a sacação de chamar Robson e Mateus, porque ele percebeu muito bem a dicotomia 
sertão e litoral e a própria dinâmica pessoal dos dois [...] e a própria personalidade deles, 
então essa dicotomia casou muito bem na hora da construção do texto e aí o nosso esforço 
foi o quê? Foi tentar mapear o texto de Durval pra pegar pontos significativos [...] e aí jogar 
em cima daquela dinâmica narrativa e tentar construir a partir do palco a base do texto, da 
fala, da discussão dos atores, dinâmica, pra poder dar suporte a isso. (Pablo Capistrano)

[...] na Invenção eu acho que isso foi mais complicado né, como que a gente adapta um 
texto acadêmico, científico que [...] não tem a necessidade de escrever um texto teatral e 
dramatúrgico, narrativo, um romance, uma prosa, enfim. E aí eu acho que essa foi uma 
das dificuldades, tipo assim, “tá, peraí, a gente vai falar nessa cena do cabra macho”, [...] 
nesse sentido, a gente elegeu os temas né, deixou vários de fora, deixou uns dentro, dos 
que a gente deixou dentro, como é que a gente pega o que Durval falou e a gente transpõe 
pra uma cena? (Pedro Fiuza)

O contato com o historiador foi fundamental para vencer algumas das dificuldades encon-
tradas pelo grupo durante a construção dramatúrgica do espetáculo. Os encontros com o historia-
dor em torno do processo criativo do Carmin tomaram a forma de consultorias e não à toa o autor 
é creditado na ficha técnica de A invenção do Nordeste como consultor intelectual. Esse processo 
consistiu em quatro encontros do grupo com o historiador, momento em que ficou acordado que 
o trabalho do Carmin não objetivava uma adaptação ipsis litteris do livro, mas que se buscaria ali 
inspiração para dar conta de algumas inquietações do grupo, havendo total liberdade do mesmo 
na criação dramatúrgica e cênica, cuja forma seria apresentada ao historiador no seu último en-
contro. Sobre a parceria com o historiador, Mateus Cardoso e Henrique Fontes destacam

[...] o fato de [...] a gente ter tido contato com Durval pra mim foi como... me legitimou como 
pesquisador junto com ele, [...] porque quando ele entrou no processo e foi nos explicando 
“ó, vocês tem que ter cuidado porque a temática que vocês querem trabalhar é essa” [...] 
ele foi nos ajudando a separar o que era terapia do que era história mesmo, o que em nós 
é coletivo, o que em nós reverbera essa história com H maiúsculo. (Mateus Cardoso)

[...] a gente tava com muito medo quando a gente chamou ele pro primeiro ensaio aberto, 
mas ele adorou e disse “senti falta disso” e os apontamentos dele eram muito pertinentes 
e a gente disse “é, a gente podia englobar”, e já foi dando ideia “naquela cena porque você 
não inclui isso e tal”, e a gente “é, que massa”, foi um diálogo muito assim. (Henrique Fontes)
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O trabalho em conjunto entre o Grupo Carmin e o historiador funcionou a favor da cria-
ção espetacular. Enquanto espetáculo baseado no livro, A invenção do Nordeste pode ser visto 
como uma forma de expansão do conhecimento histórico ali contido para outros públicos, outras 
audiências, sob uma nova linguagem, não mais a historiográfica, mas a espetacular. O grupo  
e o autor também estiveram juntos durante algumas apresentações da peça, promovendo rodas 
de discussão pós-espetáculo.

O trabalho, que venceria a seguir alguns dos mais importantes prêmios do teatro brasileiro 
como o Shell e o Cesgranrio, lançou o grupo à visibilidade nacional e assentou as principais carac-
terísticas do fazer teatral do Carmin. O grupo passou a estabelecer - e Mateus Cardoso comenta 
em nossa conversa que Quitéria Kelly diz com frequência que os artistas são as “antenas do mun-
do” – os espaços críticos em que o teatro documental que produz busca meios para criar diálogos 
com o seu espectador. Em A invenção do Nordeste, por exemplo, é interessante destacar como é 
expandida a noção do grupo sobre o que é o documento. Para além dos suportes comuns como 
as imagens, os vídeos e os objetos, o próprio corpo é interpretado pelo grupo como documento 
manipulado na cena. Essa concepção parte de outra referência do grupo que também diz respeito 
às práticas contemporâneas do teatro documental, o biodrama. Este conceito é cunhado pela di-
retora e curadora argentina Vivi Tellas em 2002, quando à frente do Teatro Sarmiento em Buenos 
Aires cria o projeto Ciclo Biodrama, convidando diretores e dramaturgos argentinos a encenar bio-
grafias de pessoas vivas. O projeto durou até 2009 e, coincidentemente ou não, teve como uma 
de suas participantes a diretora Lola Arias que ali produziu o espetáculo Mi vida después visto em 
2011 por Henrique Fontes. Sobre o biodrama, Giordano (2014) destaca:

O Biodrama tem como material de inspiração a biografia de uma pessoa viva. Trabalha-se 
a ideia de que cada pessoa é e tem em si própria um arquivo, uma reserva de experiên-
cias, saberes, textos e principalmente imagens. Todas as situações biográficas quando 
colocadas em cena ganham um coeficiente de teatralidade, porque tudo o que é colocado 
acima do palco (ou em qualquer espaço de representação) se transforma automaticamen-
te em signo teatral. [...] Estar em contato com o biodrama é experimentar uma tensão dos 
limites entre a vida e a arte.” (GIORDANO, 2014, p.3)

Este uso do corpo enquanto documento cênico também é utilizado pelo grupo em Jacy, 
pontualmente entre as colocações de Quitéria e Henrique sobre suas vidas, e em Por que Pa-
ris?, no qual a autobiografia das atrizes mesclavam-se à de Marguerite Duras e o próprio corpo 
se colocava como manifesto; mas em A invenção do Nordeste, essa noção se amplia e Robson 
e Mateus se cristalizam enquanto experimentos da tese defendida pelo grupo em cena e pela 
obra do historiador. O último trecho de A invenção do Nordeste deflagra ao mesmo tempo um 
estandarte do corpo-documento e uma crítica à história:
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Eu sempre achei que eu queria tá aqui, nesta construção. Nesta luz, olhando para vocês. 
Eu achava que o fato de eu ter nascido onde eu nasci não devia definir o que eu ia ser. 
Eu sempre me imaginei diferente. Em outro lugar. Aí eu chego neste “outro lugar” e eu 
percebo que o problema não era o lugar. O problema era o que eu achava que eu devia 
ser. Porque os outros têm sempre muitas certezas, muitas verdades. Eles sempre querem 
que a gente seja o que a gente “nasceu pra ser”, no lugar que a gente “nasceu pra ficar”. 
Eu acreditei nisso por muito tempo. Por muito tempo o Nordeste era eu. Eu carregava co-
migo uma região. Você sabe o que é você carregar uma região no corpo? Na fala? Quem 
botou essa região em mim? Será que fui eu mesmo? Hoje, eu não tenho certezas. Elas 
foram queimadas pela história. Reduzidas a cinzas. Hoje eu sei que o dilema não é “ser ou 
não ser”. É “ser e não ser”. Viver “entre”, viver “quase”. Andar nas frestas, nas fronteiras. 
Cruzar os limites, deixar a poeira subir e, mesmo com a vista embaçada, olhar pra frente 
e continuar. (Mateus Cardoso)

Gente de Classe, uma projeção

 Ainda no finalzinho de 2018 pude acompanhar um dos primeiros laboratórios para a nova 
montagem do Carmin. Na época sem nome definitivo, o grupo buscava seu mote criativo em ou-
tro trabalho de não ficção, desta vez nas análises das elites brasileiras e das engrenagens políti-
cas realizadas pelo sociólogo natalense Jessé Souza em obras como A elite do atraso (2017) e A 
classe média no espelho (2018). Num vislumbre um tanto assustador do futuro pandêmico a ca-
minho, direção e dramaturgia já imaginavam naquele momento uma relação familiar mediada por 
câmeras e pelo distanciamento para expressar alguns dos valores superficiais da classe média 
brasileira. Entre as escolhas que marcariam o novo trabalho estava a estreia de Pedro Fiuza na 
direção, um olhar sobre a cena que já antecipava a maior incorporação da linguagem audiovisual 
como elemento cênico. Essa combinação seria fundamental para os rumos que o espetáculo em 
produção tomaria durante o período pandêmico vivenciado em 2020. Entre junho e outubro do 
ano em questão o Carmin estreou os fragmentos cênicos Desfocados e Transparentes a partir 
do espetáculo agora sim nomeado como Gente de classe. Nas cenas que misturam um humor 
sardônico a uma distopia asséptica, Quitéria Kelly, Mateus Cardoso e Robson Medeiros protago-
nizam uma família isolada em seu condomínio enquanto é assolada por uma suposta pandemia 
e pelos principais receios da classe média brasileira que ameaçam o seu status e seus “valores”. 

Apesar do pouco visto até agora sobre Gente de classe, este trabalho parece consoli-
dar a pesquisa do grupo sobre aquilo que tem chamado de dramaturgia audiovisual no teatro, 
uma espécie de linguagem híbrida que tem sido ensaiada e experimentada pelo Carmin já nos 
espetáculos anteriores e apresentada também no formato de oficinas ministradas pelo grupo. 
Também a ficção parece surgir novamente a favor do comentário social e da tese sustentada 
pelo grupo em meio ao conturbado contexto histórico e político que vivemos que, de uma forma 
ou de outra, se dispõem a ser documentado pelo olhar da dramaturgia e da direção. A ver o que 
o Carmin reserva para as incertezas do futuro.
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TEATRO-PROCESSO NA TERRA DA POESIA: 
A CONSTRUÇÃO COLETIVA DA PEÇA “AO PÓ NUM DIA DE SÁBADO”

José Elias Avelino1

Resumo: Este trabalho pretende compartilhar o processo teatral experienciado pelo então gru-
po O Borná de Teatro da cidade de Assú, no interior do Rio Grande do Norte, durante o período  
de 13 meses, que culminou na montagem da peça de teatro Ao Pó Num de Sábado, e no desen-
volvimento de um processo coletivo de direção teatral. O processo coletivo iniciou-se ainda no 
ano de 2014 e culminou na estreia da peça em 2015. Contudo, o que aqui levanto é o Teatro-Pro-
cesso, a construção, os métodos e não, necessariamente, os “resultados”.  

Palavras-chave: Teatro; Processo coletivo; Ao pó num dia de sábado.

Introdução

Imagem 01 – Processo de construção das cenas da peça “Ao pó num dia de sábado”.

        
Fonte: José Elias Avelino, 2014.

1 José Elias Avelino, graduado em História pela UERN. Pós graduado em historiografia, Cultura e Política pela 
Facesa. Instrutor de Teatro. Militante Cultural.
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Pretendo descrever o processo que culminou na montagem da peça de teatro Ao Pó Num 
dia de Sábado, livremente inspirada nos textos Entre quatro paredes, de Jean Paul Sartre e Es-
perando Godot de Samuel Beckett e de como construímos um texto teatral a partir de experimen-
tações cênicas e jogos de improvisação estruturados no entendimento do fazer teatral enquanto 
espaço de artesania coletiva de horizontes partilhados.

Sobre o trabalho teatral construído em coletivos e grupos, Odette Aslan no livro O ator do 
século XX (1994), iniciando o capítulo sobre o teatro laboratório, define que:

A noção de “companhia” que fora maculada com um sentido comercial retoma o seu valor 
de associação de companheiros, de coletivo de trabalho. O grupo de teatro é ao mesmo 
tempo um grupo de homens que têm a mesma ideologia e se unem numa busca comum 
(ASLAN,1994, p. 279).  

Nosso grupo de teatro buscou experienciar os caminhos possíveis para a construção de 
uma peça de teatro nordestina, mas procuramos na medida do possível, nos desvencilharmos do 
regionalismo estereotipado que, por vezes, vem a castrar ou delinear uma estética nordestina. 
Felizmente, esse percurso nos conduziu até a aplicação de um método coletivo de direção, edi-
ficado em torno da utilização de câmeras e celulares, com a pretenciosa finalidade de substituir 
o olhar do diretor por uma perspectiva coletiva da artesania teatral.

Considero imprescindível estabelecer o recorte geográfico e afetivo de onde se enunciou 
o nosso discurso. Geograficamente, todos os integrantes do grupo, são residentes da cidade de 
Assú, interior do Rio Grande do Norte, tendo como prática artística o teatro de rua, feito “ama-
doramente” em praças, becos vielas, logradouros e festas de padroeiros da cidade. Essa era a 
característica de todos os membros participantes do grupo e automaticamente, da referida peça.

É importante pontuarmos que Assú não é uma cidade marcada por uma cena teatral pro-
fissional, com algumas raras exceções, como o caso de Shicó2 do Mamulengo que foi indicado 
em 2012 para o prêmio Shell de Teatro, na categoria de figurino, por Macbeth. 

No livro A história do teatro no Assú (1972), Francisco Amorim pontua a existência de 
companhias e agremiações que realizavam encenações teatrais na cidade, desde o final do 
século XVIII, em festividades religiosas e mais recentemente em outras atividades como o esco-
tismo, por exemplo. Mesmo que a presença do teatro profissional na cidade estivesse a cargo 
das companhias que visitavam a cidade para apresentarem os seus trabalhos, os grupos locais 
também imprimiram suas marcas na História.

2  No período Shicó do Mamulengo era um dos diretores do grupo, no entanto, não acompanhou 
esse processo, pois estava produzindo cenário e figurino do Grupo Galpão.
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De fato, as dificuldades da cena cultural de Assú continuam sendo diversas, no entan-
to, os grupos de teatro continuam existindo e edificando espaços de resistência e construção  
de sentidos. A critério de exemplo, todos os integrantes do nosso grupo já haviam participado 
de algum dos vários grupos de teatro da cidade; Teatrália, Grupo Cactus, Dramact, Grupo Chico 
Daniel, entre outros.

E foi com a finalidade de buscar qualificação teórica e metodológica, a partir do contato 
com alguns clássicos do teatro mundial que decidimos trilhar uma série de percursos de leituras 
dramáticas. As leituras foram costuradas por experimentações cênicas, jogos dramáticos, la-
boratórios e jogos de improvisos. Mas foi exatamente a utilização de câmeras para registrar os 
improvisos que forneceu as bases para a peça que surgiu ao final do processo. A peça enquanto 
construção total, pois os textos, bem como as movimentações de cena, se davam de forma co-
letiva, de modo que nem sempre a fala ou o gestual de uma personagem, seria correspondente, 
podendo ser absorvido para a outra personagem e vice-versa.

O período de experimentação do nosso coletivo de trabalho durou aproximadamente  
13 meses, entre leituras, laboratórios, ensaios e experimentos cênicos, realizados três vezes por 
semana (segunda, quarta e sexta), e nos últimos meses, também aos sábados e domingos. 

O fato da cena teatral e cultural da cidade de Assú oscilar em demasia, se assemelha ao 
que ocorre em muitas das pequenas e médias cidades do Brasil, e mesmo que Assú tenha sido 
por um longo período descrita como Atenas Norte-rio-grandense e Terra da Poesia, enquanto 
demarcadores de um período histórico específicos, essas alcunhas ainda fazem algum sentido, 
mas há décadas não reflete mais realidade cultural da cidade. 

Por questão de objetividade, não me deterei na análise da complexa conjuntura cultural 
da cidade de Assú, mas podemos pontuar que pode ser exatamente a busca por essa identidade 
“perdida” que continua mobilizando muitos dos fazedores de arte da cidade a buscarem superar 
as precárias políticas de cultura, que tanto precarizam a produção artística e inviabilizam a exis-
tência e a continuidade dos grupos culturais, por conseguinte, a cena teatral. Por esse motivo,  
os grupos acabam tendo a existência encurtada, sem conseguirem alcançar o máximo dos seus 
potenciais. Podemos tomar como exemplo a forma como a figura dos poetas da cidade, consti-
tuem uma presença-ausência, sempre exógena à dinâmica orgânica da cidade e estando rele-
gados aos eventos sazonais.

Isto posto, desde o início do processo, compreendemos que seria urgente imprimimos  
as nossas identidades, experiências pessoais e coletivas, engajamentos políticos, utopias e dis-
topias, poesias, poemas, textos e tudo que pudéssemos utilizar para marcarmos as nossas iden-
tidades e idiossincrasias. 
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Definimos que a estrutura basilar do processo seria a utilização de câmera fotográfica, 
elementos textuais e afetivos na construção do texto e da mise en scène. Os textos de Sartre  
e de Beckett foram utilizados enquanto roteiro, como motes para os improvisos e situações gera-
doras, mas sem perder de vista a singularidade que cada pessoa poderia contribuir na constru-
ção coletiva do texto, das movimentações de cena, do figurino, música etc. Assim, os textos-base 
de Becktt e Sartre serviram muito mais como inspiração e motivação, do que como roteiro fixo  
a ser modificado e empregado ao nosso modo de fazer.

Método e Teoria: O Caminho

Por questões didáticas e metodológicas, podemos sistematizar em ordem cronológica  
o nosso processo em cinco etapas distintas e interdependentes; I - definição dos textos que fo-
ram utilizados como inspiração para a construção do roteiro da peça; II - escolha da linha teatral 
que sustentaria a construção da montagem; III - aplicação de oficinas, laboratórios, jogos dra-
máticos, improvisos; VI - o registro fílmico da construção da mise en scène, análise e transcrição  
do material audiovisual; os ensaios abertos. 

O texto da peça foi produzido inteiramente a partir de aplicação de jogos dramáticos e do 
uso de improvisações, mas foi o registro fílmico dos momentos de criação que forneceu a ma-
téria prima que o coletivo lapidou para produzir a materialidade textual do espetáculo e orientar  
os procedimentos de criação. 

A escolha de quais textos seriam utilizados foi marcada por algumas indagações centrais, 
como por exemplo: Como a nossa falta de formação acadêmica na área, impactou o nosso fazer 
teatral? Que tipo de teatro desejávamos vivenciar? Que limitações e habilidades estavam pre-
sentes em nossa prática teatral? Como poderíamos produzir um teatro teoricamente fundamen-
tado?  O que é fundamental para realizarmos um teatro substancial? 

Provocados por essas perguntas, chegamos ao livro: O Teatro Laboratório de Jerzy 
Grotowski (2010), onde nos deparamos exatamente com algumas das indagações que havía-
mos levantado, dentre elas, o que é essencial para que a epifania teatral ocorra. Grotowski 
pontua: 

[...] Nem a mise en scéne assim entendida, nem as artes plásticas, nem enfim a palavra 
constitui - para nós – aquilo que é especificamente teatral, aquilo que diferencia o teatro 
de um quadro ou de uma escultura em movimento, ou de um livro cujo conteúdo venha 
ilustrado com uma série de imagens colocadas em movimento [...] O que permanece de-
pois de ter rejeitado a filologia e as artes plásticas? O ator e o espectador. É esta a célula 
embrionária do teatro. Aqui nasce o elemento primário da atuação. Desnudemos o teatro – 
na medida em que isso seja possível – de tudo aquilo que não seja este elemento primário. 
(GROTOWSKI, 2010, p. 87)
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Como Grotowski define que é a relação entre o ator e o espectador que estabelece  
a epifania do acontecimento teatral, foi a partir dessa leitura, do teatro enquanto experiência 
entre ator e espectador, que deliberamos sobre a necessidade de afinarmos os vários elemen-
tos da peça de forma organicamente integradas: espaço cênico, adereços, figurinos, cenografia  
e a iluminação estariam a serviço do encontro, da relação, do ritual de partilha entre atores, atri-
zes e espectadores e espectadoras.

Depois que realizamos as leituras e definimos o nosso percurso teórico, partimos para  
a construção das cenas a partir dos improvisos. No entanto, mesmo com anos de experiências 
em oficinas, formações e teatro de rua, tivemos bloqueios no momento de efetivamente cons-
truirmos as cenas improvisadas. 

Os improvisos estavam engessados e tendíamos a reproduzir trechos dos textos-base. 
Mesmo após alongamentos e aquecimentos mais prolongados, o problema permanecia. Deci-
dimos então testar uma medida mais incisiva, buscando improvisar as cenas a partir do estado 
de alteração de consciência, e, para tal, recorremos à utilização de bebidas alcoólicas, em um 
primeiro momento. Para nossa surpresa, quando analisamos a filmagem com o resultado, com-
preendemos que havíamos encontrado um caminho bem promissor.

No entanto, logo após alguns poucos ensaios, o resultado não nos satisfazia mais, a nos-
sa performance não estava mais rendendo, as cenas estavam truncadas e sem energia, os tex-
tos desconexos e fragmentados. Supomos que poderia ser o resultado da ressaca ou o mal-estar 
causada pelas bebidas, o indicativo do nosso baixo rendimento. Além disso, apresentávamos 
dificuldade até para mantermos a objetividade que buscávamos. 

Como já havíamos estabelecido que nos interessava a performance criativa a partir do es-
tado de alteração da consciência, recorremos aos jogos e aos ritos para alcançarmos o despren-
dimento que desejávamos. Assim, a alteração de consciência, era por vezes dada pela estafa, 
pelo limite dos corpos em jogos, em danças e em cena.

Em nossa jornada teórica, chegamos ainda ao Richard Schechner (2012), que nos apresen-
ta uma tecitura que conecta a performance, jogo, ritual e performance, que muito nos interessava. 

 

Ambos, ritual e jogo, levam as pessoas a uma “segunda realidade”, separada da vida 
cotidiana. Esta realidade é onde elas podem se tornar outros que não seus eus diários. 
Quando temporariamente se transformam ou expressam um outro, elas performam ações 
diferentes do que fazem na vida diária. Por isso, ritual e jogo transformam pessoas, perma-
nente ou temporariamente. Estes são chamados de “ritos de passagem”, e alguns exem-
plos são: iniciações, casamentos e funerais. No jogo, as transformações são temporárias, 
limitadas pelas regras do jogo (SCHECHNER, 2012, p. 50).



41Revista Farofa Crítica | Vol. 01 | n. 02 | 2021

Era exatamente essa “segunda realidade” que nos interessava. A partir desse momento, 
os improvisos eram sempre realizados depois que estávamos exauridos, logo após a aplicação 
de exercícios do alfabeto do corpo, e o resultado era muito promissor.

A rotina de ensaios do coletivo de trabalho era composta por: Alongamento e aquecimen-
to; exercícios do alfabeto do corpo; improviso e filmagem das cenas e análise e transcrição dos 
diálogos filmados. Cada alteração estrutural que realizávamos no texto, chamávamos de trata-
mento (Tratamento 1, 2, 3...); até o final do processo tivemos 15 tratamentos. 

Quando tínhamos dúvida se alguma coisa estava funcionando ou não na montagem, re-
corríamos prontamente ao material audiovisual disponível. Isso evitava que perdêssemos tempo 
com discursões abstratas, já que todos podiam argumentar objetivamente com base na materia-
lidade dos vídeos. 

Ao concluirmos o processo, havíamos construído a peça (textos, cenas, músicas, mo-
vimentação...) utilizando apenas um foco de luz sob nossas cabeças e um tapete branco com 
quatro metros quadrados e os espectadores dispostos circularmente. 

A peça foi erguida em três atos. Como era um dos nossos objetivos basilares substancializar 
a nossa relação com os espectadores, ao final de cada ato construído, realizamos ensaios abertos, 
com a finalidade de aferirmos os resultados e analisarmos se as nossas escolhas estavam efeti-
vamente funcionando em cena. Ao término da apresentação, abríamos o espaço para uma roda  
de conversa sobre o processo coletivo e foi a partir dessa troca com os espectadores, da captura 
de impressões e leituras possíveis sobre a montagem que conduzimos o processo até o final. 

Essa etapa, em nosso entendimento, nos ajudaria a complementar, “substituir” o olhar do 
diretor que buscávamos construir de forma coletiva, já que teríamos, a partir do “olhar” das câme-
ras e os nossos vários olhares, além do feedback dos espectadores, conseguido complexificar  
o nosso trabalho, obtendo assim, como resultado final, a transubstanciação de todos os esforços 
em uma terceira “coisa” que nominamos de Ao Pó Num Dia de Sábado. 
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           Imagem 02 – Primeiro cartaz da peça “Ao pó num dia de sábado”.

             Acervo do Autor. Fonte: José Elias Avelino, 2014.

Considerações Finais 

Quando iniciamos a montagem da peça Ao pó num dia de sábado, desejávamos, construir 
uma vivência teatral substancial e artisticamente comprometida com o teatro, tanto embasado 
teoricamente, quanto engajado politicamente. Durante o nosso percurso, fomos surpreendidos 
diversas vezes, seja com a aplicação de técnicas que não funcionaram como esperávamos, seja 
em relação às idiossincrasias do elenco ou às dificuldades e vantagens do local de trabalho que 
utilizamos como espaço laboratório.
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Dentre as várias perguntas que motivaram o nosso processo de construção, nos indagá-
vamos, por exemplo, como a ausência de formação acadêmica na área impactava o nosso fazer 
teatral. Podemos supor que para a prática teatral profissional, a formação acadêmica pode evitar 
e prevenir muitos problemas decorrentes da aplicação equivocada de exercícios e atividades 
que podem prejudicar as ferramentas de trabalho do ator, como a voz e o corpo.

Além, disso, o saber teórico, metodológico e técnico proporcionado pela academia são 
ferramentais eficazes na aplicação prática da atividade profissional, além de representar um 
ganho de tempo, tanto na aplicação dos processos de criação quanto as possibilidades de reper-
tórios e a capacidade de fundamentar, substancialmente, as produções.

Já sobre a questão do teatro amador versus teatro profissional, podemos considerar,  
a partir da nossa prática teatral, que um dos pontos centrais é a falta de investimento e a pífia 
valorização dos fazedores de arte dos pequenos lugares, já que recurso humano qualificado te-
mos em demasia e é evidente a seriedade e o compromisso como os atores e atrizes conduzem 
suas práticas teatrais. Podemos inferir que uma política pública de cultura que viabilizasse a ma-
nutenção dos grupos de teatro e possibilitasse que os artistas pudessem se dedicar à produção 
dos seus trabalhos ajudaria a consolidar a cena cultural profissional que é o anseio de tantos 
fazedores de arte de Assú e do Brasil. 
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ANÁGUAS: DESNUDANDO AS MULHERES DE LOURDES RAMALHO

Tainá Macêdo Vasconcelos1

Resumo: Esse texto tem como objetivo relatar o processo criativo do espetáculo “Anáguas”, com 
texto de Lourdes Ramalho, direção de José Maciel e realização da Cia. Oxente de Atividades 
Culturais. A forma triangular é a base da visualidade deste espetáculo que aborda relações 
femininas no interior do Nordeste Brasileiro. Como figurinista inserida neste processo, apresento 
a rede colaborativa que sustenta esse espetáculo e evidencia a artesania inerente ao trabalho 
desta companhia teatral.

Palavras–chave: Anáguas; Cia. Oxente; Lourdes Ramalho; visualidade teatral; traje de cena.

 O relato que você vai começar a ler é uma das experiências que eu vivi como figurinista 
e filha de pessoas de teatro. Desde criança, acompanhei meus pais nos encontros dos grupos, 
nos ensaios, nas turnês e apresentações. Em 2011, eu estava terminando o bacharelado  
em Teatro e já atuava como figurinista em João Pessoa. Neste ano, eu vi minha mãe iniciar mais 
um processo de montagem. Dessa vez, com José Maciel, Margarida Santos e Palmira Palhano, 
uma nova formação da renomada Cia. Oxente de Atividades Culturais. Logo, me aproximei, 
ofereci meu trabalho e passei a fazer parte desta equipe.

O espetáculo “Anáguas” estreou em setembro de 2011 e desde então seguiu em diversas 
temporadas, festivais e apresentações por todas as regiões brasileiras, alcançando premiações 
e notoriedade. O início desse processo é marcado pela amizade entre José Maciel e Lourdes 
Ramalho. Como ator e fundador da Cia. Oxente, Maciel sempre esteve em contato com Lourdes 
Ramalho, devido montagens de outros espetáculos com autoria dela. Um privilégio para ele, 
conviver com a maior dramaturga da nossa região na contemporaneidade. 

 O texto “Anáguas” chegou para Maciel em uma conversa com Dona Lourdes,  
na residência dela em Campina Grande (PB). Na primeira leitura, Maciel identificou a dureza  
do texto e a dificuldade de execução nos moldes tradicionais do palco à italiana, mesmo assim, 
ele pediu autorização para iniciar a montagem. Após o consentimento por parte de Dona Lourdes, 
ele entrou em contato com a atriz Mônica Macêdo, minha mãe, e juntos decidiram convidar  
as atrizes Margarida Santos e Neide Melo para darem início a esse projeto. No processo de leitura, 
por motivos pessoais, Neide saiu da montagem e eles convidaram a atriz Palmira Palhano, que 
prontamente aceitou. O elo que uniu essas atrizes foi o desejo de voltar aos palcos e sentir mais 

1 Mulher latino-americana apaixonada pelas tradições culturais populares, pelos saberes e pelas visualidades. 
Atualmente, desenvolve pesquisa de doutoramento em teatro, pela Universidade de São Paulo, sobre trajes de cena 
do teatro popular. Professora da Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).
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uma vez esse prazer. Há anos elas não encaravam a plateia. Atrizes reconhecidas pelos seus 
pares por extensa atividade teatral nas décadas de 1980 e 1990, se reencontraram para montar 
esse espetáculo sob a direção de Maciel.

 Por sua vez, essa foi a primeira direção assinada por ele, e é notável o carinho que Maciel nutre 
por esse espetáculo. Também é possível perceber a vivacidade e força do ator popular, refletidas nas 
intenções do diretor, nos ensaios abertos frequentes e na escolha dos parceiros de equipe.

 A equipe técnica foi se formando de acordo com a necessidade. Nos primeiros encontros, 
Maciel já tinha desenhado toda a encenação. Ele fragmentou o texto em grandes monólogos 
e um dialogo ao final. Posteriormente, Dona Lourdes declarou que havia guardado esse texto 
porque não sabia como algum diretor poderia montá-lo, tendo em vista a quantidade exaustiva 
de diálogos e mudanças de cenários. 

Os ensaios aconteciam à noite, após os expedientes de trabalho, com leitura do texto, 
trabalho corporal e elementos surpresas. Uma surpresa para toda a equipe foi quando, antes 
das atrizes terem todo texto decorado, Maciel começou a convidar amigos e frequentadores do 
Núcleo de Teatro Universitário (UFPB), lugar onde aconteciam os ensaios, para participarem e 
emitirem opiniões ao final de cada noite. Esses espectadores foram os primeiros parceiros deste 
espetáculo, os olhares críticos serviram como um termômetro ao longo do processo para Maciel.

 Outro desejo da direção era incluir o canto popular na encenação. Tendo isso em mente, 
Maciel pediu para que as atrizes cantarolassem trechos do texto de suas personagens. Elas 
tiveram muita dificuldade e recorreram aos amigos, profissionais da música, para obter auxílio. 
Palmira chamou o violonista, e também esposo dela, Marcos Fonseca, e Maciel pediu ajuda  
a Angélica Lacerda e ao grupo Bastianas, que ele havia coreografado anos atrás. Assim surgiram 
as lamentações, os aboios e os repentes que são entoados pelas atrizes em cena.

Logo no início, Maciel já havia definido que o espetáculo seria triangular e o público estaria 
dentro desse triângulo por onde as personagens transitariam. Os convidados já experimentavam 
essa dinâmica. Jacinta de Lourdes sugeriu uma noite, que o grupo construísse passarelas 
suspensas ao redor do espaço cênico triangular para que as atrizes se locomovessem de forma 
destacada do público. O grupo definiu que o espaço de cada personagem seria identificado por 
uma escada em cada vértice do triangulo, e os espectadores sentariam em bancos móveis.
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Imagem 01 – Espetáculo “Anáguas”, da Cia. Oxente.

    Acervo da Cia. Oxente. Fonte: Jamil Richene, 2014.

Carlos Almeida, técnico em edificações e marcenaria, amigo de Margarida, foi convidado 
para desenhar e confeccionar as escadas com o mecanismo de montagem e desmontagem  
e os banquinhos dos espectadores. O desenho do cenário possui em sua maioria linhas retas 
e ângulos fechados, o que pode ser identificado com a dureza que é exigida das mulheres 
nordestinas e a força que cada uma delas conquista com suas experiências de vida. Maciel 
costuma dizer que a forma triangular unia as personagens deste espetáculo e sempre dava  
a intenção da escolha entre dois caminhos. Os únicos elementos cenográficos curvilíneos são 
três bacias, localizadas no centro de cada aresta, limitando o espaço para a cena do banho, onde 
as personagens se desnudam e encaram a particularidade íntima de ser mulher.

Alguns adereços podem ser considerados coadjuvantes deste espetáculo, por exemplo, 
a água de colônia que é utilizada para o banho, assim como para anunciar a dor da morte.  
Esta montagem está permeada pelo cheiro de ervas como colônia, manjericão e alfazema.

O desenho de luz obedeceu a essa condição, com focos nítidos, recortados e com apenas 
três cores. Edilson Alves, parceiro da Cia. Oxente, foi responsável pelo plano de luz, e eu atuava 
como operadora de iluminação em todas as apresentações até 2016, quando fui substituída por 
Jamil Richene. Durante todo o espetáculo, prevalecia a luz geral âmbar em resistência baixa  
e cada escada tinha um foco branco recortado nas laterais, delimitando o espaço individual  
de cada personagem. As bacias eram iluminadas com pinos brancos, criando uma atmosfera  
de intimidade com efeito de sombras criadas pelo posicionamento vertical do foco. Ao final, a luz 
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geral se tornava azul, anunciando a noite e por consequência a morte. Outro efeito de iluminação 
na cena final é a utilização de velas, que são as últimas fontes de luz a serem apagadas pelas 
próprias atrizes em cena.

Imagem 02 – Luz azul na cena do velório do espetáculo “Anáguas”, da Cia. Oxente.

    Acervo da Cia. Oxente. Fonte: Gustavo Moura, 2012.

Os trajes de cena indicam uma época que não se pode especificar, o que fica claro desde 
o título é o pudor inerente ao vestuário tradicional feminino. Nesse sentido eu escolhi trabalhar 
com a mesma base do traje para as três personagens, saias com anáguas longas e blusas com 
fechamento frontal. A distinção era feita pelas cores, pelos tecidos e pela modelagem das blusas. 
A matriarca veste anágua cinza com bico rendado bege, saia com recortes triangulares na cor 
chumbo, e uma blusa com mangas longas de cambraia de algodão com estampa floral delicada 
cinza claro; a filha mais velha, veste anágua verde água com bico rendado marrom, saia com 
recortes triangulares verde musgo e blusa com mangas em comprimento mediano de cambraia 
de algodão off-white; e a filha mais nova veste anágua laranja com bico rendado laranja, saia 
vermelha com recortes triangulares e blusa com mangas curtas de algodão estampado e recorte 
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com renda rosé no busto. Essa foi a maneira que eu encontrei de contar a história dessas 
mulheres através dos trajes de cena. A idade pode ser definida pelo comprimento das mangas, 
a mais velha tem o maior comprimento. Esse efeito também pode identificar a relação com  
a liberdade, onde a filha mais nova se permite ser vista por todos. Dentro do imaginário ocidental, 
as cores podem servir a esse mesmo propósito, a cor mais escura representando a dureza e o 
vermelho, o sangue, as paixões da vida.

Imagem 03 – Reunião sobre traje de cena com José Maciel, Palmira Palhano,  
Margarida Santos e Tainá Macêdo.

              Acervo da Cia. Oxente. Fonte: Mônica Macêdo, 2011.
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Imagem 04 – Palmira Palhano, Margarida Santos e Mônica Macêdo representam,  
respectivamente, Maria Cândida, Maria das Graças e Maria Exaurina,  

no espetáculo “Anáguas”, da Cia. Oxente.

              Acervo da Cia. Oxente. Fonte: Gustavo Moura, 2012.

O que fica exposto durante esse espetáculo da Cia. Oxente são questões relacionadas aos 
papéis da mulher dentro de uma família tradicional, a força da mulher nordestina que sobrevive 
dentro de um sistema patriarcal comandado por homens e a manutenção desse sistema pelas 
mulheres com atitudes machistas. Afinal, que mulher somos? Que mulher queremos ser?

O texto de Lourdes Ramalho apresenta uma família comandada por uma mãe de 21 
filhos, dos quais apenas duas filhas aparecem em cena. A matriarca, Maria das Graças, recusa a 
venda das terras do falecido marido, hoje comandadas pela filha mais velha, Maria Exaurina, que 
estudou e assumiu o papel de administrador da fazenda com a morte do pai. Exaurina foi noiva, 
mas sua irmã mais nova, Maria Cândida, conquistou o noivo dela, mas logo o deixou. Cândida 
vive sua liberdade, sai com quem quer e não se apega. O espetáculo acaba quando Cândida 
anuncia que está grávida e não sabe quem é o pai, Maria das Graças tem um ataque fulminante 
e vem a óbito, Exaurina faz o velório da mãe e recebe a esperança em forma de bebê dos braços 
de Cândida que sai de cena. As luzes apagam.
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O espetáculo se encerra, mas os questionamentos permanecem. O público, muitas 
vezes sem reação, permanece sentado no escuro processando as informações e relações 
construídas em cena. O teatro assume uma de suas funções, levar o espectador à reflexão, com 
questionamentos ainda contemporâneos. A Cia Oxente, por sua vez, permanece refletindo sobre 
o fazer artístico no Nordeste, envolvendo a cultura paraibana em todas as suas produções.

Para maiores informações sobre o espetáculo:

Blog do espetáculo “Anáguas”. Disponível em: http://anaguas-jp.blogspot.com

Perfil da Cia. Oxente no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/cia.oxente

http://anaguas-jp.blogspot.com
https://www.facebook.com/cia.oxente
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EMBOLORAMOS: A CONSTRUÇÃO DE UM MONÓLOGO COLETIVO

Euler Lopes Teles1

Resumo: Esse relato tem o objetivo de organizar a experiência empreendida no processo de 
montagem do espetáculo Bolor, do grupo de Teatro A Tua Lona de Sergipe. Entendendo que  
a criação teatral sergipana se dá dentro dos grupos, esse texto traz um breve panorama da his-
tória do grupo em questão, de como ele tem se articulado nos últimos dez anos e descoberto  
o laboratório como fonte de criação. A escrita do relatório é um exercício de registrar um proces-
so que aconteceu em 2019, sem forçar conexões teóricas, costurando as memórias com afeto.

Palavras-chave: A Tua Lona; Bolor; teatro de grupo.

Ingredientes: duas artibichas nordestinas prontas para arrasar.

É preciso olhar para o passado para entender o que foi o processo de montagem do 
espetáculo Bolor, pelo Grupo de Teatro A Tua Lona. Somos um grupo de 10 anos celebrados no 
meio da pandemia de 2020. Produzimos teatro de forma autoral, sem que para tanto tenhamos 
nos formado dentro de espaços acadêmicos e/ou técnicos para as artes cênicas. Em Sergipe, 
o curso de teatro da UFS é recente, tendo quase o mesmo tempo de existência que o nosso 
coletivo; os espaços culturais são pouquíssimos, os teatros – dois - atendem as demandas co-
merciais, não priorizando as produções locais. Somos um dos poucos estados em que o Sesc 
não possui um espaço destinado às apresentações artísticas e em que com mais de 20 anos 
do projeto Palco Giratório, apenas quatro vezes o Estado esteve dentro da circulação – a saber, 
com os tradicionais grupos Imbuaça e Mamulengo do Cheiroso, ambos com mais de 40 anos de 
existência, com a performer e até então professora da UFS Maicyra Leão, e mais recentemente, 
com o Grupo Boca de Cena, com 15 anos de existência.  Não há iniciativas para área teatral 
promovidas pelo Sebrae, e o Sesi faz alguns raros contratos de esquetes empresariais que 
atendem apenas suas necessidades específicas. Desde 2007, houveram apenas dois editais de 
montagem teatral, um proposto pela prefeitura de Aracaju em 2008, antes da formação do nosso 
grupo, e outro em 2014 ofertado pelo governo do Estado, que contemplou apenas dois projetos, 
sendo um deles a montagem do nosso espetáculo O Conselho  que estreou em 2016.

1 Euler Lopes é diretor e dramaturgo do Grupo de Teatro A Tua Lona. Escreveu os livros 10 afetos e bolor. 
Oferta oficinas de escrita criativa. Trabalha na Cia de Teatro Alese. É doutorando em Letras onde pesquisa a violên-
cia em textos dramatúrgicos da América Latina.
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Pontuar essas coisas é mais do que chorar pitangas ou reproduzir um discurso de fracas-
so [embora euzinha ache que o fracasso/crises andam lado a lado com quem se arrisca a produ-
zir teatro nesse país], ou desconsiderar que em tantos outros lugares há fazedores de teatro que 
vivem realidades similares. Trata-se mais da necessidade de localizar esse texto e a produção 
do espetáculo que será relatado aqui, de inserir essa produção dentro de uma grupalidade que 
é a única forma que temos para aprender e existir.

Dentro do grupo A Tua Lona nos formamos enquanto atores, diretores, dramaturgos, figu-
rinistas, produtores. Aprendemos na prática do dia-a-dia e na produção de nossos espetáculos 
sobre estéticas que nos contemplam, temas que queremos discutir, de que forma funcionamos 
metodologicamente. Nesses dez anos, muitas pessoas passaram pelo nosso coletivo, e dentro 
dessa dinâmica que não oferece segurança nem retornos financeiros foi natural que muitos 
abandonassem o projeto. Apenas eu e o Cícero Júnior, ator do espetáculo, estamos desde a fun-
dação. Somos duas artibichas sonhadoras que em 2010 queriam produzir seus próprios espetá-
culos. A nossa parceria ultrapassa o Grupo A Tua Lona e atravessa nossas vidas, Cícero está no 
que escrevo e sei que estou em seus projetos de visualidades e na sua atuação. 

 Juntos, estreamos o grupo com o esquete O Vizinho do 203, cena homoafetiva que teve 
apenas uma apresentação dentro do Festival de Cenas Curtas (Facetas) em 2010. Com Cícero 
dividi o palco pela última vez no espetáculo Ela esteve Aqui entre 2013-2016, no qual interpre-
távamos homens cis heterossexuais casados [o passado nos condena!].  Lembro que o “elogio” 
recorrente quanto à sua atuação era que ele conseguia convencer na performance de “homem”. 
É curioso, mas até pouco tempo, era comum elogiar as bichas que conseguiam não demonstrar 
sua feminilidade em cena.  Talvez até nós acreditássemos que para atingir o público, precisáva-
mos seguir uma ótica que não dizia sobre nós e sobre nossas corpas. 

A partir de 2016, decidi não atuar mais em espetáculos do A Tua Lona com o intuito de 
exercer um olhar mais preciso por parte da encenação. É o tempo em que afirmamos a pesquisa 
e o laboratório como grandes pilares do grupo. Foi quando começamos a entender que a grupa-
lidade era a nossa única escola possível. 

 

Descansando a massa: uma escrita performativa

Atuo como dramaturgo desde 2010, comecei a escrever para teatro porque precisávamos 
ter uma história para contar nos nossos espetáculos. A vivência me colocou nesse lugar sem que 
dominasse técnicas e conhecesse caminhos possíveis. Entretanto, sempre gostei de escrever 
e uma máxima entre os escritores é que quem quer fazer da escrita um ofício, deve exercitá-la 
todos os dias.  Ouvi isso do contista sergipano Antônio Carlos Vianna, num evento acadêmico 
enquanto era graduando do curso de letras. Ele mesmo tinha o hábito de acordar cedo, cami-
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nhar, tomar um belo banho seguido de um bom café da manhã e passar horas na frente do 
computador escrevendo.  Dei um riso de canto de boca e pensei que nunca conseguiria tal feito. 
Acontece que para exercitar a escrita você precisa de tempo e a dinâmica de um jovem de classe 
baixa não permite isso. 

Anos depois, querendo experimentar a escrita como exercício diário e nas condições mais 
limites possíveis, me desafiei a publicar no facebook pequenos textos que escrevia num celular 
galaxy pocket branco, numa série literária que batizei com o nome de bolor. A série falava sobre 
fracassos de relações amorosas, e tinha como mote a ideia de que depois que o amor passa, 
ele se transforma em bolor. Escrevia despretensiosamente dentro do ônibus, no meio da balada, 
quando a bateria do celular estava preste a acabar. O desejo era testar outros suportes, no caso 
as mídias sociais, e tensionar meu processo criativo. A brincadeira começou a repercutir na rede 
social e em 2017 os textos se transformaram numa publicação em formato de cartonera.

O bolor nunca teve a intenção de ser dramaturgia ou ir para os palcos. Convidei o Cícero 
Júnior para declamar alguns deles no lançamento do livro, mas como tudo que pensamos acaba 
se transformando em cena, o que era para ser uma declamação, acabou se transformando num 
esquete teatral. 

Imagem 01 – Cícero Júnior em cena no lançamento da Editora Chita Cartonera.

       

Fonte: Felipe Gotenauer, 2017. 
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Foi no lançamento da Chita Cartonera que Cícero Júnior demonstrou o desejo de iniciar-
mos um processo de montagem de espetáculo a partir dos escritos do bolor. Embora muitos 
elementos visuais já estivessem presentes nessa etapa, como o figurino inicial, o uso do micro-
fone, a cerveja, o projeto só veio a se realizar em 2019, por conta da nossa inscrição na I Edição  
da Temporada de espetáculos Adultos do Museu da Gente Sergipana. Como já dito, há uma es-
cassez de espaços para apresentações no Estado e o Museu da Gente cede gratuitamente seu 
auditório, que não conta com palco ideal nem equipamento de luz adequada, para que os grupos 
possam estar em cartaz. Inscrevemos nossa proposta e com a aprovação, tivemos cerca de  
5 meses para montar o espetáculo.

Mãos na massa: vivendo personas.

O primeiro impasse que tivemos foi como transformar o material literário em uma dramatur-
gia. Embora dentro do mesmo universo, os textos do bolor não apresentavam nenhuma linha dra-
matúrgica. Foi pensando nisso e já com vistas na encenação que resolvemos dividir o espetáculo 
em 5 personas, que nomeamos como a viúva, a apresentadora, o boy, a bêbada festiva, e a bêbada 
fim de poço, além da presença de Cícero Júnior enquanto ator. Respectivamente essas personas 
significavam os processos de luto da perda amorosa; divulgação e publicização da dor causada 
pelo fim do relacionamento; a violência e o perigo do ressentimento; a festa enquanto tentativa  
de esquecer; e o álcool como caminho para o poço de onde renascemos em algum momento. 

A escolha das personas nos pareceu interessante por ser uma espécie de fronteira entre 
nós enquanto indivíduos e uma possível criação ficcional, uma fronteira que também nos permi-
tia brincar com as delimitações impostas pela sociedade com relação aos gêneros. Ao utilizar es-
sas personas, acreditávamos que estávamos presentes de alguma forma, com nossas histórias 
e vivências amorosas que eram suscitadas pelo texto.  Durante algum tempo, o nosso trabalho 
foi organizar esses fragmentos dentro dos blocos das personas, num processo intuitivo de unir 
os fragmentos para começar a experimentar.

Nessa etapa, foi fundamental o interesse que Cícero Júnior tem demonstrado pela cons-
trução dos figurinos. Dentro dos nossos processos, o figurino tem sido algo sempre presente nos 
ensaios, é comum que escolhamos figurinos para os laboratórios, figurinos de transição durante 
a montagem, até a chegada da vestimenta que vai de fato à público. Os croquis dos figurinos 
nos auxiliaram nesse processo de entender que personas queríamos criar. Acredito que idealizar  
os figurinos e se debruçar sobre os textos dos bolores com o olhar mais dramatúrgico nos permi-
tiu levantar a ideia do espetáculo. 
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Imagem 02 – Croquis dos figurinos idealizados pelo ator e figurinista Cícero Júnior.

          

Fonte: Cícero Júnior, 2019.

Um elemento que o Cícero trouxe na construção dos figurinos foi a imagem do sagrado 
coração de jesus, que ia aos poucos se curando com o transcorrer do espetáculo. Os figurinos 
foram pensados na cor preta com a interferência de bordados vermelhos. A metáfora do bordado 
é uma referência a própria tessitura dos bolores, ponto de partida para o espetáculo

Outra coisa interessante que surgiu durante o processo foi a criação de uma playlist públi-
ca que solicitamos aos amigos que colocassem suas músicas de bads amorosas. O espetáculo, 
inclusive, começa com canções dessa playlist, que são executadas enquanto as pessoas pegam 
suas cervejas e se acomodam. A playlist do espetáculo está disponível na plataforma Spotify 
no link:  https://open.spotify.com/playlist/4TGrkGYfdjCprgivyiHwSb?si=j43cAhSyQha7Pz8_1SY-
zQw 

Com o roteiro levantado começamos a pensar as cenas. Embora já tivéssemos costurado 
os bolores em blocos, ainda tínhamos um material muito fragmentado, então, decidimos experi-
mentar núcleos de pequenas cenas, como fotografias de cada bloco. Avançávamos lentamente 
e sempre recomeçávamos do início para memorizar as partituras das quais gostávamos. A cos-
tura/bordado que esteve nas etapas de pensar a dramaturgia, que se ressignificou nos figurinos, 
também esteve presente no movimento da encenação. 

https://open.spotify.com/playlist/4TGrkGYfdjCprgivyiHwSb?si=j43cAhSyQha7Pz8_1SYzQw
https://open.spotify.com/playlist/4TGrkGYfdjCprgivyiHwSb?si=j43cAhSyQha7Pz8_1SYzQw
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Como elementos criadores, além do figurino base, utilizamos um microfone com pedestal, 
uma mesa de bar, o bastidor do bordado, saltos alto, cervejas, entre outras coisas. À medida que 
o espetáculo crescia e os figurinos iam se materializando, íamos incorporando mais coisas. 

Com a persona da viúva, traçamos paralelo com o sagrado, como numa partitura em que 
Cícero reproduz as imagens de santas católicas enquanto fala. Trabalhando com o aspecto mís-
tico também criamos cenas em que a Viúva conversa com a lua, ou é atacada por corvos a la 
Hitchcock. Percebemos que há um tom de mistério e de morte nesse bloco e trabalhamos com 
esses sentimentos durante a construção dessa etapa.

Para a apresentadora, brincamos com a interatividade e com as representações  midiáti-
cas. É desse bloco cenas em que se dança Conga la Conga da Gretchen, em que  Cícero vai até 
o público e entrevista algumas pessoas da plateia, em que fazemos uma ligação para alguém 
fora do estado ou do país enquanto o público ouve a reação do outro lado da linha. Há também 
cenas em que simulamos um programa culinário, uma radionovela e um strip-tease. 

Imagem 03 – Personas da Viúva (à esquerda) e da Apresentadora (à direita).

          

Fonte: Diego DiSouza, 2019.

Com a persona do boy, buscamos representar a violência e a fragilidade, criamos cenas no 
escuro, brincamos com sonoridades, improvisamos até mesmo um rap. Nesse momento, procu-
ramos representar outro tipo de corpo numa tentativa de desterritorializar o espaço, flertando com  
o perigo e com o abjeto. Durante todo esse bloco, o capuz do casaco que Cícero Júnior usa im-
pede que ele veja nitidamente, o que proporciona outra maneira de interagir com a espacialidade. 
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Com a persona da bêbada festiva, dilatamos a interação com a bebida, na qual Cícero vira 
uma garrafa de cerveja, e tem que caminhar segurando várias dela. Nesse momento, rememora-
mos o carnaval, e utilizamos a saia de tule para criar cenas em que Cícero desaparece e aparece 
dentro dela. Na persona da bêbada fim do poço, representamos o ápice da bebedeira, na qual 
utilizamos quedas, choques e uma interação incômoda com o público. É após esse momento 
que Cícero se despe e volta a  assumir a sua própria identidade. É Cícero-indivíduo que finaliza 
o espetáculo agradecendo ao trabalho coletivo, que é a cura para todo mal.

Imagem 04 – Personas do boy (esquerda), bêbada festiva (centro) e bêbada fim do poço (direita);  

imagens do ensaio.

           

Imagens do ensaio. Fonte: Elisa Lemos, 2019.

Uma grande questão em nossos ensaios foi o espaço do auditório do museu, que além  
de muito pequeno, no seu canto esquerdo há uma escada que o recorta.  Optamos por assumir a es-
pacialidade do local, criando cenas a partir do que tínhamos, então ocupamos os corredores, os inter-
valos entre as poltronas, a escada, as laterais. Tendo em vista a falta de espaços e pensando na vida 
útil do espetáculo, decidimos que ele se adaptaria aos lugares que surgissem para apresentação.

No processo e com a ideia das personas como disparadores da encenação, percebemos que 
a presença do “diretor” também criava uma partitura que gostaríamos de deixar visível ao público. 
Acreditamos na posição do diretor como um orientador da cena, como propositor em consonância 
com o ator, e em certo momento, tivemos o desejo de que na encenação, essa relação de cuidado  
e comunicação entre ator e público e ator e produção estivesse à mostra. Foi dessa forma que 
surgiu a persona da Princesona, que assiste ao espetáculo como uma anfitriã daquela casa/bar. É 
ela quem recebe o público, distribui as cervejas, leva alguns elementos de cena, auxilia na troca 
de figurino enquanto dança, entre outras coisas. De forma discreta, a Princesona,  minha persona, 
age como um guia, auxiliando o ator nas movimentações, cuidando dele durante todo o espetáculo.  
A Princesona desconstrói a presença austera que o diretor muitas vezes assume nas apresenta-
ções, uma presença que costuma se revelar apenas no fim da sessão.
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Como estratégia de remeter ao livro, também propusemos antes de cada apresentação 
a performance Embolore, onde o público chegava um pouco antes e podia se consultar com  
a Princesona. Cada um de uma vez, eles traziam sua música de fossa e contavam sua história 
amorosa e a Princesona transformava a memória de dor num pequeno texto literário, um bolor 
que servia como souvenir. Entre oito e dez bolores eram criados em cada dia de apresentação 
e aqueles que participavam da performance tinham acesso ao processo de escrita que gerou  
o livro e posteriormente, serviu ao espetáculo. 

Foi primordial a presença de Diandra Xavier e Pedro Cazoy, componentes do Grupo A Tua 
Lona que assumiram a produção tanto nos ensaios como nas apresentações, além de operarem 
som e luz. A trilha sonora inédita foi composta por Danilo Duarte e Dryzinha, a cenografia é de 
nossa parceira Laura Bezerra e a iluminação de Denys Leão.

Repartir o pão: as apresentações. 

O espetáculo Bolor ficou em temporada nas quintas-feiras do mês de novembro de 
2019. Foram 4 apresentações num espaço que comportava 100 pessoas. Lotamos as duas 
últimas apresentações com público pagante, e a menor quantidade de pessoas assistindo foi 
de 35 espectadores numa noite de estreia do tradicional Festival de Artes de São Cristovão, 
que costuma esvaziar a cidade. 

Bolor tem duração de 1h30 minutos, além da 1h de performance literária com a Prince-
sona que acontece antes do início oficial do espetáculo. A maior parte do nosso público foi com-
posto por pessoas que não eram da classe artística, e o espetáculo teve como maior divulgação  
o boca-a-boca. Era comum ver algumas pessoas que foram mais de uma vez nas apresentações 
e o retorno da bilheteria nos fez pensar que mesmo de forma ainda incipiente, acessar o público 
e fazer com que ele sustente o espetáculo é um caminho viável.

Bolor foi financiado por um rifa, pequenas doações e uma parte do dinheiro que eu in-
vesti. Os gastos foram em média de 5 mil reais, e com as quatro apresentações conseguimos 
recuperar uma boa quantia desse dinheiro. O espetáculo Bolor tem uma dívida de R$1.800,00 
comigo mesmo, que não foi sanada pela suspensão de nossas atividades por conta do isola-
mento social devido à Covid-19.

Embora seja um monólogo, entendemos que qualquer espetáculo proposto por um gru-
po se dá de forma coletiva. Além do ator Cícero Júnior, da presença da Princesona (eu), de 
Diandra Xavier e Pedro Cazoy na produção por conta das várias atividades que o espetáculo 
demandou - venda de ingressos e livros, venda das cervejas e fichas, organização da perfor-
mance Embolore -,  recorremos a mais três pessoas do grupo que nos ajudavam nos dias de 
apresentação. Nos agradecimentos, Cícero as batizou com um apelido, uma forma de remeter 
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às personas. O espetáculo só existe também por conta delas, Elisa Presnsadinha, Tereza Tom-
ba-Carro, Cabelinho (Pedro Cazoy), Di Pilequinho (Diandra Xavier) e Lara Risadinha.

O espetáculo Bolor ressignificou a nossa prática e oxigenou o trabalho que eu e Cícero 
Júnior estamos construindo há dez anos. Com ele, confirmamos a certeza de que queremos 
produzir um teatro que dialogue com nossas corpas e (re)existências. Um teatro que é bicha e 
nordestine, um teatro que não conhece as técnicas e aprende na prática, um teatro em que não 
sabemos ser só. Bolor é um espetáculo feito para doer, que nos curou do fracasso. 
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RELATOS DE UNS CORRES PARA A CONSTRUÇÃO DA  
PERFORMANCE-INSTALAÇÃO “O CORREDOR”

David Dallas1

Resumo: Neste relato de processo procuro compartilhar os caminhos criativos que percorri, para 
concepção da performance-instalação “O Corredor”, criada em laboratórios desenvolvidos na 
disciplina TCC Espetáculo (2019.1), sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Naira Neide Ciotti (UFRN). 
Na performance busco trabalhar meu corpo em uma dimensão escultural, concernente à arqui-
tetura de meu entorno, explorando a instantaneidade, o espaço e a intimidade. Neste material, 
os processos são narrados respeitando a sequência em que foram vividos. Imagens, vídeos 
e ilustrações mostram o processo criativo e suas materialidades. A performance-instalação “O 
Corredor” foi livremente inspirada num conto do mesmo título do autor Matéi Visniec em seu 
livro “Teatro Decomposto ou O homem Lixo” e foi influenciada pelo conceito de Alfred Jarry “O 
Supermacho: Romance Moderno”, nas ideias de happening, de Allan Kaprow e nas obras con-
ceituais de Bruce Nauman, que documentam performances em seu estúdio, caracterizadas por 
movimentos repetitivos realizados pelo próprio artista. 

Palavras-chave: performance; processo de criação; compartilhamento; laboratório.

Vê-se, assim, que esse Homem-Senhor-Todo-Poderoso do Renascimento não é 
somente o Homem enquanto uma espécie que se coloca acima de outras espécies, 
como uma crítica ingênua ao antropocentrismo quer fazer crer. É um homem que 
calcula os custos e benefícios; é um homem que visa, sempre, um mais. É o homem 
burguês que, cada vez mais, precisa mobilizar energias, todas as energias, para o 
trabalho (não há trabalho sem energia, nos ensinam os físicos). É aquele que nega 
o ócio, é aquele que vive para o negócio, que chama os que se movem com outros 
ritmos, por outros tempos, de indolentes e preguiçosos posto que, para ele, pare-
cem estar sempre atrasados.

Carlos Walter

Introdução

O mundo está veloz, o consumismo desenfreado disputa o corpo humano como um corpo 
máquina. Percebo essa influência e pergunto: como registrar isso? Como falar de velocidade? 
Foi a partir dessas perguntas que surgiu a motivação para construção da performance-instalação 
“O Corredor”, criada por mim, David Dallas, para a disciplina de TCC Espetáculo2 orientada pela 

1 David Dallas é formado no curso de Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal do Rio Grande  
do Norte (UFRN). Atualmente está cursando Estilista da Confecção do Vestuário (Senai - RN). Passa a maior parte 
do seu tempo costurando e buscando se manter saudável, mesmo com esse desgoverno, focando suas energias 
para a criação de uma marca de roupa masculina.
2 TCC Espetáculo é componente obrigatório do curso de Licenciatura em Teatro na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), que visa a construção de um trabalho prático-laboral seguindo a perspectiva de uma 
criação cênica em equipe, sob orientação de um docente.

RELATOS DE UNS CORRES PARA A CONSTRUÇÃO DA 
PERFORMANCE INSTALAÇÃO “O CORREDOR”
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Prof.ª Dra. Naira Ciotti3. A instalação foi criada num processo de livre experimentação, a partir 
da leitura de “O Corredor”, texto que faz parte do livro “Teatro Decomposto ou O Homem Lixo”, 
escrito pelo dramaturgo romeno Matéi Visniec4, em 2012. Este trabalho descreve os processos 
de criação da performance, tais relatos serão acompanhados de desenhos, vídeos (QR Code) 
e imagens; materiais que foram construídos durante a criação. Esses arquivos aparecem para 
revelar os meios e ambientes em que a performance foi construída e também por fazer parte  
de uma forma particular de criação. As partes do texto são descritas buscando uma sequência 
coerente com a ordem em que os eventos do processo de criação foram acontecendo. Nelas, 
apresento as ideias iniciais para a criação de uma performance, os motivos e acontecimentos 
que me fizeram mudar o formato inicial e os artistas que foram descobertos e se tornaram re-
ferências para este trabalho. Neste sentido, este trabalho ressalta a importância de apresentar  
o processo de criação de uma obra artística, para desmistificar a figura do artista como esse ser 
que já nasce com um “dom” ou “talento”, mas sim de uma pessoa que se dispõe a construir ou-
tras formas e maneiras de ver e perceber o mundo.

QR CODE - Vista Deart (UFRN)

Tudo começou 

O texto “O Corredor” de Matéi Visniec, no livro “Teatro Decomposto ou O Homem-Lixo” 
traz a figura de um homem que acorda para seu treino matinal de corrida e não consegue mais 
parar, seu corpo entra em um automatismo e ele é levado por toda a cidade, estradas, florestas, 
mar… A leitura do conto foi no final de 2017, guardei essa imagem como fiz com muitas outras 
que surgiram a partir do livro. Com o início do primeiro semestre de 2019 e a matrícula realiza-
da em TCC espetáculo, sob a condução da professora-performer Naira Ciotti, me vi resgatando 
materiais/memórias/imagens para saber o que levar como proposta da disciplina. A ideia de 
performar esse corredor me veio com mais força, era uma imagem de certeza, pois eu praticava 
corridas e me sentia mais seguro em trabalhar com uma prática já conhecida. 
3 Naira Ciotti é professora-performer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pesquisadora do 
Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UFRN e coordenadora do LABPerformance na mesma instituição.
4 Matéi Visniec é dramaturgo romeno naturalizado francês, poeta e jornalista. Suas obras têm grande influên-
cia do teatro do absurdo.
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O corredor 

Início 

Um homem, de terno e maleta para em um sinal fechado. Olha o relógio rapidamente, 
quando o sinal abre, ele, sem perceber, dá uma leve corrida para atravessar a rua em uma bre-
ve demonstração da pressa que sua vida é, mas também para sair do sol e/ou evitar não ser 
atropelado pelos carros que ignoram as pessoas na faixa de pedestre e arrancam assim que  
o sinal abre. Após essa leve corrida, seu corpo entra numa espécie de automatismo, ele corre 
sem parar; sem conseguir parar. 

Pensamentos Utópicos 

O performer percorre “toda a cidade de Natal”, no caminho perde o sapato, a maleta, 
esbarra em pessoas, coisas e a todo momento tem que mudar de direção. Seu caminho é in-
terrompido por carros, buracos no chão, calçadas ocupadas. Seu corpo é levado por uma força 
automática que o leva para longe… DE QUÊ? 

Recomeçar 

O início deste trabalho me trouxe certas dúvidas. Primeiro, como a performance acontece-
ria: seria a corrida? Como poderia experimentar isso na prática? Como construir materiais a partir 
desse exercício prático? Minha mente tentava percorrer um caminho lógico, de sequências, onde 
eu iniciaria uma coisa, depois outra e em determinado momento chegaria ao resultado. E, de 
fato, as coisas aconteceram em sequências, mas os caminhos percorridos não fizeram parte de 
uma sucessão lógica (algumas vezes, acontecimentos banais e inesperados do meu cotidiano 
trouxeram discussões e materiais para o trabalho). 

Começar a correr 

Descobri que meu treinamento corporal para a performance seria como minha prática de 
corrida na rua: experimentando os caminhos, desviando para lados, caso encontrasse bloqueios, 
reconhecendo o limite do meu corpo e sempre preparado para viver/passar por imprevisibilida-
des. Para isso mantive minhas práticas de corridas na rua, agora com a atenção voltada para  
a percepção dessas interferências, acontecimentos inesperados, comecei a senti meu corpo de 
outra forma. Correr como treinamento para a performance. Descobrir de que forma meu corpo 
estaria em cena, em ação. 
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Mas o que iria diferenciar minha corrida de treinamento para a corrida como apresentação 
da performance? O figurino? O objetivo estabelecido de vencer determinada distância? Essas 
questões me acompanharam, e enquanto não encontrava as respostas, continuava a correr. Co-
mecei a correr dentro de salas práticas, e foi dentro desse espaço que pude experimentar corridas 
diferentes das que fazia na rua. As salas eram pequenas e a corrida acontecia muitas vezes em 
círculos; na sala eu podia colocar música e fazer uma corrida dançada, testando diferentes níveis  
(na rua não podia correr com fones de ouvido, isso poderia diminuir minha segurança por não escutar 
o barulho do trânsito). Dentro de sala pude colocar mais drama no “Corredor”, simulando quedas, 
desvios bruscos, trazendo um corpo sem controle de si. É esse o personagem que Visniec descreve 
no conto e que eu sentia necessidade de performar. As pesquisas teóricas continuavam e depois 
de mostrar o conto “O Corredor” para Naira, minha professora orientadora, ela indicou uma outra 
leitura: “O Supermacho: Romance Moderno” de Alfred Jarry5. O livro complementou e deu formas 
e palavras que poderiam servir como fundamento para o que estava fazendo. Poder dizer que eu 
estava procurando o estado dos personagens do “Supermacho” ao comer o perpetual-motion food6 

 me era uma justificativa válida. Conhecer referências que se aproximavam do que estava bus-
cando aumentava meu poder e confiança sobre o projeto. Fazendo ver que aquilo que procurava 
existia e só estava buscando dar uma outra forma, uma nova maneira de apresentar. Em uma 
das minhas práticas em sala corri cerca de vinte minutos e deixei meu corpo ser levado por essa 
corrida dentro desse espaço mínimo. Logo após o exercício, sentei e escrevi em fluxo contínuo 
palavras que passavam pela mente e que se relacionavam com a performance. 

Palavras 

  ÔNIBUS                            SOMBRA                                                 50KM 

                                                               ROUBO                                                    BUZINA 

        100KM                                      SEMÁFORO                PARE                FAIXA                    RUA 

CÂMERA                  CARRO            SOMBRA                                          50KM 

                    CUIDADO!                                                                        ROUBO 

BUZINA                                             100KM                                                                                                                  
SEMÁFORO 

   PARE                              FAIXA                                       RUA                    CÂMERA

                    PISTA                                               BR                                TRÂNSITO                                                              
80KM  

5 Alfred Jarry foi um dramaturgo francês, inventor da “patafísica”, escritor das obras “Ubu Rei” (1896) e  
“O Supermacho: Romance Moderno” (1902).
6 Perpertual-motion food é um alimento apresentado no livro como sendo capaz de fazer um corpo humano 
realizar um movimento contínuo, sem parar, podendo assim, se comparar a uma máquina elétrica.

PARE

PISTA

CÂMERA

RUA
CUIDADO!



64Revista Farofa Crítica | Vol. 01 | n. 02 | 2021

                                   SOL                                 PESO      SINAL                                   GUARDA 
DE TRÂNSITO                       VELOCIDADE 

                               MOTOR                                      ACIDENTE                                  60KM

BARULHO                                                                                                                APITO                  
ATRASO 

RÁPIDO                        NÚMEROS                                                    CORRIDA                     TEMPO 

 FREIO FUMAÇA                           PARADA              PRESSA                                        CARRO

Dúvidas 

 Perguntas                               Escolhas                         

 Mas qual o formato? Como apresentar esse corredor? 

 Filmar? Escolha de um formato. Filmar o corredor? Filmar a corrida? Interferências tecno-
lógicas. Compartilhar minha localização? Fazer live no Instagram? 

 Como as pessoas podem interferir no meu percurso? Onde correr? 

 Neste semestre, estava matriculado na disciplina de Estudos da Performan-
ce I7, na qual estudei parte da história do surgimento da performance e conhe-
ci alguns nomes importantes para iniciar os estudos. Dentre eles, estava Allan Kaprow8 

 e suas obras criadas dentro da perspectiva do happening, como consta em sua obra “How to 
Make a Happening9”. O contato que tive com os estudos de tal movimento me instigou a pesqui-
sar e pensar minha performance como um acontecimento que envolve o público diretamente. 
Outro nome que me marcou e mudou a direção do meu percurso foi o trabalho de Bruce Nau-
man10, seus vídeos11 com mais de uma hora disponíveis na internet mostram o próprio em seus 
processos artísticos, pesquisando seu corpo dentro de uma proposta ou da realização de uma 
única ação em um longo período. Tais aspectos me inspiraram e abriram minha mente para no-
vos formatos e novas maneiras de apresentar uma obra artística. Nesse momento, iniciei a pes-
quisar maneiras de filmar minhas corridas. Sempre imaginei um vídeo dessa corrida, mas agora 
meu objetivo se concentrava em filmar o percurso, a rua, tirando o foco do corredor. 

7 Componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Teatro na UFRN.
8 Allan Kaprow foi um pintor estadunidense, pioneiro no estabelecimento do conceito de performance e de-
senvolvedor do happening na década de 1950 a 1960.
9 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8iCM-YIjyHE Acesso em: 23 jan. 2021.
10 Bruce Nauman é um artista estadunidense que iniciou sua carreira na década de 1960, sempre desenvol-
vendo pesquisas em várias linguagens da arte como: instalação, performance, fotografia, vídeo.
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IMSyhyvr0mw Acesso em: 23 jan. 2021.

BARULHO

CORRIDA
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Filmar as corridas 

 Tinha pouco tempo para vencer uma certa ignorância tecnológica. Tentei filmar com  
o celular preso ao corpo e não deu certo. Fui pesquisar qual seria a melhor maneira de filmar. 
Em um dos encontros de orientação, Vicente Martos e Ronildo Nóbrega, estagiários da disci-
plina de TCC espetáculo, me falaram que uma câmera de ação seria uma ótima opção. Vi que 
para vídeos de performance a GoPro era o que eu precisava. Comecei a busca por alguém que 
tinha uma câmera, pois não tinha dinheiro para comprar. Peguei emprestado com uma amiga  
e iniciei as corridas. Para poder filmar com ela presa em meu corpo, comprei os suportes de peito 
e cabeça que possibilitaram filmar ângulos diferentes da minha corrida. O Corredor corria cinco 
quilômetros a cada treino e isso já me dava bastante material. Minhas primeiras corridas foram 
feitas no bairro de Lagoa Nova (fig. 1). Lá, corria por avenidas e BRs, objetivando capturar ima-
gens do trânsito e dos pedestres e para isso, buscava correr o mais próximo possível dos carros. 
Para conseguir uma filmagem contínua objetivei não parar caso encontrasse algum obstáculo  
ou dificuldade. Se o semáforo estava fechado, mudava de direção e pegava um outro caminho, 
podendo até voltar pelo mesmo. Quando sentia que meu cadarço estava desamarrado começava 
a correr com os pés mais distantes, para não sofrer nenhuma queda. Tais acontecimentos faziam 
da corrida um espaço de imprevisibilidade, meu percurso não era pré-determinado, não sabia  
o que iria acontecer para poder fazer uma filmagem sem cortes ou paradas. Independentemente 
do que acontecesse, buscava atingir o objetivo de correr 5 km, mantendo o ritmo e deixando  
o movimento mais limpo possível para economizar energia.

Imagem 01 – Corrida pelo bairro de Lagoa Nova, Natal/RN.

                                       
Fonte: Google Maps, 2019.
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Outros lugares 

Ao analisar os vídeos, me veio a ideia de mudar o lugar das corridas. Reli o texto de Vis-
niec e me imaginei correndo fora das ruas; fora da cidade. Comecei a pensar em qual lugar seria 
melhor e que tivesse uma nova imagem para o trabalho. Lembrei de uma trilha em Pium (fig. 2), 
distrito litoral pertencente aos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta, ambos no Rio Grande 
do Norte. O percurso dessa trilha, que é dentro de uma floresta com grandes árvores traria uma 
filmagem diferente das que eu fiz na cidade. Para essa corrida fui com Vicente e Ronildo, pois 
precisava da presença de mais alguém para me sentir seguro, sabendo que se algo ocorresse 
logo viria alguém no caminho para me ajudar.

Imagem 02 – Corrida na Trilha do Vale Encantado, Pium/RN.

                                  
Fonte: Google Maps, 2019.

 Como mostrar os vídeos das corridas? Foi buscando responder a essa questão que che-
guei ao formato que apresentei como resultado desse processo artístico. Pensei em colocar 
esse Corredor como parte de uma instalação, onde ele estaria suspenso na parede enquanto os 
vídeos feitos nas corridas seriam projetados sobre seu corpo. Esse pensamento mudou o rumo  
do meu trabalho, se tornando o foco principal. Na instalação estaria a figura do corredor de terno 
que tinha sido construída e não tinha colocado na rua nem apresentado nos vídeos.

Compartilharia os vídeos (um material, ao meu ver, muito potente que estava sendo cria-
do) e iria me colocar em um novo lugar, desconhecido, experimentando um formato diferente.  
A escolha desse formato me pareceu suficiente para o que estava procurando e me sentia se-
guro, pois conseguia visualizar seus fragmentos espalhados nas referências, desde Allan com  
o “Happening” à Bruce Nauman e suas pesquisas com as possibilidades de trabalhar com  
o corpo. A mistura dos dois artistas e suas pesquisas representavam meu trabalho. O happening 
apareceu como uma filiação estética à uma cena não hierárquica. Eu me deslocava até a rua  
e não sabia o que iria acontecer; o que iria registrar com a câmera. Essa imprevisibilidade dei-
xava o trabalho aberto para novas interferências e consequentemente a geração de novos re-



67Revista Farofa Crítica | Vol. 01 | n. 02 | 2021

sultados. Nauman e seu trabalho com o corpo me impulsionava com a ideia de ficar instalado  
e experimentar meu corpo como objeto artístico. Sua obra “Wall Floor Positions” (1968)12, apare-
ce aqui para representar o que digo.

Novas questões 

Como ficar suspenso? Quanto tempo? Como experimentar/ensaiar essa instalação?  
A ideia de um corpo instalado trouxe novas leituras para o Corredor (fig. 3). Antes ele era uma 
pessoa que corria. Agora, ele ficaria parado, suspenso, como uma imagem capturada dessa figu-
ra que ninguém alcança. E a imagem que me aparecia era do meu corpo instalado em uma po-
sição de corrida, como uma foto feita no segundo exato que o corredor tira os dois pés do chão. 
Seu tronco curvado, braço esquerdo à frente, direito atrás, segurando uma maleta e as pernas 
opostas no mesmo movimento dos braços. Para isso, imaginei fazer cantoneiras de madeira, co-
locando-as em pontos específicos do meu corpo e deixando-o suspenso. Fui atrás de materiais. 
Queria aprender a usar uma furadeira, instalar as cantoneiras e entrar em contato com a realida-
de. Era possível o que eu queria? Comprei uma furadeira e encontrei cantoneiras de aço. Fui me 
instalar no meu quarto e logo percebi que ficar na posição que eu queria não era viável. Ao ficar 
de lado, meu quadril me distanciava da parede e meus pés também ficavam distantes. Testei 
outras possibilidades e abracei a ideia de ficar suspenso com o corpo reto e costas voltadas para  
à parede. Nessa postura, eu precisava de duas cantoneiras em cada pé e para meu corpo não 
cair para frente, uma em cada axila. Contudo, a imagem desse corpo instalado em posição de 
corrida ainda ficava na minha cabeça e eu não sabia o porquê dessa imagem ser tão real e sin-
tetizar, de alguma forma, o que eu queria mostrar. Então, em uma das muitas vezes que descia 
as escadas do prédio em que morava, me atentei às placas de saída de emergência (fig. 4), 
onde a figura está na mesma postura desejada. Em cada parede desse percurso que fazia todos  
os dias, tinha uma placa do Corredor, direcionando às saídas e estimulando a pressa para salvar 
uma vida em situação de emergência. Perceber de onde vinha essa referência, me fez ganhar 
mais domínio dentro da imagem que buscava. 

12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IMSyhyvr0mw Acesso em: 23 jan. 2021.
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Imagem 03 – Ilustração “O Corredor”.

                                        

Fonte: David Dallas, 2019.

Vídeo - Teste Instalação “O Corredor”

Relato de um acontecimento extra / fora do planejado 

                                           Quinta, noite 

Saio da universidade e uma chuva cai com força pela cidade 

corro para o meu carro                                                           me sinto seguro 

saio                           encontro ruas alagadas, carros parados, pessoas na chuva 

vou procurando ruas diferentes 
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                       decido deixar meu carro estacionado em frente a uma loja fechada

“vou andando”

no caminho, escuro, deserto, começo a pensar sobre a performance 

“seria legal correr com a cidade vazia, na chuva”

começo a correr e me permito não parar              começo a pensar que sou louco

               um carro passa por mim e diminui a velocidade e uma mulher grita 

“Lucas?!”

“Quê?”

“É Lucas?”

Ainda correndo levanto minha mão negando

“Não!”
O carro que tinha apenas desacelerado 

                                             arranca e sai fazendo barulho com o pneu no asfalto

Sorrio, nego com a cabeça 

“Porque Lucas estaria correndo a essa hora na rua?”

“Queria conhecer o Lucas e perguntar por que ele faz isso”

e

“Eu não teria ajuda dessa pessoa por não ser Lucas?”

Imagem 04 – Placa Saída de Emergência.

Fonte: David Dallas, 2019.
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Uma dramaturgia 

A necessidade de criar um campo poético para o trabalho surgiu quando comecei a perce-
ber que todo o processo estava sendo muito técnico. Tudo que tinha era relacionado ao campo 
prático de realização da performance. A ideia surgiu a partir de leituras e referências pessoais 
pertencente à um campo mais abstrato e tinha meus desenhos, que mostravam uma parte poéti-
ca do modo que surgiam minhas criações. Entretanto, o impulso de construir algo que revelasse 
de uma outra forma o que buscava continuava. Neste período foi oferecido o curso “Escrituras 
da Cena”13 com o Prof. Dr. Artur Matuck14. O curso buscava a construção de uma dramaturgia 
performática. Na oficina, Matuck nos conduzia através de estímulos verbais à construção de um 
texto e cada estímulo gerava uma narrativa que era escrita em um tempo delimitado. Cheguei a 
três narrativas que, ao meu ver, mais se aproximavam da performance instalação “O Corredor”.

O curso resultou na construção de uma performance a partir das narrativas criadas. Minha 
performance se deu com o compartilhamento dessas narrativas e com o objetivo de experimen-
tar alguns elementos e ações que visualizava na instalação, tais como projetor, microfone (fig. 5) 
e o próprio estado do performer que sai da ação e interage com o público. 

Imagem 05 – Elementos da performance “Um Corpo Presente”.                

Apresentação no Departamento de Artes - UFRN. Fonte: Renan Carlos, 2019.

13 Evento prévio do Reperformar o Afeto, ação de extensão realizado pelo LabPerformance - UFRN, realizado 
no período de 14 e 17 de maio de 2019.
14 Artur Matuck é professor doutor e livre-docente em Artes pela Escola de Comunicação e Artes da PUC SP, 
com a tese “Potencial Dialógico da Televisão”.
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Imagem 06 – Performance “Um Corpo Presente”.

                            
Apresentação no Departamento de Artes - UFRN. Fonte: Rita Cavassana, 2019.

Narrativas 

UM CORPO QUE NEGA SUA

EXISTÊNCIA 

PARA CONSEGUIR VIVER 

UMA BUSCA POR PRESENÇA QUE 

CAUSA UM NÃO 

SEGUIMENTO DE PADRÕES  

ESTADO VEGETATIVO

OU ESTADO SUPER SENSÍVEL 

DE PRESENÇA QUE NÃO SE SUSTENTA

SOM DE MÁQUINA EM TODO 

LUGAR SEM ESCUTAR A MÁQUINA HUMANA 

QUE FALA SEM PARAR 

ESTADO BRUTO DE PRESENÇA

UM HOMEM QUE FOGE

DESSA

SEMELHANÇA NACIONAL 

UNIVERSAL 

MAS QUE SEMPRE 

CORRERÁ EM CÍRCULOS



72Revista Farofa Crítica | Vol. 01 | n. 02 | 2021

Próximo passo

Definir o formato. Tinha chegado a um pensamento do que queria e estava fazendo o que 
precisava para chegar ao objetivo, mas ainda sentia dúvidas em relação ao que estava cons-
truindo. Estava trabalhando com outro formato, que acabei chamando de performance-instalação. 
Novos questionamentos surgiram a partir disso: por quanto tempo ficaria instalado? Qual a minha 
liberdade de ação estando como “objeto” artístico? Para dar uma ideia de instalação artística a obra 
tinha que estar disponível durante um período de tempo mais longo, por isso me veio o tempo de 
4 horas de duração. Logo depois, pensei em me instalar dois dias seguidos, se aproximando mais 
do formato de instalação onde, geralmente, a obra fica disponível durante dias ou temporadas. 

Meu corpo instalado. Suspenso. 

Queria ser parte da obra, parte da instalação, mas não queria esquecer do meu corpo 
enquanto uma máquina viva com limitações. O corpo que corre no vídeo é o mesmo que se 
suspende em uma parede e que tem a necessidade de se movimentar. Um corpo que está acos-
tumado com o movimento, que estranha o estático. Por isso, decidi que durante a apresentação 
iria me permitir descer, deitar, me alongar e até desistir do tempo proposto. Esse pensamento fez 
com que eu me sentisse mais seguro e livre dentro do trabalho. Reconhecendo e respeitando os 
limites do meu corpo. Outra decisão que tive foi a de começar a performance instalando as can-
toneiras. O som da furadeira era algo muito forte e que, de alguma forma, se assemelhava com 
o barulho da rua, do trânsito. Dessa forma, o tempo instalado não seria de 4 horas, pois parte da 
instalação se daria com a preparação dos equipamentos.

                                                

                                                Vídeo - Volta do Descanso 

Materiais Técnicos 

 Cada vez que testava a instalação, descobria uma coisa nova que seria necessária. Pri-
meiro, tive que adquirir uma furadeira (queria ter a minha para poder usar como bem entender)  
e comprei as cantoneiras (eram necessárias 6 cantoneiras para ficar instalado, 2 em cada pé e 1 
em cada axila). Para subir e me suspender, precisava de uma escada pequena. Outros materiais 
que se faziam necessários a partir dos mencionados são: parafusos, bucha, chaves de fenda, 
lápis, régua, extensão de energia. Para realizar a instalação completa era preciso um projetor, 
mesa para projetor, uma caixa de som, cabo P2, um notebook e figurino (fig. 7).
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Imagem 07 – Materiais técnicos da performance-instalação “O Corredor”.

                                    
Fonte: David Dallas, 2019.

Apresentações 

 A performance-instalação “O Corredor” teve sua primeira apresentação dentro da progra-
mação do “Tudo AMostra” (2019.1)15, sendo apresentada nos dias 25 e 26 de junho. Foi a pri-
meira vez que eu juntei todos os elementos da performance e fiquei 4 horas seguidas instalado. 
Durante as apresentações contei com a ajuda de Geovana Grunauer, Janderson Azevedo e Mar-
cone Soares, todos alunos do curso de artes visuais e que estavam matriculados na disciplina  
de Estudos da Performance I. Eles ficaram responsáveis por registrar a performance, cuidar da 
parte técnica da projeção enquanto estava instalado, bem como me ajudar a descer da instalação 
quando precisasse. Durante a instalação eu busquei focar no meu corpo, fazendo micro movi-
mentos em partes que estavam ficando dormentes, buscava a todo momento manter o equilíbrio. 
Minha mente tentava me levar para outros lugares, me questionando a importância do trabalho, 
fazendo eu pensar que estava no meu limite e que deveria descer. Tais pensamentos ficavam 
mais fortes quando ninguém estava assistindo. Vencer os próprios pensamentos negativos já 
era um grande desafio, que uma vez superados me faziam conhecer novos estados corporais e 
uma nova resistência. Senti que estar instalado exige tanto esforço quanto correr pela cidade. Se 
manter correndo, vencendo o pensamento de querer parar e descansar, se compara à vontade 
de descer da instalação para descansar e quem sabe, até não voltar mais.

15 TUDO AMOSTRA, mostra semestral do Curso de Licenciatura em Teatro (UFRN).
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Imagem 08 – Performance-Instalação “O Corredor”.

                                 
Fonte: Janderson Azevedo, 2019.

Conclusão 

A partir dos processos práticos vividos na criação da performance-instalação “O Corre-
dor” pude começar a reconhecer um modo de criação própria. No qual me coloquei no lugar de 
construir um olhar atento sobre cada passo, cada etapa, capturando microreferências; um olhar 
voltado para as micro-percepções. Para isso, destaco a importância do registro dessas imagens/
percepções, criando um arquivo do trabalho. Como esse que apresento aqui. Durante a escrita 
desse relato pude reorganizar as etapas de criações e resgatar materiais que já tinham sido 
esquecidos ou deixados de lado por estarem presentes como referências iniciais, não fazendo 
parte diretamente da obra “final”. Tal processo de escrita e compartilhamento desses arquivos 
construídos durante o processo de criação, me fizeram lançar um novo olhar sobre a perfor-
mance-instalação “O Corredor”, percebendo seus alcances referenciais e sua complexidade  
de execução. Reconhecer esses aspectos foi, para mim, caminhar para um reconhecimento 
próprio de que sou um artista.

Vídeo - Gravação Performance-Instalação 

“O Corredor” (Apresentação NAC)
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MINERAÇÃO 1, OU, RIO POTENGI EM BAIXA RESOLUÇÃO

Ygor Matheus Medeiros Anario1

Resumo: Este texto é um relato do processo de criação da obra Mineração 1: Rio Potengi pelo 
artista natalense Ygor Anario. Tomando o Rio Potengi enquanto um rio sem acesso, cujas águas 
não desfrutam mais do prestígio histórico que outrora tiveram quando deram nome ao nosso 
estado, o artista, baseado no líder indígena Ailton Krenak fala de uma despersonalização de 
lugares como o rio, associando-a à forma como primeiramente o experienciamos por meio das 
plataformas digitais. Como essas tecnologias mudam nossa relação com o Rio Potengi? Que 
imagens permanecem conosco dos motores de busca e seus filtros invisíveis? Quais padrões 
de representação emergem dessas imagens? A foto ou o rio está em baixa resolução? O termo 
“mineração” provém da tecnologia da informação, mineração de dados, um processo de explorar 
grandes quantidades de dados em busca de padrões consistentes.

Palavras-chave: Arte contemporânea; mineração de dados; plataformas digitais; Rio Potengi.

Dividida em duas partes, a escrita a seguir diz respeito a uma obra minha, Mineração 1: 
Rio Potengi, a qual, entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019, esteve em fase experimental na 
galeria do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
obra também integrou a exposição “Confluências”,2 com curadoria de Estrela Santos, no Museu 
Câmara Cascudo, aberta à visitação do início de 2020 até o momento de suspensão do acesso 
devido a deflagração da pandemia do novo coronavírus.

A primeira parte, rabiscada no passado e transcrita a seguir, mescla o relato de um proces-
so criativo à emojis e imagens, dentre as quais capturas de tela surgem próximas e enquanto mi-
nhas intenções, lado a lado às citações diretas e estilhaços de ideias. Ela é uma ignição pessoal 
empreendida e utilizada concomitantemente a criação da obra Mineração 1. Quase dois anos 
mais tarde, por sua vez, a segunda parte foi escrita na intenção de atualizar a primeira em pontos 
que não mais coincidem com aquilo que venho pensando.

1  Ygor Anario (1996) é um artista natalense e estudante de Artes Visuais. Por meio do seu trabalho, 
utilizando diversas mídias, trata a tecnologia como algo já dado, que nos permeia e precisa ser melhor com-
preendida, criticada, compartilhada e redesenhada. Participação em exposições incluem “Confluências” (2020) 
no Museu Câmara Cascudo; “Bitácora” (2018) na Galeria Bólide 1050; “Dexobjeto” (2017) no Departamento de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
2  Artistas participantes da exposição: Christina Bakker, Darliany Quirino, Geovana Grunauer, Guilherme San-
tos, Iara Machado, Laura Souza, Marcone Soares, Neto Ferreira, Lucas Rodrigues, Luan Sales, Rodrigo Carlos, 
Soraya Lima e Ygor Anario.
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Parte I

Esse texto tem seu objetivo compreendido nos significados dos verbos “orientar” e “ar-
quivar”. Os processos evidenciados pelos conceitos descritos por estes verbos dizem respeito  
à produção artística a ser desenvolvida. Concebida dentro de uma iniciativa que tem inicialmente 
por nome “Projeto Margem”, a obra deve estar em conexão com o Rio Potengi. Para mais, serão 
realizadas ao desenrolar desta escrita esforços na contextualização em torno de alguns concei-
tos suscitados ao longo da mesma.

O Rio Grande

“Outrora Rio Grande, quando deu seu nome ao estado, o hoje Rio Potengi perdeu muito  
do prestígio histórico. De importância social, ambiental e paisagística, o volumoso rio parece ter 
caído no esquecimento para muitos potiguares” (RIBEIRO, 2017). Este prestígio histórico referi-
do enquanto perdido, se funda no extrativismo colonial que se fez presente desde os primeiros 
dias da Capitania do Rio Grande.

            Imagem 01 – Mineração 1: Rio Potengi.

  
Vídeo vertical, 5’35’’, HD, Colorido. Fonte: Ygor Anario, 2020.
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Não obstante, para além dos laços que evocam o extrativismo predatório — os quais, ainda 
nos dias correntes são simbolizados pela carcinicultura que percorre as margens do rio em Áreas 
de Preservação Permanente (APP) —, sem sombra de dúvida, há de existir, na cidade de Natal 
(RN), pessoas que contenham em si laços afetivos com o rio, que não o despersonalizam. O líder 
indígena Ailton Krenak fala que “Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos 
deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos 
esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista” (KRENAK, 2019).

Ressalvas devem ser feitas referentes a ideia de “despersonalizar”. Ao retirar a partícula 
que exprime negação, ficamos unicamente com a palavra “personalizar”. No dicionário, esta 
palavra é definida enquanto atribuição de “aspecto, qualidade, características de uma pessoa 
a; tornar igual a uma pessoa; personificar”. Entretanto, chamo atenção para o fato de que não 
coloco o sentir enquanto atributo exclusivamente humano, do mesmo modo, não o coloco em 
um patamar superior pressuposto no uso da palavra personalizar. Mas, afirmo um sentir inerente  
a todas as entidades, de modo que a ideia de despersonalizar está perto de uma noção de de-
saproximação e desconsideração dos sentidos dessa entidade outra.

A princípio, não associamos estes modos de percepção aos grandes conglomerados  
da tecnologia, ou as Big Tech, “grandes empresas associadas a plataformas de uso intensi-
vo de dados, quase todas situadas na América do Norte, e também cada vez mais na China” 
(MOROZOV, 2018). Esta despersonalização do Rio Potengi se baseia também na construção  
da imagem que se faz do mesmo por meio das plataformas.

Proposição

Isto posto, como proposição, idealizei um trabalho de “mineração” de imagens do Rio Poten-
gi por intermédio da Internet. Tomei o termo “mineração” emprestado do campo das tecnologias 
da informação. Neste último, o mesmo aparece enquanto mineração de dados ou data mining. 
Esta tecnologia descreve um processo de exploração de grandes quantidades de dados à procu-
ra de padrões consistentes, “como regras de associação ou sequências temporais, para detectar 
relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados”.3

Nos dias atuais, comumente, a Internet é o ponto primeiro de experiência do sujeito no que 
se refere a muitos interesses. Tomemos de exemplo o uso do Google Maps aplicado ao conhe-
cimento de outros lugares. Muitas vezes, antes de viajar, se faz o reconhecimento do lugar de 
destino por esta plataforma. Ao desembarcar no mesmo, a desenvoltura com que se orienta no 
lugar é outra, como se já o “conhecesse”.

3  MINERAÇÃO DE DADOS. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minera%C3%A7%C3%A3o_de_dados&oldid=59278669. 
Acesso em: 11 jan. 2021.
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Entretanto, a rede e as grandes corporações por trás das plataformas de buscas orientadas 
ao usuário edificam o imaginário coletivo por meio de algoritmos, mais precisamente por filtros 
invisíveis. Estes, pensando por/em nós, mostram-nos os melhores resultados com base no que 
supostamente poderíamos gostar. O ativista Eli Pariser nos fala que a ampla maioria das pes-
soas tomam esses mecanismos de buscas enquanto imparciais. “Mas essa percepção talvez  
se deva ao fato de que esses mecanismos são cada vez mais parciais, adequando-se à visão  
de mundo de cada um” (PARISER, 2012).

Funcionando há mais de dezoito anos, o mecanismo de busca a ser utilizado na hipotética mi-
neração das imagens é o Google Imagens. O serviço deste mecanismo é fornecido pela empresa 
a qual lhe dá nome, a Google, e permite que os usuários pesquisem na World Wide Web — mais 
conhecida por WWW, A Web, ou Rede Mundial de Computadores — por conteúdo de imagem.

“Mãos à/na obra”

Estou na página inicial do Google Imagens.

Em sua barra de pesquisa escrevo os parâmetros “Rio Potengi” e dou “Enter”.

Os resultados instantaneamente aparecem na tela.
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Imagem 02 – Captura de tela dos resultados de busca por “Rio Potengi”. 

No Google Imagens. Fonte: Ygor Anario, 2020.

São apresentadas à mim as ferramentas de pesquisa referente a Tamanho, Cor, Direitos 
de Uso, Tipo e Tempo das imagens. Não utilizo nenhuma das ferramentas, pois, comumente,  
as pessoas não as usam e quero trabalhar com base naquelas imagens que são vistas por todos 
ao procurar pelo Rio Potengi.

Em um movimento de scrolling, eu continuo pela página, até o momento no qual o mecanis-
mo do Google Imagens decida mostrar o botão “Mais Resultados”. Vê-se em torno de oitocentas 
imagens até isso. Se tomarmos um monitor de dezenove polegadas por referência — o qual 
estou usando no levantamento das imagens —, utilizando no navegador um zoom de página 
normal, isto é, de 100% e, podendo haver variações de acordo com a resolução do dispositivo, 
a tela irá enquadrar quinze imagens por vez, estas podendo ser em orientação retrato ou paisa-
gem. Desse modo, seriam necessárias cerca de cinquenta e três telas para que todos os resul-
tados fossem exibidos até o aparecimento daquele botão.

Nada obstante, com auxílio de uma extensão chamada “I’m Gentleman” para uso no nave-
gador — este, não por coincidência, também do Google —, realizei com facilidade o download 
de todas as oitocentas imagens de uma única vez, com apenas um clique no botão da extensão. 
Em relação a esta última, ela salva as imagens no tamanho em que as mesmas são exibidas  
na página, incluindo até aquelas que não poderíamos salvar usando o botão direito do mouse.



81Revista Farofa Crítica | Vol. 01 | n. 02 | 2021

Como não adicionei filtros referentes às ferramentas acima mencionadas, as imagens que 
foram baixadas possuem resolução, orientação e tamanho diferentes e, além disso, muitas delas 
se repetem. As imagens clonadas, frutos de apropriações na própria Internet, possuem igual-
mente entre si características diferentes e dizem muito sobre questões relativas a quem tem 
acesso a essas imagens pobres, imagens postadas inúmeras vezes, baixadas, compartilhadas, 
reformatadas e reeditadas.

A artista e teórica alemã Hito Steyerl comenta que: 

A imagem pobre é um bastardo ilícito da quinta geração de uma imagem original. Sua ge-
nealogia é duvidosa. Seus nomes de arquivo estão deliberadamente mal soletrados. Ela 
desafia frequentemente o patrimônio, a cultura nacional ou mesmo os direitos autorais. Ela 
é transmitida como uma isca, um engodo, um índice, ou como um lembrete de seu antigo 
eu visual. Ela ridiculariza as promessas da tecnologia digital. Não só é muitas vezes de-
gradada a ponto de ser apenas um desfoque apressado, como se duvida até mesmo que 
possa ser chamada de imagem (STEYERL, 2009).

A resolução dessas imagens pobres que remetem ao Rio Potengi reflete a maneira como  
o mesmo é experienciado pelos noviços. Além disso, devido à grande repetição de certos mo-
tivos, alguns se tornam mais relevantes que outros. Esta relevância acaba por criar e reforçar 
estereótipos, os quais alteram de modo significativo a maneira como percebemos as coisas.

Como implica na mineração de dados, as imagens foram divididas em quatro grandes ca-
tegorias e, de modo conseguinte, em subcategorias: “1 Além do Humano”, onde apresento as 
subcategorias “De Per Se” (imagens do rio “por si só”), “Fauna” e “Resquícios de Urbe” (fotos 
onde há indícios da cidade, mas nas quais o ser humano não está em destaque e o rio consiste 
na figura principal); “2 Pontes”, são apresentadas imagens do rio com destaque para as duas prin-
cipais pontes do estado a Ponte do Potengi Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte  
de Igapó, e a Ponte Newton Navarro, como também um agrupamento intitulado “Outro” para ima-
gens de pontes não classificadas; a categoria “3 Barcos” e “4 Pessoas” não foram subdivididas.
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Imagem 03 – Captura de tela mostrando as imagens da categoria “2 Pontes” baixadas no computador.

Fonte: Ygor Anario, 2020.

As imagens, suas categorias e subcategorias, sequenciadas como apresentei no parágrafo 
anterior, compuseram o vídeo. O formato escolhido para a sua produção foi vertical, ou retrato. 
Esta orientação da imagem remeteu aos principais meios que atualmente servem de interface 
para nós no contato com as imagens por intermédio da Internet. Esta orientação da imagem tam-
bém dialoga com o que está se convencionando chamar de cinema vertical.

Uma das minhas referências para o trabalho foi um curta metragem de 2013, de Hito 
Steyerl, intitulado How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational. MOV File. Neste vídeo 
de dezesseis minutos, a artista apresenta cinco lições de invisibilidade. Enquanto títulos dividem 
o vídeo em seções distintas, mas interrelacionadas, essas lições incluem como: 1 Tornar algo 
invisível para uma câmera; 2 Ser invisível à vista de todos; 3 Tornar-se invisível ao se tornar uma 
imagem; 4 Ser invisível ao desaparecer; e 5 Tornar-se invisível mesclando-se a um mundo feito 
de imagens.
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                 Imagem 04 – Mineração 1: Rio Potengi.

Vídeo vertical, 5’35’’, HD, Colorido. Fonte: Ygor Anario, 2020.

Outro

Ainda são bastante precárias as discussões sobre os impactos mais simbólicos da Internet 
na cultura em geral no nosso estado como um todo. As plataformas passam batidas como se 
fossem gratuitas. Além disso, no entendimento comum, elas não alteram de nenhuma maneira 
as nossas percepções em relação às coisas. Com o trabalho desenvolvido, cujo título é Mine-
ração 1: Rio Potengi, quis trazer a luz justamente o imaginário potencial que é criado a partir  
do contato com o Rio Potengi por meio de uma das maiores plataformas existentes, a Google, 
mais precisamente por meio do mecanismo de busca do Google Imagens. 

Por fim, “nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão 
fora do sério com a falta de perspectiva política, que não conseguimos nos erguer e respirar, 
ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias” 
(KRENAK, 2019). Transcrevendo um questionamento posto por Krenak, escrevo aqui, o que está 
sendo feito dos nossos rios, das nossas florestas, das nossas paisagens?
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Parte II

De início, pudemos notar que o Rio Potengi é um rio sem acesso, cujas águas não desfrutam 
do prestígio histórico que outrora tiveram quando deram nome ao nosso estado. Pudemos também 
cruzar com a ideia de despersonalização do líder indígena Ailton Krenak, quando o mesmo fala que 
uma despersonalização de lugares como o rio se dá quando retiramos dele os seus sentidos. Fize-
mos uma associação entre aquela ideia e a forma como o Potengi é primeiramente experienciado 
por meio das plataformas digitais. Ainda, deparamo-nos com apontamentos que são evocados a 
partir das seguintes questões: Como essas tecnologias mudam nossa relação com o Rio Potengi? 
Que imagens permanecem conosco dos motores de busca e seus filtros invisíveis? Quais padrões 
de representação emergem dessas imagens? A foto ou o rio está em baixa resolução?

Doravante, passemos às atualizações e mais questões.

Quanto de detalhes é possível perceber em uma imagem em baixa resolução? Estaria im-
plicado na baixa resolução um nível inferior de complexidade? E — aumentando a escala a partir 
do Rio Potengi — estariam os mundos de hoje em baixa resolução? 

A esse último questionamento, a resposta definitivamente é negativa. Quanto ao termo 
“complexidade”, ele se apresenta aqui em referência aos sistemas complexos. 

 A política global multipolar, a instabilidade econômica e a mudança climática antropogê-
nica correspondem a tais sistemas, os quais apresentam “dinâmicas não lineares, onde inputs 
marginalmente diferentes podem causar outputs dramaticamente divergentes”, bem como, “con-
juntos intrincados de causas que se retroalimentam umas às outras de maneiras inesperadas, 
e que caracteristicamente operam em escalas de espaço e tempo que vão muito além da per-
cepção não assistida de qualquer indivíduo” (SRNICEK, WILLIAMS, 2015). Progressivamente, 
eles suplantam as narrativas que usamos para estruturar e dar sentido às nossas vidas, segundo 
Srnicek e Williams (2015). 
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Imagem 05 – Mineração 1: Rio Potengi.

Vídeo vertical, 5’35’’, HD, Colorido. Fonte: Ygor Anario, 2020.

Além disso, o mal-estar que daí decorre é semelhante e recorrentemente transferido  
à tecnologia em geral. Ecoando a ideia na qual as narrativas estruturantes são suplantadas,  
o teórico americano da arquitetura e do design Benjamin Bratton fala que tais desmistificações 
não solicitadas são perturbadoras, uma vez que parecem demover nós humanos de um lugar 
de presumível privilégio. “Mesmo quando tais tecnologias reorganizam as economias pessoais  
e globais, sua implicação filosófica mais profunda diz respeito a como elas introduzem um trau-
ma copernicano, perturbando nossa compreensão anterior do cosmos” (BRATTON, 2021).  
O significado desses traumas está estreitamente ligado a uma questão temporal, os quais muitas 
vezes levam gerações para reverberar.
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Ao ir além da percepção do humano e ao desmistificar e suplantar tais narrativas, estaría-
mos então relegados a escanteio como um vídeo de extensão rmvb com legenda rigidamente 
codificada? Um 3GP de 320x240 pixels circulando por inúmeras conexões bluetooth? O cheiro 
de obsolescência provém das tecnologias, dessas questões ou da maneira como estão sendo 
respondidas? Mas, de antemão, como se poderia combater essa subjugação extensiva? 

Uma das tendências iniciais, as quais estão contidas no que os teóricos Nick Srnicek e Alex 
Williams chamam de folk politics,4 é reduzir a complexidade a uma escala humana, uma vez que 
não mais apreendemos como o mundo opera. Quanto a esse posicionamento, eles alegam que o 
mesmo “está saturado de apelos ao retorno à autenticidade, ao imediatismo, a um mundo ‘trans-
parente’, ‘à escala humana’, ‘tangível’, ‘lento’, ‘harmonioso’, ‘simples’, e ‘cotidiano’” (SRNICEK, 
WILLIAMS, 2015). Também podemos adicionar à lista dos autores a ideia de “natural”, cujo con-
ceito nêmesis é o “artificial”, o qual é apressadamente e perniciosamente vinculado à tecnologia.

O retorno a esses valores pode ser relacionado também a um fantasma que assombrou o 
começo do século XIX, durante a Revolução Industrial, cujo nome é Ned Ludd. Ele supostamente 
destruiu com um martelo uma máquina em que trabalhava, tornando-se assim um símbolo da aver-
são ao regime de trabalho nas máquinas de tecelagem. Ante uma turbulência econômica e desem-
prego generalizado, as máquinas foram sentenciadas por trabalhadores que ficaram conhecidos 
por quebradores de máquinas, como também por ludistas. O espírito do Ludismo emana em uma 
canção tradicional intitulada General Ludds Triumph, em português, O Triunfo do General Ludd:

Estes Engenhos da maldade foram condenados à morte

Por voto unânime do Setor;

E Ludd que pode desafiar todas as oposições

Foi feito o grande Executor.

E quando empregado no trabalho de destruição

Ele próprio não se limita a nenhum método,

Pelo fogo e pela água ele faz com que sejam destruídos

Pois os Elementos ajudam seus planos.

Se guardado por soldados ao longo da rodovia

Ou bem protegido em uma sala,

Ele as aterroriza tanto a noite quanto de dia,

E nada pode suavizar sua perdição.5

4  “Folk politics nomeia uma constelação de idéias e intuições dentro da esquerda contemporânea que infor-
ma as maneiras de senso comum de organizar, agir e pensar a política. É um conjunto de pressupostos estratégicos 
que ameaça debilitar a esquerda, tornando-a incapaz de se redimensionar, criar mudanças duradouras ou expandir-
-se além de interesses particulares”. SRNICEK, Nick & WILLIAMS, Alex. Op. cit.
5  HAMMOND, J. L.; HAMMOND, Barbara. The Skilled Labourer, 1760-1832. Londres: Longmans, Green, 
and Co., 1919, pp. 259-260. Disponível em: https://archive.org/details/skilledlabourer00hammiala/page/86/mo-
de/2up. Acesso em: 20 jun. 2021.
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Ao longo do tempo, o termo “ludismo” foi atualizado, acabando por prevalecer como “um movi-
mento de reação ao progresso técnico – a industrialização, a mecanização, a automação e a novas 
tecnologias em geral – embora tal entendimento seja objeto de revisão por parte dos historiadores”.6

Neste momento, alguém poderia se perguntar acerca da relação disso tudo que está sen-
do falado com a obra Mineração 1: Rio Potengi, sobre a maneira como essas coisas estão 
concatenadas. Em resposta, eu diria que o cheiro de obsolescência conta com uma fração das 
tecnologias, mas que, em sua maior parte, provém da maneira como (não) imaginamos, inter-
pretamos e respondemos a elas. Assim, ao longo da escrita e do processo de produção da obra, 
um sentimento de opressão por parte das plataformas digitais — como na ocasião em que falo 
que a despersonalização do Rio Potengi se baseia também na construção da imagem que se 
faz do mesmo por meio delas — localiza-se no ludismo que, como a folk politics, pervasivamente 
percorre a esquerda contemporânea como um senso comum não-crítico e inconsciente.

De modo contrário, poderia se especular quais possibilidades novas e efetivamente volta-
das a um comum que é coletivo poderiam ser projetadas e implantadas. Pois, como sugerem 
Srnicek e Williams, a tecnologia do nosso século possui potenciais utópicos que lhes são ine-
rentes, os quais não podem permanecer ligados a uma imaginação capitalista paroquial, “eles 
devem ser liberados por uma alternativa ambiciosa da esquerda. O neoliberalismo fracassou, 
a social-democracia é impossível e somente uma visão alternativa pode trazer prosperidade  
e emancipação universal” (SRNICEK, WILLIAMS, 2015). Tudo isso implica no fato de que a 
inovação tecnológica não está excetuada dos objetivos pelos quais é necessário se organizar 
politicamente, como também não se encontra afastada de questões e demandas de governança.
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DIÁRIO DO PERFORMER:  
REFLEXÕES SOBRE CORPO DESABRIGO

Pablo Roberto Vieira Ferreira1 

Resumo: o presente texto é um relato do processo de feitura da exposição Corpo Desabrigo 
realizada a partir da investigação nos espaços abandonados na cidade do Natal (RN). Unindo 
performance e fotografia, Corpo Desabrigo surgiu do desejo de criação imagética e simbólica 
ao repensar as edificações abandonadas na capital. Com acesso gratuito, teve estreia em se-
tembro de 2019 no Margem Hub de Fotografia e configurou-se como uma exposição fotográfica  
e videográfica que trata de abandono, memória e pertencimento ao pensar composições entre  
a carne e o concreto.

Palavras-chave: Exposição; corpo; performance; fotografia; desabrigo.   

Abram os caminhos

Abram os caminhos

Abram os caminhos

Abram-se os caminhos

[...] 

Cantar e dançar pra saudar

O tempo que virá

Que foi, que está

Tocar pra marcar

O rito de passá

O rito de passá2

1 É performer e produtor cultural da cidade do Natal (RN). Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 
Artes Cênicas da UFRN; seus trabalhos dialogam com teatro, performances e intervenções urbanas. É integrante  
da Sociedade T, grupo que fundou em 2013 e que pesquisa cena contemporânea e seus desdobramentos.
2 Faixa Rito de Passá utilizada no processo criativo e que dá título ao primeiro álbum de estúdio da cantora  
e compositora paulistana, MC Tha (Rito de Passá, Ano: 2009, Selo: Elemess).
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01/07

hoje foi o primeiro experimento prático de corpo desabrigo, projeto que desengavetei 
desde o final do ano passado. movido pelas imagens de casas abandonadas no interior 
em que fui gestado/criado. a ideia-semente surgiu numa conversa próxima ao mar há uns 
anos atrás e só agora a maré encheu e transbordou. 

o desejo de falar do abandono no contexto urbano. abandono físico, simbólico, esferas 
diversas da mesma palavra. corpo NU.  eu despido.

a cabeça de um monumento é roubada 

os jornais fervilham 

mas o monumento sequer se move

ou mostra comoção 

seu entorno já é tão hostil

que sua cabeça é o de menos

já rolaram tantas

e braços e pernas e bocas

e pés e sexos e olhos

parece que não vai sobrar nada3

06/07 

fiquei maravilhado com o amontado de coisas. tábuas. telhas. peças de ferro que não sei preci-
sar se são para carros, aviões, bicicletas... havíamos encontrado uma cenografia pensada pelo 
tempo. queria fazer-me instalação de imediato. 

dei uma volta tímida por dentro, não queria abusar. afinal, era nosso primeiro encontro. fui com 
calma. tudo beirava cuidado também, tudo coberto por uma poeira marrom fosca que criava uma 
textura, um relevo. 

3 Este texto faz menção uma matéria: Cabeça de monumento do antigo Hotel Reis Magos é roubada. Tribuna 
do Norte, Natal, 30, jun. 2019. Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/cabea-a-de-monumento-
-do-antigo-hotel-reis-magos-a-roubada/452613>. Consultado em: 18 jun. 2021. 
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saímos de lá com promessa de volta. 

corpo empoeirado. boca seca.

tudo pedia água.

13/07

excitação, medo, euforia, curiosidade. tudo ali. junto com formatos de portas, ferros oxidados, 
madeira velha, instalações expostas, uma sensação de profundidade nos corredores, algumas 
partes iluminadas, outras não. cena de filme. alguns compartimentos brancos beirando a loucura. 
e de uma poética que não sei explicar. tudo ali. montado. arquitetado para não funcionar.

até o caramujo secou

murchou de tanto esperar

pelo que não sabia

se trancou em sua casa-casulo

ligou o gás

e se deixou 

asfixiar 

AQUI. 

a presença é algo essencial. aqui-agora. como na performance, esse estado de oferta de presen-
ça se torna fundamental. implica numa entrega, mesmo que momentânea. ambos os corpos em 
diálogo direto, se moldando, encontrando pontos de convergência, atrito. subimos as escadas. 
começamos do primeiro andar. sala ampla, janelas grandes, calçados nos pés, o resto do corpo 
despido. o trabalho se iniciou. 

explorei muitas janelas, me recolhendo em algum canto do quadrado ou escondendo partes do 
corpo. o sol entrando nos dando energia e outras possibilidades. 

uma agenda e uma pasta no canto da sala. será ainda da escola? esse tempo todo? não quis ler. 

muitas cores num único lugar: chão vermelho, entradas brancas, portas azuis, paredes verdes. 
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o lugar mais colorido que fotografamos.

haviam muitas árvores. uma delas com galhos secos que me apaixonei de cara. conversei com 
Patrícia Leal4 na quinta sobre performance e ela mencionou de uma imagem de árvore que quer 
explorar, mas que é muito dolorosa tocar nessa imagem/partitura. hoje fui um pouco árvore,  
Patrícia. parece que suportei a dor do estático. 

estava receoso de me jogar demais no chão. a presença de caramujos e de dejetos humanos me 
preocupou, me encontro um pouco cansado e com imunidade baixa. fiz tudo com mais cautela.

exploramos bastante a área externa, a quadra de esportes. muitas outras cores. parede rosa 
e amarela. descasquei a segunda. primeiro desejo de vídeo. a ação de degradação das mãos. 
ficou bonito. 

numa outra sala, pedi para André5 fazer outro vídeo. a dança pedindo espaço, oportunidade  
de interagir com o chão vermelho e areia. dancei. queria gerar imagens desfocadas para Fran-
cesca6. a continuação das homenagens que estou propondo fazer.

André acertou na escolha do preto e branco. ele leu meus pensamentos cheios de ideias de per-
tencimento. fiquei encantado com o que geramos. 

essas últimas imagens contêm muita força para mim. depois de tanta cor vibrante, resta o cinza, 
um resquício dele, uma fuga captada num instante. 

homenagem feita. terceira locação finalizada. o projeto caminha. obrigado, menines. 

aqui contando as telhas quebradas do meu peito

subo e desço escadas a procuro de seus passos

mas é tudo fungo, pingo d’água,

fezes se decompondo no passo de mil caramujos 

sedentos de casa
4  Artista, docente e pesquisadora. Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996), mestrado em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (2000) e 
doutorado em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (2009). Atualmente, é docente da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - UFRN. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Dança, Processos de Criação, Im-
provisação e Metodologias em Dança. É autora dos livros “Amargo Perfume: a dança pelos sentidos” e “Respiração e 
expressividade: práticas corporais fundamentadas em Graham e Laban”, publicados pela editora Annablume / Fapesp.
5  Fotógrafo de Corpo Desabrigo, concebeu e realizou o projeto comigo. André Chacon (28) é artista visual, 
nascido em Natal-RN e membro do coletivo Sociedade T. Iniciou seu contato profissional com as artes em 2015, na 
produção de fotografias e intervenções visuais nas artes cênicas. Sua pesquisa fotográfica gira em torno do estudo 
do corpo, imaginário e da percepção de um mundo que impele normativas violentas a quem vive na cidade, no mun-
do e na vida em sociedade.
6  Fotógrafa norte-americana que homenageio em Corpo Desabrigo. Francesca Woodman (Denver, 1958) 
deixou para trás uma obra de grande força poética que fala por si mesma. Mais de 800 fotos impressas, nas quais 
aparece normalmente fantasiada ou nua, como uma figura semioculta, ou como uma presença fantasmagórica em 
silenciosos quartos abandonados onde a arquitetura e os objetos ao redor parecem ter uma presença física mais 
tangível que a sua própria. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/22/cultura/1453475483_302876.
html>. Consultado em: 30 jan. 2021. 
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nem o casulo basta

nem o casulo comporta

nem o casulo conforta 

esse prédio erguido para não findar 

findo eu também 

nas passagens estreitas

nas impossibilidades 

de continuar existindo nos escombros

onde não te encontro

nada

absolutamente nada

só os resquícios do que sobrou 

... é triste não sentir seu cheiro

virei árvore velha. 

Imagem 01 – Corpo Desabrigo.

Fonte: André Chacon, 2019.
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corpo. simplesmente. e suas potências.

interação. entrega.

corpo humano. corpo concreto.

corpo da rua. corpo trânsito.

corpos possíveis. corpos a margem.

corpo-árvore. corpo-qualquer-coisa.

dispositivo corpo.

disrupção corpo.

corpo que não cabe nele mesmo.

corpo (in)contenção.

(in)certeza.

31/07

André me fez essa pergunta, assim meio do nada:

o que você está desabrigando nos ensaios?

fiquei bem pensativo. entre outras coisas, André mencionou que desabrigou seu pai. as demais 
coisas não recordo muito bem.

acho que numa primeira esfera eu desabriguei uma ideia, coloquei-a para fora do pensamento, 
em diálogo com a dureza da elaboração de um projeto. retirei-a de um lugar de descanso, calmo, 
e expus ao risco, a ação, ao ato de criação. 

com a ideia agora em movimento, penso que desabriguei uma espécie de pudor que ainda tinha, 
expus ainda mais meu figurino-epiderme no ato do desnudamento. a nudez em relação ao chão, 
ao teto, a poeira, a tantas coisas que haviam nesses lugares. desengavetei esse medo bobo 
de me mostrar demasiadamente humano, simples e vulnerável. CRU. sujo. sem filtro. ou numa 
grande tentativa de me despir dele. 

nessa relação me exponho de maneira quase brutal, animalesca. estou a mercê do tempo o tem-
po todo. estruturas corroídas e cambaleantes, ferrugem, pregos sob os pés e cacos e ossos e fo-
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lhas e fezes e pedras e areia... pensa agora numa infinidade de materiais precários. eu encontrei 
um monte. eu estive com um bocado deles. ora dançando. ora tocando. ora olhando de soslaio. 
ora bem de longe. compondo e recompondo. exaurindo. me exaurindo também. investigando 
tudo que encontrava, cheirando... animal demarcando seu terreno. 

me perdi do tempo também. não contava e nem fazia um parâmetro de quanto tempo permane-
cia em cada canto. observava meu corpo e o que queria contar/expor em cada ensaio/locação. 
o tempo ditou o ritmo de trabalho. hoje chove. amanhã faz sol. no outro dia estava nublado.  
é possível. 

tempo esse que me traz à idade de 30 com o desejo de mover tudo isso: corpo, memória, afeto, 
cidade. palavras que norteiam minha pesquisa-vida-produção artística. 

eu venho desabrigando muita coisa, né? e todas elas correm o risco de pegar chuva, ficar com  
a imunidade baixa, tossir por três semanas, se medicar e voltar a se expor de novo.

edit 1. isso não é pergunta que se faça pós-ensaio.

edit 2. não sei se respondo de maneira tão conclusiva. 

edit 3. estou desabrigando palavras nesse momento. 

edit 4. não chegarei a um fim. 

É BOM SE PERCEBER PEQUENO DE VEZ EM QUANDO. 

11/08

onde esse corpo do aqui-agora quer fazer depois?

que outros lugares deseja pertencer?

fora da casa, do hotel, da escola... o corpo corre risco de não ser preenchido?

e se sim... como trabalhar com isso???
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Espaço e Lugar (Katia Canton, 2009) 

A arte ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades que são atribuídos 
aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o funcionamento dos processos da vida, de-
safiando-os, criando novas possibilidades. A arte pede um olhar curioso, livre de ‘pré-con-
ceitos’, mas repleto de atenção (p. 12-13). 

No emaranhado disperso da vida cotidiana, afinal, procuramos o eu através do outro, 
rastreamos nossas histórias e abrimos nossos diários íntimos na tentativa de nos oferecer 
verdadeiramente para o mundo. É dessa troca genuína de memórias e de sentidos que 
buscam os artistas contemporâneos (p. 35). 

pó de casa

vento torto

teto caído

chão de folha

peito trêmulo

costas expostas ao mar 

espinha dorsal gasta de maresia

olhos de sal

centro prestes a demolir 

enquanto cavalos mansos

comem a vegetação 

e me fazem pensar... 

permanência. 
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DEDICATÓRIA

... para os restos de concreto

    para o cimento infundado

    para os pedaços soltos de madeira e a areia que escorre lenta por entre as frestas

    para as escadas inabitadas

    para a presença viva de corpos que encontram uma fuga e um lar

    para as estátuas que viram tudo e hoje nada contam

    para o permeável, o dissolvido, o carcomido

    para o que não se sustenta com a palavra

    para o que foi feito para não durar

    para o tempo e seu trabalho que germina, cria e mata com a fúria da onda. 

Imagem 02 – Corpo Desabrigo.

 

Fonte: André Chacon, 2019.
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05/09

o que há dentro do escombro?

o que resta nesse prédio desabando?

o que pode ser revelado debaixo da poeira úmida e dura?

o que é vestígio ou rastro nisso tudo?

pata, pé, rabo, mão, crina, bico, coluna...

o que é pertencimento? existe isso?

nesse corredor longo que me encontro, 

existe afeto e memória?

o que é concretude, meu amor? 

de umas leituras: Estética da ginga (Paola Berenstein Jacques, 2003). 

O termo abrigo vem de abrigar (apricare), que significa resguardar dos rigores do tempo, 
proteger, pôr em lugar coberto; a ideia de abrigar equivale à de cobrir, de revestir de uma 
matéria para se proteger, de se esconder ou de se esquentar num interior. 

Abrigar é criar um interior para nele entrar, é construir uma delimitação entre exterior  
e interior. Essa separação pode existir em diversos níveis, iniciando com o próprio corpo, 
ou seja, com o sujeito a ser abrigado: há primeiramente as vestimentas, depois as cober-
tas, o abrigo, a casa, o quarteirão, a cidade. 

[...] a grande diferença entre abrigar e habitar vem do fato de que abrigar é da ordem do 
temporário e do provisório, enquanto habitar é da ordem do durável e do permanente.  
O abrigo é provisório mesmo que ele deva durar para a eternidade; a habitação, ao contrário 
é durável, mesmo que vá desmoronar amanhã. É essa relação com a temporalidade que 
faz a diferença. Por exemplo, habitamos nosso corpo em permanência, mas o abrigamos 
provisoriamente com uma vestimenta. É a diferença entre o ser e o estar. E, como a noção 
de “se tornar” faz parte do estado provisório, o abrigo pode vir a se tornar habitação (p. 26). 
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dos retornos queridos:

parabéns pelo trabalho

importante nesse tempo de 

chão tão movediço.

siga dançando sobre os

escombros. 
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DESPROGRAMAR A RUÍNA

Ronildo Jr. Ferreira Nóbrega1

 

 Corpo Desabrigo, exposição de André Chacon e Pablo Vieira, tece correspondências en-
tre o abandono do espaço e a nudez programática do corpo.

○

 Em 30 de novembro de 2019, estreava, na galeria do espaço Margem Hub de Fotogra-
fia, um recém-inaugurado espaço de apreciação, difusão e aprendizagem em torno da imagem  
da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a exposição Corpo Desabrigo. Registro de uma de-
riva fotoperformática por espaços abandonados da capital potiguar, as imagens da exposição 
orquestram um diálogo entre corpo e arquitetura para afirmar a ruína como um lugar de potência 
para existir. Pouco mais de um ano após a sua estreia a exposição retornou, agora em formato 
digital e em um mundo que experimenta os traumas coletivos de uma pandemia global, para 
afirmar as suas imagens como uma tentativa de compor o entulho. 

 Na série fotográfica de Pablo e Chacon, o paralelo criado entre o espaço colapsado (cla-
ramente desvelado de sua camada utilitária) e o corpo despido propõe ao espectador repensar, 
através do olhar, a ruína. São os critérios fotográficos, sobretudo, os responsáveis por construir 
esse espelhamento entre o desabrigo do espaço e do corpo, assim como suas respectivas ca-
madas de significação. Os enquadramentos, marcados por uma distância relativamente curta em 
relação às ações fotografadas, privatiza a relação corpo-arquitetura enquanto os ângulos e focos 
escrevem de modo sutil o direcionamento do nosso olhar.

 Essas escolhas, ao mesmo tempo em que deslocam essa relação do espaço concreto da 
urbe (os planos, por exemplo, deslocalizam e desidentificam os elementos da cidade), são res-
ponsáveis por realizar o ápice da construção poética de Corpo Desabrigo; quando o performer, 
apenas com um sapato nos pés, abraça os restos de uma janela; ou quando parece se desman-
char numa escadaria encardida de um espaço não-identificável ou, ainda, quando se integra e se 
confunde com restos de madeira (provavelmente, daquilo que sobrou um armário). O que essas 

1  Artista, professor e pesquisador. Mestre em artes cênicas pelo Programa de pós-graduação em artes 
cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bacharel em Arte e Mídia pela Universidade Federal 
de Campina Grande. Atua na investigação da performance arte e da relação entre corpos e coisas. É membro do 
Laboratório de Performance e Teatro Performativo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Núcleo de 
Estudos Teatrais da Universidade Federal de Campina Grande.
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imagens possuem em comum é a sensação de um completo desejo de atravessar o abandono, 
de tornar-se chão, de existir enquanto ruína.

 Diferente daquelas imagens em que a relação corpo-arquitetura aparece numa densidade 
figurativa quase abusiva (estas imagens em específico parecem querer reduzir o trabalho a uma 
espécie de exploração de backgrounds desabados, um palco para o desenrolar de um ensaio 
fotográfico estilo soft porn), o registro de um gesto indiscernível reluz a ruína (tanto do espaço 
quanto a do corpo, revelada em sua nudez) como aquilo que resiste à demolição.

 Na perspectiva condensada nessas imagens, a ruína é, ao mesmo tempo, aquilo que 
resta – os escombros, a última camada perceptível de alguma coisa – e aquilo que pulsa (e que, 
portanto, reivindica a sua existência, a possibilidade de um existir diferente). Duplo colapso. En-
tre destroços e paredes corroídas, entre espaços que por algum motivo perderam a sua áurea 
funcional e utilitária, o corpo põe-se implodido de uma de suas primeiras convenções sociais, a 
roupa – talvez, um dos primeiros signos responsáveis pela construção da identidade masculina.

 No ponto de ebulição da exposição, isto é, naquele momento em que as imagens simples-
mente borram as fronteiras entre o abandono dos espaços e das convenções sociais, os signos 
presentes se chocam e ampliam as possibilidades de leitura da obra. É assim, então, nesse 
diálogo improvável, que a ruína é desprogramada. É desse modo que ela deixa de se apresen-
tar como a falência de uma estrutura para se tornar ela mesma fonte de criação. O desabrigo, 
que equivale aqui a ruína, é a possibilidade de tornar-se outro, algo diferente do estado anterior  
à demolição. Em outras palavras, o que resta de uma implosão, seja do espaço concreto ou da 
arquitetura do corpo, é sempre a possibilidade de transformação daquilo que resta/permanece.

 Não é novidade o uso de arquiteturas abandonadas como suporte de atividades artística. 
Nesse sentido, Corpo Desabrigo chega a realizar uma citação direta ao trabalho fotográfico de 
Francesca Woodman, artista americana que se autorretratou obsessivamente antes de cometer 
suicídio ao pular de um edifício no bairro do East Side em 1981. Como Woodman, os artistas 
potiguares investigam a relação tríplice entre a câmera, o corpo e o espaço e exploraram, nesse 
ínterim, o potencial linguístico do abandono. Entretanto, há algo de novo nessas imagens e este 
algo é, certamente, o modo como essa relação abre outras matizes de interpretação em torno da 
construção da masculinidade. Na série quase infindável de imagens de Pablo e Chacon – umas 
bem diferentes das outras, diga-se de passagem – o masculino aparece mergulhado em uma zona 
de instabilidade. Quando não flerta com a pornografia softcore (e este é um risco que todos nós 
corremos ao clicar um corpo explorando e existindo em sua nudez), a deriva fotoperformática colo-
ca, através de camadas sutis, uma masculinidade díspar, distante de seus signos convencionais.
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 Essas imagens representam, quase sempre, um corpo masculino por detrás, como que or-
gulhoso de suas nádegas, corpo este igualmente orgulhoso por se desfazer, através da tecnologia 
fotográfica, da grande prótese que compõe a masculinidade; o pênis. Como se não bastasse des-
pir-se (e a roupa, é importante salientar, é uma das tecnologias de gênero responsáveis pela cons-
trução social da masculinidade), negar o pênis significa livrar-se de certas camadas de significado 
e associar-se a outras, mais abertas, instáveis e, portanto, impassíveis de leituras conclusivas.

 É desse modo que Corpo Desabrigo realiza uma composição com aquilo que sobra (do 
espaço, mas também do corpo) para escrever o desabrigo/a ruína como uma zona de indiscerni-
bilidade que transforma escombros (de concreto, mas sobretudo de carne e de osso) em possi-
bilidade para recompor-se, refazer-se. Metáfora potente para encarar o trauma coletivo que tem 
sido provocado pela pandemia de coronavírus.

Exposição online Corpo Desabrigo.
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