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Resumo 
 

Este ensaio tem como objetivo o estudo sobre o processo de desmontagem da atriz Tânia Farias 

em “Evocando os mortos - Poéticas da experiência”. No espetáculo a atriz revisita quatro 

personagens interpretados por ela em diferentes momentos na trajetória do grupo “Ói nóis Aqui 

traveiz”;  Ofélia em Hamlet máquina (1999), a partir da peça homônima do alemão Heiner 

Müller; Kassandra em “Aos que virão depois de nós” – Kassandra in process (2002), à partir da 

novela Kassandra, da alemã Christa Wolf; Sasportas em “A missão – Lembrança de uma 

revolução” (2006) também a partir de texto de Heiner Müller; e Sophia em “Viúvas – 

Performance sobre a ausência” (2011), à partir de peça e da novela “Viudas”, do chileno Ariel 

Dorfman. A atuadora investiga e desmistifica a complexidade da criação das personagens, 

desvelando através da ativação da memória corporal em uma espécie de evocação de seus 

personagens “mortos”. A atriz revela os mecanismos, erros, acertos e compartilha de caminhos e 

descobertas no seu trabalho como atuadora.  A peça se dá num misto de demonstração artística e 

contextualização dos respectivos espetáculos onde a atriz, monta e desmonta as personagens 

escolhidas para este trabalho, apontando poéticas experimentais e rituais associados às discussões 

políticas temporais, ao percurso histórico e fundamental na trajetória da tribo de atuadores Oi 

Nóis Aqui traveiz.  A desmontagem além de um processo de pesquisa individual da atriz Tânia 

Farias, sobrepõe-se como um trabalho generoso ao aproximar o espectador da criação das 

personagens e do gesto teatral, numa experiência de vivência cênica intimista do fazer teatral, 

através da construção e desconstrução de cada ação.  Para Rafael Loran, que comenta a qualidade 

estética e corporal da performance de Tânia e qualifica a ação da atriz naquilo que Eugenio Barba 

apontaria como noção pré-expressiva do corpo, algo como o corpo dilatado, um corpo de 

resistência e intensidades que, para Artaud, seria o corpo sem órgãos dentro da perspectiva do 

teatro da crueldade, a amplitude da liberdade, entre o choque e o desejo de viver. O cenário 

simples, compõe-se de poucos elementos que auxiliam a atriz nas suas transformações e busca da 
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memória, mas nem cenário, nem luz são os detalhes deste processo. É no corpo expressivo que a 

desmontagem, a transformação estética e a aproximação acontecem fazendo com que o 

espectador recrie junto à atriz os mecanismos estagiários da criação das personagens.  

Uma pesquisa laboral sobre atuação, memória, corpo, cena e generosidade. 
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