Capa de livro. Sobre um fundo azul marinho
no centro da imagem há uma impressão digital
grande que preenche quase toda a capa.
Sobre a impressão de digital em letras grandes
de cores, azul escuro, lilás, roxo e branco há o
título do livro, cuja descrição está separada por
sílabas, sendo que cada sílaba ocupa uma
linha: “FIC
ÇÔES
INSUR
GENTES.
Logo abaixo, há o subtítulo em branco e em
letras minúsculas: artes vivas em Estados
de emergência. No canto superior direito da
imagem, em letra minúscula, na cor branca, há
o texto: caiaponte edições
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ace
ssibi
Lidade
Este livro possui recursos de acessibilidade. As imagens
possuem sua descrição em texto oculto, permitindo que
as pessoas cegas ou com baixa visão possam utilizar os
aplicativos de leitores de tela para acessar o conteúdo
imagético em formato de texto. O livro também pode
ser acessado em formato .ePUB (Eletronic Publication).
Este formato de arquivo é compatível com a maioria dos
leitores de livros digitais (e-readers) como, por exemplo: Kindle, Kobo, ePub Reader, FBReader e Calibre.
Nestes dispositivos ou aplicativos é possível que o usuário configure o tamanho de fonte, contraste e ainda
opte por exibir todo o conteúdo em outras fontes, como
a Open Dyslexic, apropriada para pessoas com dislexia.
Esperamos que estes recursos possam contribuir com a
ampliação do acesso ao conteúdo desta obra.

Dois Pontos: Una!
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o
título: Narrando Ficções Insurgentes, dos autores Caroline Vetori de Souza, Daiana Roberta Silva Gomes
[Dayana Roberta], Emanuele Weber Mattiello, Henrique Bezerra de Souza, Ines Saber de Mello, Jussara
Belchior Santos, Paloma Bianchi, Talita Corrêa, Taynara Colzani da Rocha [Gaia]
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Narrando ficções insurgentes

COMISSÃO ORGANIZADORA 1

narrandO Ficções insurgentes

Ilha do Desterro, Santa Catarina, Brasil, início da
década de 2020: o que se imaginava impossível torna-se realidade com o estado de emergência instaurado pelo surgimento de um vírus, situação que
tem revelado muito da vida no mundo. No contexto
da pandemia de COVID-19, o Brasil se destaca por
colocar-se na contramão do que o mundo tem feito
para dar fim ao sofrimento e à angústia de bilhões
de pessoas. Em nosso país, o Estado tem considerado a economia mais importante do que a vida,
e a morte se torna uma consequência aceitável. A
liberdade individualista foi alçada a um direito mais
relevante que a manutenção da vida do coletivo
social. Iniciativas e reflexões que contrariem estas
“lógicas” das políticas públicas de “saúde” do Estado
são identificadas como meras ideologias. Chegou-se
ao limite de o próprio vírus ser considerado ideológico e a realidade ter se convertido em ficção. Se
a realidade está enfeitiçada – isto é, condicionada a
uma acepção que faz da realidade uma espécie de
ficção –, talvez a arte possa se incumbir de lançar
contrafeitiços e, com seus próprios meios, contribuir para outros entendimentos da sociedade e da
responsabilidade social.
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1 A Comissão Organizadora deste livro digital foi composta por Caroline Vetori de Souza, Daiana Roberta
Silva Gomes [Dayana Roberta], Emanuele Weber Mattiello, Henrique Bezerra de Souza, Ines Saber de Mello,
Jussara Belchior Santos, Paloma Bianchi, Talita Corrêa, Taynara Colzani da Rocha [Gaia].

A publicação deste livro digital de caráter acadêmico dialoga com as demandas
levantadas pelo movimento estudantil do Programa de Pós-Graduação em Teatro –
PPGT da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Com muita luta para
levantar recursos para a sobrevivência de discentes em situação de vulnerabilidade, agravada pela pandemia de COVID-19, houve uma tentativa de realocação
da verba do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), comumente destinada
a compra de passagens e hospedagens de docentes e discentes. Contudo, com a
impossibilidade regulamentar de destinação direta da verba para a sobrevivência,
o movimento estudantil viu um caminho de luta pelo viés da escrita e publicação como possibilidade de utilização da verba do PROAP em prol da coletividade
discente.
O presente livro digital pretende proporcionar espaços de escrita que evidenciem
o caráter singular das práticas e produções artístico-acadêmicas que não encontram lugar nas publicações acadêmicas vigentes. Quais seriam as transformações
nessas produções quando os parâmetros do que se considera acadêmico fossem
tensionados e ampliados? Quais seriam os efeitos da proposição de uma criação
coletiva no campo das Artes Vivas?
Realizamos uma chamada aberta, amplamente divulgada, para discentes e egressas/es, com o convite para escritas coletivas com no mínimo três pessoas por proposta, no intuito de abranger o maior número de autoras/es e fomentar a troca
entre as diversas pesquisas realizadas no programa. Assim, o livro foi construído
em um movimento de aprendizado e de invenção que revela suas próprias lógicas
e dinâmicas de relação entre forma e conteúdo.

Ficções insurgentes

A produção do livro envolveu diretamente o trabalho de mais de 120 pessoas, sendo 73 pessoas que assinam a autoria, 44 pareceristas e 9 pessoas que atuaram na
edição e organização. A Comissão Organizadora, pareceristas e autores/as deste
livro digital são discentes e ex-discentes do PPGT - UDESC.
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Soma-se a isso o trabalho das equipes da editora Caiaponte (coedição e revisão)
e da Dois Pontos: Una! (diagramação, recursos de acessibilidade e identidade
visual). Além da equipe da Udesc (Setor de Compras e Administrativo do Ceart,
coordenação, colegiado e secretaria do PPGT, e equipe da Reitoria) que trabalhou
conosco em todo processo de contratação dos serviços de editoração.
O livro é composto por vinte e uma propostas entre ensaios, dramaturgias, ensaios virtuais, correspondências, manuais, bem como trabalhos que se articulam
por imagens, diálogos com outros meios (mídias sociais, aplicativos), e por uma

escrita confessional, memorial e poética. Os conteúdos abrangem desde o retrato
de uma pandemia ao cruzamento de práticas e pesquisas das/des/dos autoras/es.
É importante destacar que as opiniões, reflexões e críticas expressas nas propostas são de inteira responsabilidade de quem as escreveu e não representam necessariamente as opiniões da Comissão Organizadora e des coeditores.

O PrOcessO

Orientações Para O jOgO
de Perguntas e resPOstas

Para a construção da escrita sobre
o processo de criação deste livro
digital fizemos uma dinâmica de
perguntas a serem respondidas
pela Comissão Organizadora.

Escolha ao menos uma pergunta e
uma cor para responder. As perguntas
poderão ser respondidas por mais de
uma pessoa. Se alguém já respondeu,
você pode entrar em diálogo com ela.
As faltas e redundâncias revelam as
tensões de se escrever coletivamente.
Talvez, ao final, algumas respostas
não sejam suficientes. Veremos!
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O que POdemOs FaLar sObre O PrOcessO de
aPrendizagem que FOi a Feitura deste LivrO?
Um exercício da práxis dialética, porque tínhamos que relacionar saberes, escutas, e tomarmos decisões analisando a situação de isolamento em que nos encontrávamos (com as mortes, situação de vulnerabilidade, tristeza, medo etc.).
Aprendemos a nos fazer entender internamente, já que o texto escrito tem diferença de uma conversa (não estão ali as nuances ou explicações); então chegamos
em uma composição enquanto equipe compreendendo as especificidades. Em
cada reunião virtual, divisão de tarefas e ajudas, as coisas foram se assentando.
Somos estudantes desvendando o mundo da editoração para a publicação acadêmica em formato digital feito por muitas mãos, polissêmico e militante. Portanto,
nesse processo não devemos falar de erros, mas de lições aprendidas, quer seja na
comunicação externa, exposição do edital para o corpo discente, ou até mesmo
ao ter que articular proposta de escrita performativa às regras de uma avaliação
acadêmica definida para publicações. Compartilhamos o resultado final como um
mosaico de saberes, com o sentimento de que a luta coletiva se faz no encontro, e
que neste momento deu-se de maneira mediada pela tela. Só queria comentar que
acho essa expressão de “fazer em número x de mãos” um pouco reducionista, parece que a escrita é trabalho só das mãos. Particularmente, acredito que a maior
aprendizagem foi a negociação da e pela escrita. Apesar de nós da equipe organizadora termos pontos comuns de entendimento do que é uma escrita acadêmica
artística (afinal, fizemos um edital juntas), cada proposta recebida é um universo
que exige que repensemos o que é de fato acadêmico – enquanto responsabilidade, ética, proposta; e o quanto é um tipo de produção feita de hábitos e gostos. É
urgente repensarmos nossas escritas e produções acadêmicas, e o melhor jeito
de fazer um livro assim é negociarmos nossos próprios parâmetros com quem
participa do processo – tanto de escritura, de elaboração de pareceres, quanto de
editoração. Muitas dessas partes fizemos em duplas, e variamos as duplas para
evitar que ficássemos em partes sem ter uma noção do todo. Não foi simples, mas
aprendemos muito nessa intensa troca.
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quais FOram as estratégias de cOmunicaçãO
da cOmissãO OrganizadOra?
Artistas que somos, quisemos também aproveitar a oportunidade e usar outras mídias para fazer a chamada de publicação. Além da já clássica chamada por e-mail,
fizemos vídeos explicando o que seria a publicação, dando ideias e incentivando
escritas diversas. Até tinder acadêmico fizemos, tentando aproximar pessoas. O
tinder acadêmico foi uma tentativa de juntar pessoas que não tinham ainda encontrado grupos de escrita. Foi uma surpresa ver que esse envolvimento rendeu
algumas propostas de escritas.
Nós também dialogamos muito com es autores, tanto tirando suas dúvidas quanto
apresentando diversas publicações que também buscam “sair da caixinha”.

vOcê gOstaria de cOmentar sObre nOssas estratégias
de OrganizaçãO enquantO cOmissãO OrganizadOra?
Um modo de trabalho que adotamos é que nenhum trabalho seria responsabilidade de uma única pessoa. É certo que há pessoas na equipe que têm tendência de
puxar tudo para si, enquanto outras esperam tarefas. Mas, de alguma forma, conseguimos evitar que alguém tivesse mais demandas que outras. Tivemos momentos
de trabalhos em duplas, e mensagens no grupo de Whatsapp para conseguir adiantar demandas menores e trazer para o grande grupo. Fizemos muitas e extensas
reuniões online com o grupo todo, com todas as pessoas tendo turnos, colocando
sua posição, e momentos de votação. Para evitar de nos perdermos no calor das
discussões, inventamos algumas estratégias-brincadeiras. O processo de trabalhar
em coletivo tem sempre atrito, o que é bom para a gente sair do lugar-comum, mas
é cansativo. Lá pelas tantas, depois de não sei quantas reuniões emergenciais e
da enlouquecedora troca de mensagens pelo whatsapp, fizemos uma reunião com
nossos pseudônimos. Parece bobagem, mas como não podemos ir juntes ao bar,
precisamos encontrar outras formas de prazer na jornada. Em uma das reuniões
terminamos como um happy hour online: o combinado foi que a partir daquele
momento não falaríamos de trabalho – algumas pessoas jantaram, outras tomaram caipirinha, outras passaram receitas de pasta de pimentão. Adoro pasta de
pimentão! Mas voltando à pergunta, nem sempre o trabalho coletivo é equânime
em relação à quantidade de trabalho de cada pessoa. Sempre haverá diferenças e
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isso é inerente a esse modo de trabalhar… Mas talvez o trabalho coletivizado não
seja sobre ser equânime no montante de trabalho, mas sim no descentramento
das decisões. Lembrando também que decisão por voto, onde a maioria ganha,
também não é exatamente democrático… NUNCA ESQUECER DISSO!
Organizar um livro coletivamente é um desafio assim como escrever em coletivo,
fazer a edição em coletivo, fazer os pareceres em coletivo. Certamente isto nos
deu mais trabalho que em outros processos, mas possibilitou mais camadas de
olhar sobre o trabalho, aprendizados mútuos, e provocou tensões na nossa produção científica que impulsionou as pesquisas aqui registradas e também nossos
trabalhos individuais. Isto foi um legado enorme e que nos traz outra dimensão de
processos de produção de conhecimento. Não foi fácil, ou sempre harmônico, e
nos fez sair da zona de conforto para aprender, compartilhar com o outro, e perceber que também este livro é um processo formativo coletivo para todes nós. Muita
sapiência, insistência e diálogo. Espero que este processo abra caminhos e que as
redes criadas se fortaleçam para realizar outras produções e também impulsionar
suas produções artísticas.

cOmO se deu O cOnvite e a chamada de Pareceristas?
O livro tem como princípio ser acadêmico e artístico e cada proposta recebeu dois
pareceres feitos por pessoas da área de Artes Vivas. Para manter uma pontuação
acadêmica, chamamos professoras acadêmicas doutoras de instituições de diferentes regiões do Brasil, todas com algum vínculo no passado com o PPGT-UDESC.
Além disso, tivemos um grupo de pessoas da organização e um grupo de discentes
(do mestrado e do doutorado) por acreditarmos que a publicação é um espaço
de aprendizado de todas as partes envolvidas (escrita, avaliação, organização e
editoração).
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quais FOram Os PercaLçOs dO PrOcessO?
São tantos! Desde os tornados que atingiram Santa Catarina no último dia de inscrição, que fizeram com que nós estendêssemos o prazo, às aventuras dos processos burocráticos de licitação e contratação exigidos pela Reitoria da UDESC. A
coordenação do PPGT-UDESC foi importantíssima para a aprovação da verba. No
entanto, narramos com mais afinco os percalços da escrita:
A relação com es autories foi complexa, [outro rolê!] É um desafio encontrar modos
de avaliar um texto rompendo com a díade aprovado-reprovado. Buscamos tecer
pareceres que pudessem contribuir com es autories, mas nem sempre fomos lidas
dessa forma. Como manter a constância no processo (cansativo) de materialização do livro?
Outro ponto conturbado foi a sugestão de repensar as generalizações [masculinas
e tentar não reproduzir expressões que sustentam o racismo na escrita]. O desejo
da comissão era de sair da lógica do majestático masculino e insistimos bastante
nisso com as/es/os autoras/es. Isto, entre outras coisas, gerou um certo desconforto nesse lugar da revisão após ajustes solicitados por pareceristas.
Quando eu fui lendo os textos e vendo o quanto de generalização masculina tinha,
me deu muita angústia. Angústia de ver que mesmo quando nos esforçamos, esse
homem genérico tá ali pra se impor perante os não-homens (olha ele aqui de novo,
OS não-homens, afe). Percebi que essa deveria ter sido uma regra, e não sugestão,
e que a gente deveria ter oferecido os meios para que isso se efetivasse com mais
facilidade. Nota mental: nunca mais escrever qualquer frase com generalização
masculina!
Buscando democratizar, corremos o risco de sermos permissivas, taxativas, caga
regra, cagarregra (tudo junto?), enfim, caga regra. A única saída possível foi assumir os erros, voltar três casas e refazer o jogo, mais uma vez. Coisa de Artes Vivas.
Agradecemos as equipes que trabalharam durante todo o ano e nas férias para
viabilizar este livro e nos acompanharam em toda a tramitação do processo. São
as equipes: do PPGT (especialmente professor Flávio Desgranges, e es secretaries Alessandro e Débora, e o colegiado de professores/as); do Setor de Compras
(Ricardo); da Direção Administrativa do CEART (Gustavo Araújo); des alunes que
acreditaram nesta publicação participando das reuniões discentes, da luta para
viabilizar a verba, aos que participaram do livro seja como autores ou pareceris-
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tas, e também a Comissão Organizadora que trabalhou na velocidade da luz e com
muita sapiência para viabilizar esta publicação; aos colegas da editora Caiaponte
e da empresa Dois Pontos: Una! que abraçaram esta ideia com muito carinho e
compromisso, que expandiram a qualidade do livro sem medo de sair da caixinha
conosco.

O que vOcê gOstaria de POntuar sObre
a escrita de Pareceres em duPLas?
A dor e a delícia de escrever juntes… Se por um lado os encontros, trocas e discordâncias foram ótimos, por outro os encontros, trocas e discordâncias foram terríveis. Pareceres que foram escritos juntos acabaram tendo uma unidade que privou
a dualidade de duas leitoras. A visão única proporcionada pelo parecer unificado
amalgamou duas leituras, escondendo as discussões das próprias pareceristas e
talvez privando visões mais complexas das propostas. Fora o rolê de marcar um
horário comum… isso foi um trabalho à parte.

quais FOram as estratégias de escrita des autOres?
• • Negociação entre organização e pessoas autoras fez com que o limite de páginas
de texto aumentasse de 10 para 13 páginas quando o edital estava ainda aberto;
• • correspondências em forma de carta, postais e bilhetes;
• • propostas dramatúrgicas;
• • diálogos (com direito a print de conversa de whatsapp);
• • artigos escritos em uníssono;
• • artigos divididos em seção por autore;
• • proposta com hiperlinks (burlando as regras a fim de o texto ter mais de 13
páginas);
• • Propostas que escreveram entre uma escrita confessional-memorial e uma articulação conceitual;
• • Propostas que escreveram a partir de algumas imagens de quadrinhos.
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Se tivéssemos criado um espaço no formulário de submissão para as pessoas indicarem qual era o tipo da proposta (ensaio, artigo, dramaturgia ou tantas outras),
isso teria ajudado no processo de avaliação pelas pareceristas? Teria facilitado nosso trabalho como Comissão Organizadora para revisar os trabalhos? Ou restringiria, visto que algumas propostas parecem justamente se dar nesse borramento…?
Acho que isso só foi um problema para comissão de pareceristas, não para quem
escreveu. Talvez uma forma de pergunta aberta, com várias caixas de marcar, onde
as pessoas pudessem eleger mais do que um nome para encaixar suas produções,
fosse um caminho possível para facilitar esse processo que antecede a publicação.
No entanto, no momento de publicar creio que isso reduziria a interação com o
material a ser lido.

quer Fazer aLguma Pergunta que nãO FOi Feita
sObre O PrOcessO de editOraçãO dO LivrO?
POr que quisemOs Fazer essa PubLicaçãO?

A publicação de um livro produzido por discentes da PPGT-UDESC oportuniza o
exercício e o desenvolvimento de mecanismos coletivos de criação e de difusão de
pesquisas que compreendem tanto a construção dos saberes quanto a negociação
e a disputa entre modalidades de linguagem, condicionadas por aspectos sociais,
culturais e políticos. Nesse sentido, procura novas ideias e práticas artísticas sobre o que pode ser dito/escrito e, sobretudo, sobre como pode ser dito/escrito. As
normatizações do fazer científico respondem a formas históricas de construção
do conhecimento. Como produtoras/es de conhecimento, podemos produzir modalidades de pesquisa que respondam ao nosso próprio tempo, a fim de seguir
construindo um espaço de ação-pensamento democrático, descentrado e decolonial em pesquisas viáveis e possíveis, alternativas às lógicas da narrativa única2.

2 Cf: ADICHIE, Chimamanda Ngosi. O perigo da história única. São Paulo: Companhia das
Letras. 2019.
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mais aLguma cOisa a ser dita?
Temos que reconhecer o empenho de todas as pessoas que se dispuseram a produzir algo para o livro. Nem sempre é fácil escrever coletivamente, e essa era uma das
regras, né? Mínimo de três pessoas. Alguns grupos são formados por pessoas que
nunca se viram pessoalmente, o que parece uma coisa que aconteceu somente por
estarmos em pandemia. Ninguém teve aquele momento de café e descontração…
Fora ter que entrar em algum consenso. Em realidade a comissão não pediu consenso, mas sempre há uma certa necessidade de coerência, ou não? Acho que nas
produções que recebemos, sim. Mesmo nos textos em que é possível identificar
a autoria, dá pra notar que não houve grandes discordâncias. (eu também acho).
Por outro lado, por querermos garantir a polifonia que a variedade de práticas
de pesquisa e de artes que se apresentam nesta publicação, abdicamos de tentar
uma unidade entre as propostas. Essa autoralidade quase caótica que os textos em
conjunto têm, é, afinal, o que torna o livro tão especial.
Uma outra coisa importante de se relatar é que o convite para a elaboração de uma
proposta que não se circunscreve apenas à lógica de artigo foi aceito pela grande
maioria dos grupos. Em pouco mais de um mês, as pessoas se conheceram, se
organizaram, produziram e submeteram propostas que excedem a textualidade acadêmica. Para além do exercício de formas de narrar ficções insurgentes,
houve a tentativa da maioria de instituir o hábito de escrever sem generalização
masculina ou expressões racistas. Depois de ler tantas propostas fica evidente a
dificuldade de identificar as expressões racistas e transformar as generalizações
masculinas em gênero neutro ou em uma escrita que contempla todos os gêneros.
Há diferentes maneiras de se fazer isso e nenhuma é consenso.
Nós, estudantes de uma Universidade Pública – lugar que tem por obrigação avançar cada vez mais na busca pela democracia de classe, de gênero, de raça (para
mencionar as mais evidentes) – temos que nos tornar responsáveis e conscientes
das escolhas que fazemos, inclusive em nosso modo de escrever. Elas refletem
diretamente no que produzimos. E nós produzimos a ciência, as histórias, as epistemologias. A mudança parte também de nós. Por fim, agradecemos o esforço
de todas as pessoas envolvidas – autoras/es, equipe da comissão, da editora e do
design. É quase inacreditável que fizemos tudo isso acontecer!
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Obrigada a todas as pessoas (que são muitas!) que acreditaram neste livro, desde quem colaborou para a produção, contratações, parecer, edição, escrita etc.
Tenho certeza que o material publicado conseguiu alcançar muitos dos nossos
objetivos e certamente abre portas para outras possibilidades de produção artística-científica, e matérias que reforçam a importância das artes, das culturas e da
educação em tempos sombrios. Sobretudo um agradecimento por abraçarem e
realizarem uma publicação em tempo recorde, em plena pandemia de COVID-19.
Isto é um registro histórico, um vulcão que marca as memórias do que foi, que se
modificam no contexto social vivo e jogam, quiçá, centelhas de esperança para
os próximos dias3. A luta continua! Viva a universidade pública e a resistência das
artes, das culturas e da educação no Brasil!

Neste texto de abertura, apresentamos o processo de feitura deste livro digital para que
fique o registro desse movimento discente do
PPGT - UDESC, e para instigar discentes que
queiram se envolver com essa comissão nas
próximas edições, fica aqui expresso o convite a quem quiser somar nessa construção
(ficcoesinsurgentes@gmail.com). Bora lá!

3 Cf: BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Edição e Tradução de João Barrento. – 2. ed. – Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2013. E também Cf: BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. Magia e
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. – 3. ed.
– São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título:
Empresa de Teatro (i)Ltda. apresenta: Manual para fazer
teatro durante uma pandemia, dos autores Ângela Stadler
de Paula Macedo, Ohanna Simioni Picolo Pereira, Roberta Xavier dos Santos

ÂNGELA STADLER DE PAULA MACEDO
OHANNA SIMIONI PICOLO PEREIRA

emPresa de teatrO (i)Ltda. aPresenta: manuaL Para Fazer teatrO durante uma Pandemia

ROBERTA XAVIER DOS SANTOS

21

Este é um manual artístico, ridículo, Absurdo que sugere formas de se fazer teatro durante uma pandemia, seja de Covid-19, ou outra doença infecciosa. Traz
também dicas imperdíveis sobre o processo criativo na pandemia, e uma reflexão
arrasadora sobre o ensino do teatro e das artes na pandemia. A linguagem usada
no manual vem do Teatro do Absurdo, que tem suas origens na filosofia absurdista
e contempla temas como a incomunicabilidade, o pessimismo, o humor grotesco,
entre outras características. Aqui, o termo Absurdo é usado em maiúscula para
destacar a diferença entre o Absurdo do Teatro do absurdo do dicionário. Teatro:
Absurdo é aquilo que não tem objetivo... Divorciado de suas raízes religiosas, metafísicas
e transcendentais, o homem está perdido; todas as suas ações se tornam sem sentido,
absurdas, inúteis (IONESCO, 1957, apud ESSLIN, 1968, p. 20). Dicionário: absurdo. 1.
Que é contrário à razão e ao bom senso; que não faz sentido; [...]. 2. POR EXT Que foge
às regras ou normas estabelecidas. 3.Que é simplório; ingênuo, tolo (MICHAELIS, 2018,
s/p).

PaLavras-chave:
manual; fazer teatro; ensino do teatro; pandemia; Teatro do Absurdo.
DOI 10.29327/532466.1-2

“Nós estamos no meio de um momento histórico único. Nós vamos ter que inventar
uma nova maneira de viver, novos rituais”1

A peça ocorre em espaço aberto. O público é limitado de acordo com o espaço.
Cada pessoa deve ficar a 2 (dois) metros de distância uma da outra, todas de máscara. Para entrar no espaço teatral, álcool pra todo mundo. Quem não bebe, não
precisa, tem água potável na bilheteria.
As máscaras devem ser de uso individual e cobrir a boca e o nariz.
Uma pessoa vestida de bombeira estará na entrada com um termômetro para medir a temperatura de cada integrante do público.
Uma pessoa vestida de enfermeiro estará na entrada com um borrifador para espirrar álcool em gel nas mãos de cada integrante do público.
Uma pessoa vestida de árvore estará na entrada – e isto é mandatório! – para lembrar sobre a importância da consciência ambiental.
Na entrada há um tapete mágico2. As pessoas devem pisar nele para desinfetar
seus sapatos.
Este tapete deve – e isto é mandatório! – contemplar pelo menos uma destas características: ser embebido com cloro ou álcool 70%; ser trocado a cada 20 (vinte)
pisadas; ser voador; ser bem bonito.
No que diz respeito ao percentual estatístico do álcool – 70% (setenta) – leva-se em
conta que “42,7 por cento de todas as estatísticas são inventadas na hora”3.
Espaço: céu aberto

Ficções insurgentes

Iluminação: de Deus(a)
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1 Tradução de Ângela Stadler. No original: “We are in the midst of a unique historical moment. We will have
to invent a new way of life, new rituals” (ZIZEK, 2020, s/p).
2 Aqui, o tapete mágico é uma alusão a Peter Brook, que em seu livro A Porta Aberta: reflexões sobre a interpretação e o teatro (2005) usa um tapete como delimitador de espaço cênico. Quem está com os pés em cima do
tapete faz parte da cena. Assim, o público que passa pelo tapete desinfetante, passa a fazer parte, simbolicamente, do mesmo universo aonde está adentrando.
3 Steven Wright IN: NASH JR., 2004, p. 266. Tradução de Ângela Stadler. No original: “42.7 percent of all statistics are made up on the spot”.

(SLAVOJ ZIZEK).

Elenco: usa máscara
Texto: incompreensível
Música: ao vivo é mais bacana
Dança: talvez

Tudo o que acontece na cena que envolva humanos, ocorre com distanciamento
de dois metros, no mínimo.

Não pode salivar/cuspir no público.
Não pode beijar o público na boca.
Nem na bochecha.
Não pode espirrar álcool em gel nos olhos do público.

Colegas de cena só podem se beijar, incluindo beijo de língua, se respeitarem o
distanciamento de dois metros.

Como é sabido, as fezes podem transmitir o vírus, portanto não se pode usar as
próprias fezes como elemento de cena. A não ser que seja respeitado o distanciamento de dois metros das próprias fezes.

O blackout só será possível em caso de eclipse total, ou caso alguém grite enfaticamente: blackout4.

Pode ter voz em off.
Pode ter vídeo.

4 O efeito também será válido caso alguém grite enfaticamente: tudo escuro agora, para melhor compreensão
por falantes do português brasileiro.
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Pode ter projeção (freudiana5 ou não).
O elenco pode usar só a máscara e nenhuma roupa, se quiser.
O elenco pode montar Shakespeare, se quiser.
O elenco pode se denominar como companhia, grupo, coletivo, sociedade secreta,
sociedade anônima, empresa e/ou firma, se quiser.

“Tudo pode ser.
Só basta acreditar.
Tudo o que tiver que ser, será.”

5 Na psicanálise, a projeção é definida como “Operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro
– pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e mesmo ‘objetos’ que ele desconhece ou recusa nele”
(LAPLANCHE e PONTALIS, 2001, p. 374).
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MARIA DA GRAÇA X.
MENEGHEL

(SULLIVAN, PLOPSCHI e
MASSADAS, 1990, s/p.)

sObre O PrOcessO criativO na Pandemia
“Não seriam as emoções, a sinceridade de nosso sentimento pela natureza, que nos conduzem e – se essas
emoções são, às vezes, tão fortes, que nós trabalhamos
sem sentir que estamos trabalhando – quando, às vezes,
as pinceladas vêm numa sequência e em relação uma
com a outra, como as palavras num discurso ou numa
carta – então nós temos que lembrar que nem sempre foi
deste jeito, e que no futuro também haverá dias pesados,
sem inspiração”6

(VINCENT VAN GOGH,
2014, P. 541).

Imagem na horizontal de uma pintura de Vincent van
Gogh. A pintura, com tons predominantemente azuis
contém o desenho do mar. Na parte superior da imagem,
há o céu azul com pinceladas em branco representando
as nuvens. Logo abaixo inicia a imagem do mar revolto.
Há três barcos, sendo o primeiro maior e mais à frente na
imagem e outros dois ao fundo, denotando distanciamento
e longitude. Na parte inferior da imagem há o mar e algumas ondas. Os tons que predominam são : diferentes tons
de azul, branco, verde, e laranja. No canto inferior esquerdo, escrito em vermelho, há uma assinatura em vermelho.

Autor:
Vincent van Gogh,
1888.
Título:
The Sea at Les
Saintes-Mariesde-la-Mer.

6 Este trecho é parte de uma carta que van Gogh escreveu para seu irmão, Theo, em 1888. Tradução de Ângela
Stadler. No original: “Isn’t it the emotion, the sincerity of our feeling for nature, that leads us and – if these
emotions are sometimes so strong that we work – without feeling that we’re working – when sometimes the
brushstrokes come in a sequence and in relation one to another like the words in a speech or a letter – then
we have to remember that it hasn’t always been like that, and that in the future there will also be quite a few
heavy days without inspiration”(VAN GOGH, 2014, p. 541).
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Pode ser mais lento no processo criativo, caso a exaustão e o peso da realidade
sejam insustentáveis.
Pode não criar nada, se não quiser criar.
Pode criar bem pouco, se quiser criar, mas estiver com dificuldades.
Pode criar bastante se quiser, e se estiver com disposição.

Pode usar a realidade terrível como alimento de criação.
Não pode desistir da vida de modo totalitário. Este item concorda com o Manifesto
sobre a vida do artista, de Marina Abramovic (2020, s/p.)7, quando ela diz: “Um artista não deve cometer suicídio”. Desta forma, portanto, conclui-se que se deve
fazer um esforço para continuar no mundo.

O processo criativo pode ser individual ou colaborativo.
Caso seja colaborativo, a distância de pelo menos 2 metros deve ser mantida entre
cada membro da colaboração.
Pode usar aparelhos tecnológicos para se comunicar à distância.
Não pode usar aparelhos tecnológicos para se comunicar quando se está perto o
suficiente para se falar em voz alta.
A não ser em caso de fanfarronice.

Estas dicas imperdíveis seguem em processo contínuo de desconstrução.

26

7 O Manifesto sobre a vida do artista foi lido por Abramovic no documentário A Artista Está Presente (2012), em
Nova Iorque.

sObre O ensinO dO teatrO e das artes na Pandemia
“A ameaça do contágio do vírus nos proporcionou novas formas de solidariedade e
evidenciou a necessidade do controle sobre
o poder. [...] Mediante nossos esforços para
salvar a humanidade da autodestruição, nós
estamos criando uma nova forma de
humanidade”8
Repentinamente, surge:
Para onde caminhará a prática docente dos ensinos da arte e do teatro no mundo
pandêmico? Aquela prática que caminha concomitantemente com os experimentos de qualquer pessoa que se divide em duas9: a professora e a artista.

Considerando que a pandemia, no Brasil, já dura mais ou menos 4.51210 (quatro
mil, quinhentas e doze) horas, ok, até aí tudo bem, é chegado o momento de dar
continuidade, vamos recapitular as aulas anteriores, e vamos tentar vencer o conteúdo dessa vez.

De cada dez vozes mecânicas na sala de aula online, 1 (uma) responde.
Alguém escreve como nome de usuária: “reconectando...” para parecer que tem
problemas tecnológicos. Dali a um tempo, sai da sala.

8 Tradução de Ângela Stadler. No original: “The threat of virus contagion provided us with new forms of solidarity and clarified the need for control over power. […] On account of our efforts to save humanity from self-destruction, we are creating a new kind of humanity” (ZIZEK, 2020, s/p.).
9 Divide-se em duas ou mais. Não há intenção, aqui, de limitar a quantidade de personas que cada pessoa cria
para si.
10 Cálculo feito referente ao dia 1 de setembro de 2020, considerando o primeiro dia da pandemia: 26 de fevereiro de 2020 (OMS, OPAS, 2020, s/p).
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(SLAVOJ ZIZEK).

Modalidade: à distância
Conteúdo: prático
Presença: tecnovivial11
Experiência: virtual
Cobranças: iguais ou mais numerosas do que as da vida real
Vida real: não
Mundo: fora do eixo
Tempo: dilatado, 2020, atrasado, rápido e simultaneamente lento, das 9h às 18h,
mas professora recebe mensagem nos aplicativos 23h por dia (24h se a turma for
notívaga)

Arquitetura e design da sala de aula: alternativos (espacialmente & sonoramente)
Conteúdo: sobrevivência
Necessidade imediata: adaptação
Empatia: absolutamente indispensável
Novas práticas artístico-pedagógicas: em andamento
Pré-requisito: qualidade da presença; presença na ausência; isso quando a presença na ausência é possível. Em um cenário comum, onde 80% da turma não tem
acesso à internet ou equipamentos, cria-se a necessidade de propor a presença na
ausência da ausência.
Avaliação: Como avaliar o aprendizado processual à distância?

Reflexões arrasadoras
A escola não consegue nem controlar piolho, quem dirá o Coronavírus.
Volta às aulas na pandemia sem a existência de vacina:

11 Termo sugerido pelo professor, crítico e historiador teatral argentino Jorge Dubatti (2020) em publicação
sobre a arte no atual contexto, Artes conviviales y Artes tecnoviviales. Tradução de Ohanna Simioni.
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Dia 1: Brazilian horror story12: Máscaras (nariz para fora, pendurada só em uma
orelha, tapando os olhos)
Dia 2: “Minha filha voltou com a máscara errada”
Dia 3: “Meu filho não comeu na escola pois não sabia tirar a máscara”
Dia 4: “Meu filho trocou a máscara por figurinhas”
Dia 5: “Sumiu a máscara da minha filha”
Luz no fim do túnel: se ele for estático, sem uma reinvenção e construção de outra
via possível, acha-se que não há.
Mas se for com movimento13: talvez

Aqui, o talvez é a mensagem de luz e esperança para o mundo. Ainda há um talvez.
O infinito está contido na possibilidade.

Não há intenção de fechar estes escritos em regras formatadas. É um trabalho em
andamento e em processo. Cada empresa teatral é incentivada, aqui, a fazer seu
próprio manual, ou usar um item ou outro deste como inspiração.

12 Termo usado aqui na língua inglesa para referenciar o site brasileiro de humor Brazilian horror story. Ver
em: <https://www.facebook.com/BrazillianHorrorStory/>. Faz alusão ao seriado estadunidense American horror story (2011), de gênero terror e drama, traduzido na versão brasileira como História de Horror Americana
(IMDB, 2020).
13 “O movimento é sexy” (MARCHETTI, 2000, s/p.), mas apenas na presença de maiores de idade.
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JENNIFER JACOMINI DE JESUS
LÍGIA MARINA DE ALMEIDA
THUANNY BRUNO RODRIGUES PAES [THUANNY PAES]

Esta proposta pretende uma reflexão por meio das imagens. O ponto de partida
são fotografias-ações de três artistas realizadas durante projetos artístico-pedagógicos desenvolvidos na Colômbia, nos anos de 2018 e 20191
A congruência e confluência entre essas vivências em realidades sócio-históricas “pobres em experiências comunicáveis” (BENJAMIN, 2011) nos inspira a ficcionalizar o mundo por meio da Arte, e a vislumbrar saídas de emergência em
contraposição à própria noção de Estado e às margens da Estética, a partir de
performances artivistas de caráter popular.

POstais Para um nOvO mundO

Em uma perspectiva da libertação (FREIRE, 2016) e por meio da tomada de posição
crítica e decolonial, recorremos às correspondências em formato de postais como

33

1 Abejas TAPIOCA foi uma residência artística itinerante proposta pela Corporación T.A.P.I.O.C.A. (Taller
Ambulante de Práctica y Investigación Orinocoamazonense para las Culturas y las Artes) e subvencionada pelo Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Iberoamericanas (IBERESCENA), em que Lígia Marina de
Almeida participou como artista-residente, entre julho e setembro de 2018, nos estados de Meta e Vichada,
na Colômbia, COM comunidades indígenas ou que tinham sido “desplazadas” de seus territórios originários
pela guerrilha/narcotráfico, ou que corriam o risco de sofrer esse “desplazamiento” por conta do agronegócio aliado ao paramilitarismo.
Caravana de Risas foi uma expedição humanitária realizada pela ONG espanhola Payas@s Sin Fronteras em fevereiro de 2019 e subvencionada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados da Colômbia,
pelo Ajuntament de Barcelona e por Jennifer Jacomini de Jesus, que participou do projeto como artista-pesquisadora. As atividades, que consistiram na realização de espetáculos de palhaçaria para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo população colombiana, indígenas da etnia wayuu e população imigrante
venezuelana, abrangeu as localidades de Arauca, Arauquita, Cúcuta, La Guajira, Villa del Rosario e Saravena.
Esta experiência fez parte do trabalho de investigação para escrita da tese doutoral Palhaçaria humanitária:
uma perspectiva decolonial sobre a experiência da ONG Palhaços Sem Fronteiras.
#MulheresNegrasResistem é um projeto criado pelo Coletivo NEGA (Negras Experimentações Grupo de Arte),
do qual Thuanny Bruno Rodrigues Paes é integrante, e que visa a reflexão racial e de gênero nas Artes, por
meio da realização de apresentações teatrais, oficinas, rodas de conversa e troca de saberes em escolas, comunidades periféricas e quilombolas. Parte do projeto, realizado na Colômbia, em 2018, teve financiamento
do Fondo de Mujeres Del Sur (Argentina), pelo programa regional de intercâmbio Liderando Desde El Sur e proporcionou a viagem e hospedagem das sete pessoas integrantes do Coletivo NEGA no país. Outra etapa, também na Colômbia, foi junto ao projeto Fortaleciendo la hermandad feminista, junto à Fundación Mareia e Grupo
Mamakumba, durante encontro de mulheres Vulva Libre, nas localidades de Quibdó e Chocó, com apoio do
Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

estratégia de comunicação afetiva para o compartilhamento das nossas práticas,
cientes de que experimentaríamos diferentes limites e possibilidades próprios a
esses instrumentos imagético-linguísticos.

Este é um convite para que você se embrenhe e navegue conosco nesses processos dialéticos2 em que a construção do conhecimento se dá no próprio contexto
das práticas sociais que nos incitam a persistir na luta pela justiça.

Convidamos, assim, aos parceires de jornada a transformar a indignação em ação
para promover as mudanças que tanto almejamos em nossa incansável e alegre
defesa dos direitos humanos e não-humanos, por um “outro mundo possível, onde
caibam vários mundos” (EZLN, 2020)

PaLavras-chave:
Arte. Brasil. Colômbia. Decolonização. Educação.

Ficções insurgentes
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2 Entendemos como dialéticos os processos de construção e desconstrução de nossas próprias identidades
e alteridades, que interferem em nossas relações interpessoais em uma complexa dinâmica de interações
que envolve elementos em níveis afetivos, culturais, econômicos, geográficos, históricos, políticos, simbólicos, sociais e subjetivos. Nesse sentido, nossas ações no mundo implicam em modificação das realidades
externas e, simultaneamente, de nós mesmas. Tais interações nos conduzem a contradições internas em
relação à escolha do uso de conceitos e terminologias, às nossas práticas criativas e intelectuais, às nossas
autoidentificações, à adoção de referenciais bibliográficos coerentes com nosso sentir, pensar e agir. Todas
essas dinâmicas contextuais fazem com que estejamos imersas em um universo subjetivo interpessoal que
afeta a nossa percepção da realidade objetiva, pois nossa compreensão está pautada pelos sentidos, sentimentos, significados e pensamentos diretamente relacionados e imbricados em uma teia de multiplicidades que
integra dialeticamente aspectos individuais e sociais da experiência humana.

Mosaico de três fotos. Sendo a primeira fotografia, no canto superior esquerdo, contendo uma mulher indígine fazendo pintura facial a uma criança indígina. Na parte inferior esquerda, há um homem conduzindo uma moto, em sua garupa muitas crianças o acompanham com uma cartaz verde. No canto
direito, na vertical variais pessoas em uma manifestação.

Carta impressa em formato horizontal em papel reciclado cinza, contendo texto disposto em duas colunas e na parte superior direita um selo brasileiro ilustrado por Márcio Guimarães com tema indígena. Ocupando a metade direita, uma índia sentada com um bebê embrulhado no colo que
parece dormir. Ela veste apenas uma saia e seus seios estão cobertos por um colar azul. Possui outro colar branco ao redor do pescoço, penas
como brincos e a parte superior da face pintada em vermelho. Ao seu lado um pé de mandioca onde se vê suas raízes, envoltas em uma luz que
retrata uma criança.
No lado esquerdo está escrito Brasil 2012 na parte superior e na inferior o valor de R$1,85.
No rodapé consta Série Américas - Mitos e Lendas: Mandioca.
Julho de 2018
Querida parenta Thuanny!
Estou aqui na Colômbia e sei que você está vindo pra cá logo mais... Tenho pouco espaço pra te contar das dores Thu, vou focar nas alegrias,
nos nós em pingo d`água, nas tentativas (vãs?) de colorir e “transformar o mundo transformado”.
Thu, como fazer arte em contextos de guerra, guerrilha? Como produzir “outras artes e pedagogias possíveis” na Colônia? Arte tem utilidade
nesses contextos?
Em maio de 2018 soube que fui aprovada na convocatória para uma residência artística chamada “Abejas T.A.P.I.O.C.A.”, que por sua vez foi
contemplada na convocatória IBERESCENA.
Assim, dia 02 de julho cheguei à Villaviccenzio, portal dos llanos colombianos. Um bairro chamado “La Madrid”, nome da Metrópole de Nova Granada de Espanha (como era conhecida a Colômbia), agora pronta para “acolher” as vítimas da guerra colonial.
O bairro tinha preponderantemente desplazados indígenas da região de Vaupés, amazônia colombiana. Maioria filhes da grande cobra ancestral,
da anaconda-canoa, mas também pessoas de ascendência africana, desplazados da região do Valle de Cauca que sofreu as guerras narcotraficantes.
Juntos, criamos um momento-magia. Para enfrentar o sistema colonial contra-atacamos com nosso Carnaval-Sublevación Cultural. Chamamos
nosso ajuntamento de BLOCO UNIDOS DEL DESPLAZAMIENTO e dançamos e cantamos o tema do nosso desfile: “Quisierán enterrarnos, no
sabián que éramos semillas”. Demos a volta no longo quarteirão, ao som da música indígena do lado do Brasil “Tic-tic-tac”, a fim de nos conectar
com outros corações, no melhor estilo afro-indígena reinventado. Vem amiga, vai ser lindo!
Com “digna raiva” e “dignidade rebelde pela justa causa amorosa” e xero da Juma.

Fotografia na horizontal de duas mulheres pretas se abraçando. A fotografia está no fundo de outras duas imagens. Sendo esta primeira uma imagem maior e as outras duas imagens estão alocadas no lado direito da imagem. A primeira fotografia mostra a parte
superior do corpo destas mulheres. Uma delas esta de frente na imagem, sorrindo, olhos quase fechados e cabelos encaracolados.
Veste uma camisa de manga longa, com estampa de flores. Os tons da camisa são predominantemente azul, branco, rosa, vermelho e roxo. No pulso esquerdo, a mulher contém um pulseira da sorte em tom vermelho claro. No pulso esquerdo uma pulseira de
listras em tons escuros e claros. Segura na mão direita um microfone. A outra mulher, de costas, cabelo curto e preto recebe o abraço e somente é possível perceber a parte esquerda do seu rosto. Na sua orelha esquerda usa um brinco grande de argolas. No lado
superior direito da imagem há uma outra fotografia, cujo fundo é uma parede vermelha e branca contendo vários rabiscos. Sobre os
rabiscos há um quadro preto, e no topo do quadro uma foto de uma menino. Logo abaixo: as descrições: KOMBIESSAMI (em cor
verde) AGUE (em cor amarelo) KU (em cor laranja) RFP (em cor verde claro) RAP FOLKLÓRICO (em cor rosa) PALENKERO (em
cor laranja). A terceira fotografia encontra-se no canto inferior direito, contém algumas mulheres pretas em fileiras e dispostas na
diagonal da imagem. As mulheres de trás colocam suas mãos na cabeça das mulheres que estão mais à frente. Em evidência, há
duas mulheres. Uma delas vestindo uma camisa comprida de listras vermelhas e pretas e uma pulseira verde no braço esquerdo. A
outra mulher veste uma camisa branca de manga curta com o desenho do mapa do Brasil e alguns escritos. Veste uma saia laranja
com botões na frente.

Carta impressa em papel alaranjado com as bordas nas cores vermelho e amarelo, intercaladas. O papel está levemente amassado com o texto dividido em duas colunas e traz na parte superior direita um selo que representa a bandeira de Bogotá, sendo
a metade inferior na cor vermelha e a superior na cor amarela e ao meio um brasão azul com uma águia estilizada dentro, com
asas abertas, na cor preta.
Cartagena, 9 de Agosto de 2018.
Olá, Juma, que saudade.
Hoje volto para o Brasil… Meus problemas com o espanhol e a pressa da cidade fizeram com que eu descobrisse o paradeiro
de viagem um dia antes de embarcar. Você acredita que acidentalmente preenchi um calendário que me fez ficar 10 dias aqui?
Era para vir e ficar dois dias no encontro para o qual fui convidada...rs
O Caribe me proporcionou mais conexões do que jamais poderia imaginar, fui acolhida na casa de “desconhecidas” onde tive
conversas tão profundas... Conheci a Isla de Santa Cruz, uma “ilha quebrada” que resiste longe holofotes do Caribe. Quanta
gente preta aqui, viu?
Reencontrei uma amiga preta Colombiana, Bamba Rizoma e estamos pensando em fazer um intercâmbio com o grupo dela,
o Coletivo Mareia e Coletivo NEGA. Seria incrível, não? No final da viagem, consegui visitar Palenque, povo como os nossos
quilombolas.
Em Palenque a polícia não entra. Conheci a casa de cultura e a galera do grupo Kombilesa Mi, que cria arte, rap, misturando
espanhol e a línguas tradicionais africanas. Gostaria de ter ficado mais tempo... Jenni está vindo pra cá também, né?
Muitos abraços <3
Thuanny

Fotografia na horizontal contendo três imagens. Sendo a primeira imagem disposta no canto superior esquerdo. Esta imagem contem a
figura de três artistas circenses. Os artistas estão de costas. Sendo um deles mais à frente da imagem, que veste uma calça vermelha,
camiseta branca e um fraque em tom brilhante. Nós pés um sapato marrom e meias roxas. Os outros dois estão mais ao fundo. Sendo
que um deles veste uma saia vermelha, uma camiseta branca e um corselete preto. Nós pés um sapato preto e uma meia longa branca. O
outro artista veste um short marrom, uma camiseta branca e um colete marrom. Nos pés um sapato e meias longas marrons. Entre estes
artistas há pneus amarelos, enfileirados, presos na areia. Bem ao fundo, pequenas casas. A segunda imagem, logo ao lado, canto superior
direito, há a imagem de uma plateia sorridente. Mulheres pretas, segurando crianças em seus colos. A imagem mostra a parte superior dessas mulheres e estão dispostas de lado na imagem. Há quatro crianças, sendo um menino bem no canto esquerdo da imagem o qual só é
possível perceber o lado esquerdo do seu rosto, depois uma criança com um vestido amarelo. Ao seu lado uma adolescente de camiseta
regata colorida. Logo ao lado, mais abaixo, uma criança sorrindo com camiseta branca. E ao lado uma mulher de camiseta vermelha segurando uma criança com camiseta vermelha também, no colo. No canto inferior esquerdo da imagem, há outra mulher a qual só é possível
perceber sua cabeça e o lado esquerdo do seu rosto. A terceira imagem, na parte inferior da fotografia, há cinco adolescentes sentados,
um ao lado do outro. Atrás deles percebe-se a perna de algumas pessoas, vestidas de calça azul e cinza. O primeiro adolescente, veste
uma camiseta amarela e um boné vermelho. Sua mão direita está na boca. O segundo adolescente veste uma camiseta branca com uma
estampa na parte da frente, um boné cinza escuro e uma caça de tom escura também. O terceiro adolescente está sorrindo. Veste uma
camiseta laranja, uma caça em tom escuro e um boné com de tom escuro com detalhes em rosa. Percebe-se um brinco na orelha direita.
Está com os braços sob as suas pernas. O quarto adolescente, veste uma camiseta azul claro e azul escuro, uma calça jeans e um boné
verde. Está sorrindo e apontando algo em sua frente. O último adolescente, está com uma camiseta azul escura e um shorts marrom. Tem
uma feição mais séria e também olha para frente.

Carta impressa em papel reciclado levemente azulado, na horizontal, contendo duas colunas de texto e no canto superior direito um selo colombiano com a imagem de Mahatma Gandhi. Ele caminha em um ambiente externo segurando um bastão, vestido com uma túnica branca. Além
de seu nome e algumas informações comemorativas com as datas 1869-2019, na parte inferior direita está escrito Colombia e o valor de 10 mil
pesos colombianos.

Thu,
te escrevo do Norte de Santander, onde começamos nessa semana, com os Palhaços Sem Fronteiras Espanha, o projeto Caravana de
Risas aqui na Colômbia.
São tantas crises que nem sei por onde começar a escrever... Nossa estreia foi um verdadeiro fiasco! O equipamento de som não funcionou e o roteiro que havíamos planejado foi pras cucuias. Tivemos que improvisar tocando ao vivo e fazendo palhaçadas para um
público espontâneo de umas trezentas pessoas em plena La Parada, uma passagem fronteiriça por onde milhares de venezuelanos
imigram diariamente. Apesar do fiasco, foi gratificante ver o sorriso das crianças e, principalmente, dos adultos. :oD
Às vezes penso que a ignorância é uma dádiva.
Quanto aos pequenos, pelo menos a maior parte deles, nasceu já nesse contexto caótico ingrato, e não deixam de brincar e se divertir,
imaginando um mundo melhor possível.
Tenho me lembrado de você e fiquei curiosa pra saber como foi sua experiência por aqui. Minha jornada está apenas começando, mas
pelo pouquinho que vi, sinto que vai ser uma experiência intensa e transformadora.
Bem, minha querida, te contaria muito mais, mas a rotina aqui é uma loucura, já são 2h da manhã e amanhã (hoje) saíremos às 6h.
Espero que tenhamos tempo pra conversar pessoalmente.
Um grande beijo,
Jenni
Em meio a tantas desgraças, gente grande sofre ainda mais, porque têm a perspectiva do passado e a incerteza quanto a um futuro que
muito pouca alegria parece reservar.

Mosaico de cinco fotografias. Sendo a primeira fotografia, maior, na horizontal, contendo diversas mulheres e
crianças pretas fazendo algum tipo de coreografia. Na parte inferior desta primeira fotografia, há mulheres à frente que estão vestindo roupas mais coloridas sendo de cores: amarelo, rosa, azul e preto. As crianças e as mulheres mais ao fundo vestem camisetas brancas. Na parte superior desta imagem há casas, sendo que uma casa
amarela de dois pisos está em maior destaque. Vê-se também o telhado de outras casas. A segunda fotografia,
disposta no canto superior direito mostra duas mulheres. Elas estão na parte inferior da imagem, sendo que
uma delas está de costas, vestindo uma camiseta branca e um mochila marrom, e a outra, virada de lado, veste
uma camiseta cinza com alguns desenhos em branco e um lenço vermelho na cabeça. Na parte superior desta
segunda fotografia há plantas. A terceira fotografia, disposta no canto inferior esquerdo, contém a imagem de
três pessoas em uma fila. A imagem mostra a parte superior destas pessoas, sendo que as duas primeiras estão
viradas de costas e a terceira, levemente virada para trás. A primeira pessoa veste uma camiseta branca com
azul claro. A segunda pessoa, uma mulher, tem os cabelos longos e encaracolados, um lenço na cabeça e uma
camiseta azul com preto. A terceira mulher, está com os braços no ombro da mulher à sua frente. Veste uma
camiseta regata preta e óculos escuros. A quarta fotografia, logo ao lado. Parte inferior, mais ao centro, é uma
caricatura do rosto de uma mulher negra com um fundo quadriculado nas cores da bandeira do Brasil. Em cada
quadrado há dizeres, logomarcas e a palavra Amor. Há também em caixa alta o texto: TERRITÓRIO e . Sobre
este desenho há uma mulher de biquíni amarelo e uma jaqueta branca. Logo ao lado está a próxima fotografia.
Mulheres em roda tocam instrumentos de percussão. Há cinco mulheres, sentadas tocando esses instrumentos.
Apenas duas mulher estão de frente para a imagem, as demais encontram-se de lado. A última fotografia, no
canto inferior esquerdo, há diversas pessoas de pé e sentadas no centro da imagem. Sete pessoas estão de pé
e outras três pessoas estão sentadas ou ajoelhadas. Estão em uma sala branca, ampla, de de chão de madeira.
No lado direito da imagem é possível perceber uma porta de madeira. As pessoas fazem poses e sorriem.

Carta impressa em papel branco, levemente amassado, com bordas nas cores amarelo e vermelho, intercaladas. O texto está disposto em duas
colunas e na parte superior direita está um selo brasileiro que traz uma foto em preto e branco de uma mulher negra, sorridente, de braços cruzados e com os cabelos cobertos por um lenço claro. A foto mostra apenas a metade superior de seu corpo. Ao fundo aparece parte de uma casa
simples. Abaixo da imagem o símbolo feminino em rosa, um círculo com uma cruz abaixo e os dizeres Brasil 2019.

Florianópolis, março de 2019.
Jenni, querida, como você está?
Te escrevo de terras brasileiras e tento encontrar nas memórias um pouco das experiênias que nós, coletivo NEGA, tivemos na cidade
de Chocó, distrito de Quibdó na Colômbia... A cidade é quase totalmente negra. Os poucos brancos que vi eram turistas americanos
ou donos de alguma loja...Chegamos lá no mês de San Pacho: comemoração que se assemelha muito com nosso carnaval, mas dura um
mês, acredita?
Aprendemos os ritmos locais e também mostramos um pouco da nossa cultura carnavalesca. Rita e Mafra ensinaram percussão, Franco
e Sarah nosso ritmos dançantes.
Muitas de nossas companheiras colombianas se interessaram bastante em conhecer melhor as religiões de matrizes africanas e os orixás.
Lá não tem terreiro, acredita?
Eu e Alexadra confeccionamos as roupas, mas era tanta gente pra maquiar em nosso bloco que acabamos saindo por último e chegamos
atrasadas no desfile. É sério!
A sorte foi que o desfile durou mais de cinco horas (sim) e passou pelas principais ruas da cidade. Público e plateia se misturavam. As
coisas dificilmente vão sair exatamente como planejamos viu, Jenni?
Thuanny
Muitas de nossas companheiras colombianas se interessaram bastante em conhecer melhor as religiões de matrizes africanas e os orixás.

Fotografia na horizontal de uma paisagem natural. No lado superior direito há uma grande árvore, de tronco
grosso a qual não é possível visualizar a copa da árvore. A árvore está imersa em uma grande lagoa de tom
amarronzado. A lagoa reflete a imagem da árvore. Ao fundo, diversas plantas e árvores. No canto inferior
direito há um pequeno barco de madeira sobre o qual há uma mulher sentada. A mulher de cabelos longos
e loiros, virada de lado na imagem, tem uma faixa branca na cabeça com uma imagem preta na frente. Está
com o rosto pintado de vermelho e veste uma máscara verde. Veste um top roxo e a uma roupa de tom verde
na parte inferior. Nas mãos, luvas plásticas verdes. Veste um bracelete em cada um dos braços.

Print de uma conversa em aplicativo de mensagens. Na parte superior esquerda uma foto com o nome Jennifer de Jesus. O texto da mensagem está em fundo verde ocupando dois terços do espaço à direita. No alto, à esquerda um selo com uma caravela navegando com
uma bandeira colombiana ao vento. Na parte superior do selo está escrito Colômbia ao lado do valor de 5 mil pesos colombianos.

Mosaico contendo quatro fotografias. A primeira fotografia, no lado superior esquerdo contém a imagem de casas de madeira e
telhado de palha. A parte superior desta fotografia há um feixe de céu, logo abaixo aparecem quatro casas. Na frente da segunda
casa há duas pessoas. No canto inferior esquerdo da imagem, sob um chão de barro, há três pessoas. Uma mulher ao centro,
vestindo uma roupa comprida branca e segurando nas mãos duas crianças, uma de cada lado. A primeira criança veste uma camisa regata azul e um shorts vermelho. A segunda criança veste uma camiseta de listras e um shorts azul. A segunda fotografia do
mosaico contém a imagem de uma plateia de crianças e mulheres. A plateia está no lado direito da imagem, prostrados de pé ou
sentados para o lado esquerdo. Algumas crianças apontam o dedo para frente. A terceira fotografia mostra a imagem de alguns artistas circenses apresentando em um lugar de chão de barro, para uma plateia de pé. A plateia está no lado esquerdo da imagem,
sendo que ao fundo há uma escola e uma grande árvore. Os cinco artistas estão de costas na imagem. Há um carro branco no
lado direito da imagem e um homem logo à frente. A quarta fotografia do mosaico, mostra uma grande plateia assistindo a uma
artista. As crianças estão de frente estão de pé ou sentadas pra imagem, ocupando praticamente todo o fundo da fotografia. Na
frente das crianças há uma artista vestida de saia vermelha, corselete preto, camiseta branca e um chapéu preto com uma faixa
vermelha na cabeça. Nas costas da artista há uma mesa de madeira com uma tolha azul e amarela com desenhos de estrelas. No
canto direito da imagem há uma criança de pé, vestindo uma camiseta azul claro e uma calça branca e observando a cena.

Carta impressa em papel azulado com o texto dividido em duas colunas. Na parte superior direita um selo dividido verticalmente em
quatro partes. Cada parte contém a foto de um rosto humano diferente, lado a lado, mas apenas uma faixa vertical do rosto, um pouco
mais larga que um olho, indo da testa até o queixo. Sobre as fotos, na parte superior os dizeres 100% Humano e Colombia, além do
valor de 500 pesos.

Maicao, 19 de abril de 2019.
Lí, sua maravilhosa!
meu coração se encheu de alegria e saudade ao receber esse cartão What’s App... bateu o banzo!
Confesso que ao regressar da Colômbia, minha mudez se converteu em raiva, digna e rebelde, como você sempre diz, pela
justa causa amorosa. Mas depois, a raiva cedeu lugar ao pranto, de tristeza e impotência. Só pude chorar, pelas mazelas de lá,
tão iguais as daqui.
Que tempos são esses, minha amada, como já disse Brecht, em que temos que defender óbvio? Essa maldita guerra colonial
não terminará nunca? Eterno retorno infeliz que oprime os esfarrapados do mundo das mais criativas e engenhosas formas.
O dia de hoje, essa data comemorativa folclórica e fetichista, carregada de preconceitos e estereótipos, me fez lembrar da sua
luta pelos direitos dos povos indígenas. Me orgulho de você!
Desejo que essas imagens felizes, das minhas andanças por La Guajira, na Colômbia, com a ONG espanhola (olha a metrópole aí de novo, né?!) Payasos Sin Fronteras, façam um Carnaval no seu peito (nostalgia do nosso país Pernambuco!), e te
encha de esperanças, na melhor inspiração freiriana. Nas fotos, crianças indígenas da etnia wayuu.
Esssa nossa teimosia e desconsolo ainda vão nos levar a muitos recônditos desse Brasilzão. Tomara que nessa bateção de
perna, mais vezes cruzemos nossos caminhos. Te amo, sempre. Beijos, carinhos e xêros,
Jenni.

Fotografias na horizontal. Uma fotografia maior ao fundo e outras três fotografias sobre esta. As três fotografias menores estão no lado esquerdo da
imagem. A fotografia maior contém uma mulher preta, ao centro, de costas, e é possível ver parte do lado esquerdo do seu rosto. Veste um lenço vermelho e uma coroa na cabeça com franjas douradas que encobrem seu rosto. Possui um brinco grande de argola na orelha esquerda e uma pulseira
dourada na mão esquerda. Está vestindo um top vermelho de seda e uma saia branca rodada. No lado direito da imagem há duas mulheres pretas de
costas segurando uma faixa. Uma das mulheres veste um macacão azul e branco com um decote V nas costas. Está usando chinelo nos pés. Seus
cabeços encaracolados estão amarrados no topo da cabeça com um faixa azul. A outra mulher com roupas está encoberta pela mulher do centro da
imagem e é possível apenas ver detalhes amarelos em sua roupa. A faixa contém os dizeres: MAREIA COLECTIVO NEGA e algumas palavras escritas em rosa e em caixa alta. A segunda fotografia, disposta no canto superior esquerdo contém a imagem de uma passeata com adultos e crianças
pretas. Há uma mulher à frente da passeata que está ao centro da imagem e com os braços para cima. Veste uma roupa branca e laranja, óculos escuros e uma bolsa preta redonda ao lado do corpo. As roupas das pessoas são coloridas e algumas possuem instrumentos de percussão nas mãos.
Ao fundo é possível ver o telhado de algumas casas. A terceira fotografia, disposta no lado direito central da imagem, contém também uma passeata.
As pessoas estão fantasiadas de roupas coloridas. Sendo três mulheres em destaque. A primeira está de top dourado e uma saia rodada branca.
Veste uma coroa na cabeça que deixa cair franjas douradas que encobrem o seu rosto. A segunda mulher, veste a mesma roupa, porém de cores diferentes, sendo o top rosa e a saia rodada também rosa. A coroa em sua cabeça é de cor roxa que deixa cair franjas azuis que encobrem o seu rosto.
Segura na mão direita uma espada azul. A terceira mulher, veste um top vermelho de seda e uma saia branca rodada. Está com uma coroa vermelha
na cabeça que deixa cair franjas douradas em frente ao seu rosto. A última fotografia, situada no canto inferior direito da imagem também mostra uma
passeata de pessoas pretas. Suas vestimentas são coloridas e algumas pessoas estão com faixas de cor azul, vermelha e amarelo na testa. Algumas
pessoas possuem instrumentos de percussão nas mãos.

Carta impressa em papelão, com a mesma textura das caixas de transporte de mercadorias, em cor amarelada.
As bordas possuem cores intercaladas em vermelho e amarelo. O texto está disposto em duas colunas e ao lado
superior direito consta um retângulo vertical com uma ilustração de Oxum dançando, com roupas douradas, em um
fundo escuro.

Florianópolis, Junho de 2020.
Respondendo à sua pergunta, Juma: em Quibdó tínhamos que trombar todos os dias, com meninos que
pareciam mais jovens que nós, nas esquinas das ruas, com armas em mãos e farda oficial.
Mesmo com esse desconforto, me setia mais em casa do que na ilha onde moro.
Por que será que demorei tanto tempo para descobrir que na Colômbia existia um povo preto e indígena tão
diverso?
Consegui furar um pequeno pedaço do sistema, viajar sem precisar gastar um tostão do próprio bolso, fazendo arte na América Latina. Mas e quem não consegue?
E todos os outros povos, originários, e os vindos da diáspora africana? Novamente nosso direito de ir e vir
nos é negado.
Thuanny

Fotografia na horizontal de crianças sorrindo. A imagem mostra apenas a parte superior do corpo das crianças. Sendo que a primeira
pessoa está de costas e é possível ver apenas uma parte de seu corpo. A segunda pessoa, uma menina indígena, com pinturas no rosto.
Segura nas mãos um arco e flecha. Veste uma camisa de palha e tem os cabelos pretos, lisos e amarrados. Logo ao seu lado há uma
menina preta olhando para o céu. Na cabeça uma faixa laranja, na mão direita segura uma planta e neste braço há uma pulseira branca.
Na orelha esquerda um brinco comprido com um pompom rosa na ponta. Veste uma camiseta regata estampada com diversas cores e
formas. Seu rosto e lábios possuem pinturas em tons dourados. O braço esquerdo contém várias pinturas nas cores branco, dourado e
rosa. A terceira menina, também olhando para o céu está com uma camisa rosa. Sua mão esquerda toca o seu rosto do lado direito. No
rosto várias pinturas de bolinhas nas cores branco e azul.

Verso de cartão postal com texto escrito à mão, com caneta na cor azul. Na parte superior
esquerda está o nome, em espanhol, da obra contida na parte frontal: Abraçando a Esperança, de Beatriz Aurora, 2007. Na parte superior direita, o espaço indicado para colar o
selo foi ocupado com parte do texto escrito. O cartão não está selado.

Mosaico de cinco fotografias. A primeira fotografia na horizontal, no canto superior da imagem, contém quatro jovens sentados
em um grande gramado. Ao fundo uma construção de tijolinhos à vista com uma escada de pedras. Os jovens tocam instrumentos de sopro, como clarinete saxofone e escaleta. Do lado direito para o esquerdo. A primeira menina, loira de cabelos
longos e amarados, veste uma casaco preto e uma calça jeans. Segura algo nas mãos. Ao seu lado direito uma garrafa de
água e ao seu lado esquerdo um pacote de alguma comida. O segundo jovem da imagem, cabeço preto e curto, com um
clarinete na mão esquerda, veste uma calça preta e uma camisa verde claro, está folheando alguns papéis no chão. A terceira
jovem, cabelos pretos e amarrados, toca saxofone e está vestindo uma camiseta preta com desenhos e uma calça jeans. A
última jovem de roupa preta, lenço bordô escuro no pescoço, cabelo loiro amarrado com um lenço azul está com uma escaleta
nas mãos. Em sua frente e no centro da imagem há uma pequena sanfona. Ao seu lado um celular branco e logo ao lado dele
outra garrafinha plástica de água. A segunda fotografia na horizontal, no canto inferior da imagem, possui um palhaço com um
clarinete nas mãos. Ao redor dele algumas crianças que parecem estar aprendendo o instrumento. A imagem mostra a parte
superior dos seus corpos. O palhaço veste um boné vermelho, uma camiseta preta com um colete marrom e uma bermuda
verde musgo. A quarta fotografia, na horizontal, no canto superior da imagem, possui uma palhaça com algum material nas
mãos. Ao redor dela algumas crianças e alguns adultos que parecem estar vendo o que ela está segurando. A imagem mostra
a parte superior dos seus corpos. A palhaça veste flores na cabeça, uma camiseta branca, um colete cinza claro, e a parte inferior da roupa é vermelha. As crianças estão em grande maioria de costas para a imagem, sendo possível ver somente suas
cabeças. A quarta fotografia na horizontal, no lado direito central da imagem, possui uma artista circense de costas. Em sua
frente estão algumas crianças. A imagem mostra a parte superior dos seus corpos. A artista veste um chapéu vermelho com
um laço vermelho na cabeça, tem os cabelos enrolados. Veste uma camiseta branca com um corselete e uma saia vermelha.
A quarta fotografia na horizontal, no canto inferior direito da imagem, possui uma palhaça com uma mini sanfona mãos. Ao redor dela algumas crianças que parecem estar aprendendo o instrumento. A imagem mostra a parte superior dos seus corpos.
A palhaça está de lado na imagem, de cabelos presos com algumas rendas na cabeça, uma roupa azul e rosa.

Carta impressa em papel levente rosado, com texto disposto em duas colunas. Na parte superior direita há um selo da República Argentina, vertical, de cor cinza com bordas brancas. Ao centro, de cabeça para baixo, o desenho da parte superior do corpo
de um homem, vestindo farda militar.
Buenos Aires, 29 de junho de 2020.
Lí e Thu:
Escrevo com um misto de emoções contraditórias e a certeza de que seguiremos trilhando esse caminho, pouco convencional,
de fazer revolução por meio da arte.
Não subestimemos esse nosso poder!
Quero contar pra vocês, que durante as minhas atuações com o Palhaços Sem Fronteiras, descobri que o momento mais sublime não era o espetáculo em si, mas o depois. O encontro com as crianças, curiosas em se aproximarem da gente, tocar os
instrumentos, conversar. Que saudade me trazem essas lembranças.
Quero voltar a ser criança e viver em um lugar fantástico, livre de preconceitos, opressões e isolamento social.
Encontrar a fala emudecida conservando a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança, como diria Conceição Evaristo.
Mirando nas estrelas, com a alma repleta de chão, nossa alegria rebelde (r)existe e insiste em não silenciar. Cantaremos aos
quatro cantos do mundo o direito a brincar e a sorrir, prolongando nossa mocidade pela vida.
Obrigada, meninas-mulheres inspiradoras e guerreiras, por trilharmos juntas a reescrita das histórias que não nos representam
a partir das nossas próprias vivências. Que sejamos as agentes das mudanças que queremos no mundo. Muitos beijos,
Jenni
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RESUMO
Pretende-se visibilizar, neste artigo, histórias femininas, desvelando os ritos de
passagem de mulheres oriundas do sertão nordestino que tiveram suas vidas atravessadas por situações que envolveram tentativas de invisibilidade e silenciamento.
A partir de uma escrita performática, pretende-se costurar os laços dessas figuras
femininas a fim de celebrar uma poética predestinada à inversão, apresentando,
também, na seara das artes cênicas, mediante a narrativa delas, um símbolo de resistência presente em um sertão encantador, saudoso e frutífero.
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INTRODUÇÃO: O SER(TÃO) QUE HÁ EM NÓS
A partir de uma escrita performática, este artigo parte de uma apresentação textual
flexível, onde, por vezes, versaremos as narrativas em primeira pessoa do plural,
e, em outros momentos, usaremos a primeira pessoa do singular. Com isto, este
artigo foi escrito pensando nas pessoas que nunca foram ao sertão nordestino fisicamente, e que nunca se dedicaram a ouvir os indivíduos que outrora nasceram
ou habitaram por lá. O sertão não margeia grandes desertos, como, naturalmente,
alguns pensam; também não é tão seco e infrutífero, pois para onde olharmos, avistaremos no horizonte flores e animais de várias espécies; a vida em abundância.
Aos que nunca pisaram nestes solos, apresentaremos um sertão resistente, ousado
e transformador.
Pensando nesta espécie de resistência, mostraremos aqui algumas vozes; aquelas que para nós são símbolos de luta e sobrevivência, como por exemplo: Maria
Tavares da Silva, mais conhecida em Parelhas/RN, região do Seridó1 Potiguar, por
Maria dos oito filhos; Bibiana Maria, conhecida no povoado de Sítio do Angico2 e
na capital do RN, pelo apelido de Bia Mulato, e Amélia Maria da Conceição, mulher
paraibana nascida em um povoado chamado Ribeira3.
São essas vozes peculiares que em seus modos singulares de vida representam, cada
uma à sua maneira, uma força feminina neste trabalho; buscando, de forma breve,
expor trajetórias, narrativas e caminhos, marcados por batalhas outrora travadas e
vencidas. À vista disso, no amplo campo das artes cênicas, ao narrar essas histórias,
pretendemos visibilizá-las, na tentativa de fazer com que você conheça e se reconheça no Ser(tão) que há dentro de nós. Contudo, cabe apontar que o grande desafio visto no horizonte foi o de promover um encontro entre essas mulheres e suas
histórias, bem como o fato de sermos fiéis aos traços singulares de cada narrativa.
Somos três autoras que temos em comum um território existencial circunscrito nas

FICÇÕES INSURGENTES

histórias de mulheres nordestinas, pois tecemos este trabalho a partir de experi-
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ências que nos aproximam, respeitando um olhar ancorado nas especificidades,

1 O Seridó é uma região de transição entre o campo e a caatinga nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.
2 Sítio do Angico é um pequeno povoado localizado em José da Penha, RN, Sertão Potiguar.
3 Ribeira fica às margens do Rio Paraíba, no município de Santa Rita, PB.

na forma como apreendemos as histórias que nos atravessam. Faz-se necessário
apontar que, em comunhão uma com a outra, escrevemos todo o artigo no gênero
feminino a fim de valorizar as mulheres e suas histórias, como também procuramos
contribuir para o desengessamento das estruturas hegemônicas, heteronormativas
e compulsórias, onde o masculino e seus padrões a todo instante imperam e dominam. É uma desconstrução pelas vias da escrita.

A MULHER SERIDOENSE EM SUPREMACIA E DESLUMBRE
Em noites escuras do sertão do Seridó, pela luz chamuscada do candeeiro, ouvem-se
as vozes das que já se foram, ouvem-se passos de madrugada na cozinha à procura
de farinha seca com rapadura. É na aurora do despertar da manhã nublada que se
acendem velas para as almas que aqui choram. Temos uma nostalgia por elas, de
lembrar seus feitos e de querer que elas voltem para junto de nós. Dizem as mais
velhas que é nossa culpa o suposto lamento, porque nos esquecemos de rezar por
seus espíritos, por sua coragem, pela sua sabedoria. Nestas noites, ao olharmos a
lua, devemos uivar um canto de alimento e emanar ao vento uma corrente de vida a
elas, pra que sejam devolvidas a um corpo pelo sopro de vida.
Esta escrita começa pelos mitos que despertam uma ancestralidade inerente a toda
mulher seridoense4. Desta condição de mestra anciã plasmada em graça e prontidão, escrevo as memórias das que se foram pelo tempo, pelo espaço, e que estão
vagando no inconsciente à espera de um lugar na história. Aqui, em pleno século
XXI, o século da devastação, traduzo os cânticos apagados, silenciados, das guerreiras antepassadas, que hoje se manifestam perante uma sociedade ainda excludente
e machista.
Eu, filha e detentora dos princípios da sabedoria anciã, carrego um sangue forte,
de raça, de desejo por um espaço na lembrança; aprendendo a recriar, a partir dos
mitos que me cercam, novos dizeres, misturando em um jarro alquímico as porções

4 Escrevo uma tese que visa descobrir, por meio de uma pesquisa documental, histórias femininas invisibilizadas e silenciadas pelos registros e documentos históricos da região do Seridó/RN. Além disso, estou entrevistando algumas mulheres seridoenses, buscando nos mitos, lendas de origem e outras formas poéticas delas
narrativas para construir um espetáculo teatral.
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de mudanças, do despertar para uma nova consciência que passe a lidar também
com os princípios do matriarcado como referência aos ensinamentos.
Acredito que o mito nasce como um sonho coletivo e serve para nos “conduzir a um
tipo de consciência que é espiritual5” (CAMPBELL, 2014, p. 15). São nossas profundezas reveladas e proferidas a essência maior do mito, pois podemos revelar-nos
enquanto vivenciamos, na alteridade, os encontros.
O psicanalista suíço Carl Gustav Jung (2000) nos diz que o nosso inconsciente pessoal armazena conteúdos reprimidos, esquecidos pelo tempo, mas temos, acima
de tudo, um inconsciente coletivo6 de natureza universal, composto, sobretudo,
de experiências. Neste universo escondido na mente humana, irei deixar que as
mulheres encontrem as suas imagens primordiais, ou seja, os arquétipos que estão
escondidos, fomentando nas conversas como eles podem aparecer em forma de
sonhos, de fábulas.
Mediante tais afirmativas, e no diálogo com minhas ancestrais, descobri que fomos
anuladas, fragmentadas em uma só imagem – a de educar, cuidar e ser fiel. A menina que nascia da mistura das três forças femininas existentes na região do sertão do
Seridó/RN7 – (indígenas, portuguesas e africanas), fez do seu sofrimento e suor uma
mulher de coração duro, bruto, forte, avassalador, descobrindo, com o tempo, como
desestruturar o discurso opressor que a manipulava.
Há quem dissesse que ela foi o ser dominado, que chorava as noites sozinha e que
tivesse medo de alcançar os seus objetivos. Mas ela passou a ser a dominadora, a
que ditava as regras e a que saía pra caçar. Era ela quem segurava a mão do marido
enquanto amamentava seu filho; era ela quem preparava com farinha e água uma
comida que até as deusas duvidavam de sua sabedoria para tal engenhosidade. A
guerreira do Seridó não tinha medo de nada; sem nome, sem idade e determinada,
sua maior tarefa era gerar e cuidar dos filhos, mas encontrava em seu labirinto de
dor um encontro consigo mesma, sabendo que suas potencialidades vieram das forças místicas que a geraram.

5 O termo “espiritual” neste trabalho não tem cunho religioso, mas sim uma proposta de reintegração do ser
humano com ele mesmo e com o cosmos.
6 Segundo Jung (2000), o inconsciente coletivo é simplesmente onde moram nossos mais profundos arquétipos.
7 Para mais, ver a tese de Helder Alexandre Medeiros de Macedo: Outras famílias do Seridó: genealogias mestiças no sertão do Rio Grande do Norte (século XVIII e XIX). Recife, 2013.
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Nasce das escritas de si um portal revelador de enigmas, supremo e de pertencimento próprio, fomentado pela troca existente entre nosso interior e o outro. O
livro da historiadora feminista Margareth Rago, A Aventura de contar-se: feminismos,
escrita de si e invenções da subjetividade (2013) contribuiu para a reconstrução da trajetória política das mulheres no período da ditadura militar, destacando as narrativas
autobiográficas de sete militantes feministas. Para Rago (2013, p. 19), na escrita de
si testemunhamos um discurso mais auricular, pois em “vez da lógica falocêntrica
do acúmulo de provas, predomina o trabalho mais sutil da reconstrução do sujeito
e das redes de relações.” Reconstruir essas redes de relações femininas me levou a
entrar em universos outros, que, foram erguidos com bandeiras de luta e de resistência política, social e cultural.
O fogo que queimava na fogueira em noites de fome foi lembrado por uma velha de
oitenta e cinco anos enquanto me narrava sua história. Nascida em um chão seco e
frio, foi vendida por pão e feijão a um homem de trinta e cinco anos que se tornou
o dono de seu corpo, a trancando em um barraco na serra da caatinga, em pleno
inverno, sem alimento e roupa para o frio. Os filhos começaram a vir em pleno aniversário de treze anos, pois sozinha, faminta e sem condições de criar os pequenos,
encontrou na natureza instintiva a saída para tais frustrações. Ela conta:
Eu dormia em cima da árvore para que as onça não comesse meu dois fi. Fazia as roupinhas deles de saco de farinha que eu pegava dos armazéns; e eu dava a eles o leite
de uma cabra que a minha vizinha me cedia. Meu marido vinha de mês em mês. Não butava nada dentro de
casa. Quando fiz oito fi eu fugi pra Parelhas/RN. Passei
dias na praça da cidade com essas crianças e começaram
a me chamar de Maria dos oito fi. Com ajuda do povo
da cidade, fui caminhando até abri uma casa de prostituição, e muitos homi rico frequentavam a minha casa.
Criei meus fio sozinha e me tornei a primeira mulher
dona de cabaré a ser do apostolado da oração na igreja de
Nossa Senhora de Fátima. Hoje eu sou respeitada.

60

SILVA,
2019, sic

Para a minha surpresa, a fala de Maria da Silva revelou uma ousadia e uma determinação subversiva a um contexto social excludente. Dona de uma força superior aos
dogmas sociais vigentes, criou os filhos na garra e no suor, buscando nas orações
um alívio e uma forma de pertencer àquele lugar, pois ela viu no fogo abrasador
uma saída para mudar sua história. Assim como ela, existem outras sertanejas que
incendiaram outras vidas, fazendo do sangue quente uma aliança de fortalecimento.

A CABOCLA BIA MULATO E SEUS RITOS DE PASSAGEM

8

“Hoje me deito na cama da saudade e me envolvo no manto da tristeza”

BIA MULATO
(2018)

Com frequência, perguntava-me quantas mulheres e suas histórias ao redor do
mundo são desconhecidas devido à cultura de silenciamento ou apagamento, em
que boa parte dos holofotes sempre estiveram mirados em ritos masculinos, imperando uma masculinidade dominadora. A pesquisadora francesa e feminista
Virginie Despentes (2016) afirma que a presença feminina sempre foi ativa em todas
as camadas da sociedade, e que elas ajudaram de várias maneiras para o seu desenvolvimento, mesmo não sendo tão valorizadas a partir de suas contribuições como
os homens. A partir disso, afirmo que:
Aqui, o feminino expande-se de forma concreta, revelando-se enquanto mote fundante de pensamentos teóricos e práticos, de caráter contemporâneo onde, em meu
intenso traçado pelas vias das artes da cena, apresento
enquanto artista e pesquisadora, talvez poeta da cena,
resultados das buscas incessantes por figuras femininas
que habitam minhas entranhas d’alma

8 Esta pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), iniciada no PPGArC da UFRN e finalizada no PPGT da UDESC sob orientação da Doutora Maria Brígida de Miranda
e co-orientação da Doutora Sandra Meyer Nunes.
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(NUNES,
2020, p. 188).

Caminhando nas frondosas estradas das artes da cena, me deixei ser capitaneada
pelas histórias das mulheres de minha família Mulato9 ao longo dos estudos teórico
e práticos, a fim de contribuir para o rompimento dos muros que me apontavam às
estatísticas de apagamento. Com isso, em fase de graduação em Teatro na UFRN,
mestrado em Artes Cênicas da UFRN e doutorado no PPGT da UDESC, visibilizei as
narrativas das mulheres de minha família, e toda pesquisa ocorreu por meio de uma
jornada em campo, e
[...] dedico-me à realização da busca por narrativas via
Pesquisa de Escuta, cujo objetivo final é estabelecer trocas de saberes, histórias e conhecimentos em contexto de
alteridade. A Pesquisa de Escuta, por sua vez, possibilita
que artistas-pesquisadoras passem a destampar ritos que
outrora estavam ocultos no universo da saudade das pessoas, como também pode ser estabelecida numa relação
íntima consigo mesma, via processo de individuação, e
que será reconhecida como uma pesquisa sobre si, onde
o sujeito conhecerá seus limites, suas particularidades e
totalidade
Dando início à contação de histórias orais, apresento minha avó materna, Bia
Mulato, mulher que nasceu em um pequeno povoado chamado Sítio do Angico (RN).
Naquele tempo, século XX, leis eram impostas pelos antigos, e todas as pessoas deveriam seguir. Ainda criança, Bia começou a se rebelar contra a “educação” já existente, onde as mulheres tinham que ser submissas e os homens, superiores. Menina
valente, afirmava para todos que nenhuma mulher deveria viver presa aos homens,
nem tampouco às suas ordens, e pelo fato de expor seus pensamentos era punida física, psicológica e patrimonialmente10. Bia Mulato cresceu em um ambiente hostil,
em meio aos cactos e canaviais, sonhando em ter uma vida diferente daquela.

9 Pertenço a uma família ameríndia, tanto do lado materno como paterno, e devido o tom de nossas peles minha
família materna passou a carregar em seu dorso o título de “Mulatos”, que acabou por se tornar o sobrenome de
alguns entes registrados em cartório.
10 As irmãs e irmãos de Bia ganhavam alguns presentes devido aos comportamentos de obediência e inferioridade, mas Bia, por ter sido reconhecida como uma criança revolta, não tinha os mesmos privilégios.
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Logo, a menina Mulato conquistou a amizade da mulher mais bonita do povoado,
chamada Maria Saldanha, ou, como também era conhecida, a Santa do Sertão.
Maria, por sua vez, era uma mulher forte; linda, de pele negra, adorada, desejada
e admirada por todos daquela região. Ela guardava consigo um enorme segredo,
revelado à sua mais nova confidente, Bia Mulato. De duas a três vezes por dia, Maria
se debandava para a igreja com um lindo véu sobre sua cabeça; mas à noite, com
toda sua inteligência e autoestima, transformava-se em uma meretriz, encantando
com o seu cheiro quem a tocasse. Foi assim que Bia tomou Maria como referência
de mulher, compreendendo que ela representava o símbolo da liberdade, do amor e
do direito de ser o que quiser.
Ao descobrir o segredo de Maria, Bia Mulato correu para sua casa, ventando o mundo, e na frente de todos os seus familiares disse que quando crescesse não queria ser
como sua mãe; uma mulher que não se arrumava, que era golpeada pelo machismo
e misoginia, mas sim como Maria Saldanha, uma rapariga. Por seu dito, a menina
Bia protagonizou uma situação nefasta: foi agredida na frente de todos os seus familiares, sendo proibida, dali em diante, por seu pai, de ter amizade com Maria
Saldanha. A menina Mulato não sabia o que tivera dito de errado para apanhar, pois
para ela ser rapariga era ser livre, ser bonita e adorada, tal como via Maria Saldanha
ser, e ela não sabia, de modo algum, o que era ser uma rapariga para os conservadores. Porém, como a menina era boa em quebrar regras, resolveu não desatar os nós
com a santinha.
Ao atingir seus 16 anos, foi cogitada para se casar, mas ela não tinha nenhuma pretensão e bradou que jamais se casaria, que preferia a morte àquele casório. Naquela
região, Bia começou a praticar atos que desprestigiassem sua imagem, assim como
a de seus familiares. Ela saía com frequência montada em sua besta chamada
Roxinha para as rodas de dança, à luz do luar, sem se importar com as opiniões de
outros. Seu pai, rapidamente, ao ficar sabendo de tais façanhas, ia ao local onde
se encontrava a moça e a agredia fisicamente na frente de todas as pessoas. Outro
feito foi seu relacionamento com vários homens do povoado, seguindo, de fato, os
rastros da Santa do Sertão.
Por ser vista como a vergonha da família Mulato e a doença que o patriarcado tentou
vencer, mas sem êxito, fora expulsa de sua região. Um rito de passagem se fechou e
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outro se abriu rapidamente. Ainda em sua juventude, foi parar na casa noturna mais
famosa da capital, Natal, a da pernambucana Maria Boa, se apresentando como cantora, mesmo nunca tendo cantado profissionalmente em sua vida. Bia teve uma vida
boêmia, com vários amores que não duraram mais do que uma noite. Sua atuação
como cantora, artista noturna, bem como meretriz, como também ficou marcada,
fora no período da Segunda Guerra Mundial, quando Natal sediou acolhimento aos
guerrilheiros.
Da infância à sua adolescência, Bia passou por situações de violência por parte de
seu pai e irmãos dentro de seu lar, sendo ela a vítima nestas situações. E hoje afirma
que toda a violência sofrida, devido à não aceitação de quem de fato ela era e/ou
queria ser, fez com que ela se rebelasse. No mais, apesar de ter atravessado todo
esse mar, ainda assim conseguiu resistir ao caos que é viver distante da ordem11.
Hoje alegra-se por ser um símbolo de resistência para muitas mulheres da família
Mulato, bem como de outras famílias do Sertão e de Natal.
Por fim, este estudo teórico-prático parte de minhas entranhas d’alma, e ao longo
dos estudos vai desvelando aquilo que se encontra oculto em mim a partir do momento que miro meu olhar para a minha ânima, sendo isto, segundo Jung (2000), o
lado feminino oculto no interior dos homens, e que influencia em nossa personalidade, assim como o animus. Como a ânima/us é reconhecida por Jung como um
arquétipo, e que influencia corriqueiramente as personalidades dos sujeitos, cabe
apontar que ninguém, jamais, conseguirá se distanciar daquilo que realmente é,
nem tão pouco conseguirá negar a própria natureza instintiva, e que num dado momento toda essa natureza há de guiar os indivíduos para os campos apropriados que
os liguem a elas/es mesmas/os, e é desta maneira que sigo realizando empreitadas
na seara das artes da cena, cuja finalidade é causar fruição entre histórias orais e
autoconhecimento anímico.

11 Bia Mulato sobreviveu ao regime autoritário do patriarcado e teve uma vida totalmente diferente de suas
irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas.
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ÔH! DE CASA!
- Ôh! de casa!
- Ôh! De fora!
- Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo!
- Para sempre seja louvado!

Pode entrar, a casa é sua! Aqui eu não pretendo fazer prescrições, indicar fórmulas
ou receitas. Apenas trago um pequeno desenho de um percurso apontando para
uma estrada, na qual ainda caminho, que se cruza com muitas outras e tem bifurcações, curvas, desníveis, desvios... Não tem como dizer exatamente onde começa
e onde terminará, o que eu tenho é apenas o próprio caminho, que vai se fazendo a
cada passo que eu dou.
Não pretendo aqui escrever enfadonhamente causos da minha vida pessoal, mas
será necessário adentrar em um território de uma narrativa que perpassa o lugar de
algumas experiências pessoais que fizeram de mim o que temporariamente sou e
que farão de mim o que eu ainda não sei. As experiências que vivi estão circunscritas
num espaço-tempo tão humano e factual que se fundem a um universo do coletivo,
das experiências de outros sujeitos, de percursos outros, para além do meu.
Para explicar melhor o lugar de onde eu falo, gostaria de servir nesta escrita um
bom café com bolachas de água e sal, pois eu queria transformar em parágrafos o
quintal da minha avó, onde eu cresci. Eu adoraria ter aqui a sombra do pé de manga
do quintal, com as cadeiras de balanço para sentar e conversar; eu queria poder
escrever o passar de uma tarde inteira de conversa com minha bisavó Natarí; ter
o canto dos passarinhos no rodapé da página; pintar as letras com o verdinho da
horta que a minha avó Amélia plantou; transcrever toda a poesia do fogão a lenha
e o bailado das chamas sob a panela do feijão. Mas tudo é tão grande, tão intenso,
dura apenas um instante, se transforma tão rápido, que só me resta a experiência
vivida, onde eu me apoio para refazer os percursos e descobrir a minha poética,
uma poética da saudade, do encantamento.
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O teatro que eu escolhi fazer procura a delicadeza no fazer, no falar, busca o encantamento das coisas simples que podem ser compartilhadas com outro; um gesto,
um olhar, uma história, uma canção, o silêncio. A minha poética vem das mãos de
mulheres corajosas, que mesmo silenciadas ao longo do tempo, invisibilizadas pelo
patriarcado, viveram suas próprias histórias com trabalho e poesia. E hoje, enquanto artista, me sinto inspirada e movida pela essência dessas mulheres.
O caminho é longo, porque são muitos os passos. Penso que o primeiro é compreender que tudo aquilo que eu vivo, no tempo e no espaço, é uma experiência relacional com o mundo, e essa experiência se dá no corpo. Eu sou corpo, pensamento,
sensação, sentimentos, movimento, tudo é o corpo-sujeito agindo, descobrindo a
si mesma, apreendendo o mundo onde habita no gerar de experiências; trajetos de
vida que traça percursos de existência.
Quando criança, eu era absorvida pela experiência de viver o mundo, e fazia, sem
saber, muitos exercícios de imaginação. Na minha casa não havia aparelho de TV,
eu só assistia a desenhos animados quando ia à casa da minha avó. Quando estava
em casa, agachava-me num cantinho do quarto da minha mãe, colocava o ouvido
na parede e ficava concentrada tentando ouvir o som da TV dos vizinhos, imaginando o que estava passando na tela. Quando minha mãe ligava o rádio, eu imaginava
que havia pessoas bem pequenas que falavam dentro do aparelho, tentando achar
uma brecha no rádio para ver essas pessoinhas. Ouvi muitos discos de histórias:
Rapunzel, Branca de Neve e os sete anões, O patinho feio, Os três porquinhos... Minha mãe
pegava os discos emprestados de uma vizinha e os colocava para tocar à noite, antes
de eu dormir.
Algumas circunstâncias da minha vida me levaram a morar com a minha avó Amélia,
um lugar acolhedor, um cenário para muitas descobertas, encontros, desencontros,
aprendizados e criação. Quase todos os dias recebíamos a visita da minha bisavó
Natarí (mãe da minha avó Amélia). Vovó Natarí sempre me trazia um agrado: um
doce, uma fruta, um pacote de pipoca. Seu carisma era tão grande que por onde ela
passava as crianças da rua pediam-lhe a bênção, como se fossem seus familiares.
Minha avó Amélia e minha bisa Natarí contavam histórias de tempos antigos, cantavam cantigas dos seus tempos de infância, me fazendo viajar no tempo, imaginando
como elas eram quando crianças.
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Essas memórias dão vida ao meu fazer artístico, elas dão significado à minha caminhada, não no sentido de ficar presa a um passado longínquo, de mergulhar na
nostalgia das coisas, mas na perspectiva da revivescência das memórias criativas e
da ressignificação dessas experiências gravadas em mim.
Considero-me uma artista em constante formação, numa construção contínua de
mim mesma. As escolhas que eu faço nesse caminho de busca estão na criança que
ainda habita em mim, que foi aprendendo a se esticar no tempo e usa o passado
para desenhar o presente. A mim, quando criança, interessava toda a “ciência de
quintal”: construir carro de mão com caixotes de madeira, subir no pé de cajarana,
correr atrás das galinhas, cuidar das cabras da minha avó, assar castanha de caju
nos fins de tarde e fazer todas as traquinagens-descobertas possíveis. Eu era abduzida pela curiosidade em conhecer as coisas; movida pelo desejo de saber, criar,
descobrir o mundo, entender de que eram feitas as pedras, o tijolo do muro, o fogo
da vela, as nuvens, o vidro.
Compreendo que a minha poética principia no corpo, naquilo que me move e que
dá sentido à vida. Para mim, o sentido da vida é viver, e isso implica em querer conhecer as coisas que estão à minha volta, em me empolgar com os acontecimentos
diários, me permitir sentir cheiros, texturas, sabores, sons e imagens; abrir-me aos
sentimentos, aos afetos, aos espaços de subjetividade, perceber-me, criar consciência sobre o corpo-próprio, desenvolver a consciência sobre mim mesma e me
transformar com esse movimento.
É desse lugar que vem a minha arte, a minha conexão com o divino, a minha integração com a vida. A minha poética tem um pulso com dois nomes: Natarí Maria
da Conceição (minha bisavó) e Amélia Maria da Conceição (minha avó). Elas me
ensinaram a ver o mundo com os olhos das histórias, das cantigas, da reza, das ervas
que curam; do apito do trem, da bênção e dos conselhos para o bem. Com elas eu
aprendi, chorei, amei, me senti frágil, me senti forte, fui cuidada e aprendi a cuidar,
a fazer cocada, a costurar, a contar histórias.
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CONCLUSÃO – TRANÇADAS EM VÁRIAS VOZES
A coragem que essas mulheres nordestinas tiveram para sobreviver em meio ao
caos foi surpreendente. A nosso ver, elas não atravessaram apenas as nossas histórias, mas também ajudaram a construir trajetos de existência de muitas outras pessoas, sobretudo mulheres. Suas vidas foram representadas aqui na escrita de poucas
páginas. Contudo, apesar do nosso esforço de apoiar essas narrativas em um lastro
poético, sabemos que o que essas mulheres representam, de fato, é muito maior
que o nosso relato, transcendendo aquilo que a nossa escrita é capaz de apreender.
Escolhemos apresentá-las a fim de que fossem vistas e valorizadas, especialmente
em meio ao campo acadêmico, na seara das artes da cena, onde remontamos, via
processos míticos e ritualísticos, seus ritos de passagem12, os quais podem ser lidos
como ritos de resistência, bravura e batalhas. Mulheres nordestinas que passaram
por imperativos negativos de silenciamento e invisibilidade, mas que inspiram as
nossas poéticas, nosso fazer na Arte de Ser. Por elas, traçamos os nossos próprios
caminhos na cena e, em nosso próprio corpo, buscamos abrir espaços para que elas
e outras, muitas outras sejam vistas, ouvidas e consideradas naquilo que são: mulheres que desbravaram e desbravam o seu próprio tempo como um grito de vida.
Não temos aqui a pretensão de dar voz a essas mulheres, porque isso elas já têm
de alguma forma, e é devido às suas vozes já ecoadas que estamos aqui recontando
seus ritos. A nós interessa apenas dizer o quanto somos atravessadas por essas narrativas, por esses fragmentos de existência, por faíscas de experiências vivas que fazem acender uma pequena chama à luz da lua, pois, segundo Clarissa Pinkola Estés
(1999), mulheres iluminadas assim não conseguem encontrar o próprio caminho à
luz sem abrilhantar a vida de outras.
Por fim, neste material, ao reunirmos as narrativas dessas mulheres nordestinas,
aquelas que para nós representaram momentos de resistência em suas vidas, podemos afirmar que em solo sertanejo há milhares de outras trafegando entre cactos e
canaviais. Elas escrevem na linha do imaginário a saudade que encanta por meio de
cantigas, orações, giros dançantes e poesia uma simbólica mensagem de guerreira
sertaneja, de nome de luta e de coração desbravador.
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12 Como proposta de ritos de passagem, cada pesquisadora irá montar um espetáculo a partir das histórias aqui
descritas.
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título:
Sonhos insurgentes: um ensaio dramatúrgico para o ensaio
de um mundo possível, dos autores Adriana Patrícia dos
Santos [Drica Santos], Julianna Rosa de Souza [Julianna
Rosa], Sonia Laiz Vernacci Velloso [Esha]
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ADRIANA PATRÍCIA DOS SANTOS [DRICA SANTOS]
JULIANNA ROSA DE SOUZA [JULIANNA ROSA]
SONIA LAIZ VERNACCI VELLOSO [ESHA]

PrÓLOgO
Três mulheres e seus corpos em contrafluxo. Três vozes em ressonância consigo
mesmas e com outras, mas, ao mesmo tempo, dissonantes de outras muitas. Têm
o desejo/sonho de um mundo possível. Sabem que para elas isso não soa piegas.
É urgente inventar outras narrativas, é insurgente este ato de escrita e emergente
ações para romper paradigmas! Mas não queremos compartilhar, falar somente
de nossas esfoliações diárias que o racismo, o machismo, as *fobias e o patriarcado nos provocam; queremos compor e confabular outra cena, sem nos iludir, mas
sonhar um sonho tão real quanto sentir o passado que nos habita e o futuro que
nos espera enquanto agimos no presente. Nesta escrita abrimos espaços para esse
jogo. O que compartilhamos aqui não tem pretensão; trata-se de um respiro a três
em meio a tanta exaustão cotidiana. Sinta-se convidada (o/e) a respirar conosco
neste ensaio para um mundo possível!

PaLavras-chave:
dramaturgia, mulheres negras, racismo

SONHOS INSURGENTES

DOI 10.29327/532466.1-5
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QUEM:
Atriz Narradora
olhar de fora, que comenta e narra
Atriz no Ensaio
atriz que questiona o processo
Atriz
em representação; personagem
Voz Off
voz problematizadora/reflexiva

CENA I - SOBRE SONHOS
VOZ OFF: Falar de sonho não é tarefa simples. A etimologia da palavra revela alguns caminhos significantes. (Ler definição em tom irônico) Começando pelo sentido num dicionário temos que “o sonho é conjunto de imagens que se apresentam
à mente durante o sono”1.

FICÇÕES INSURGENTES

ATRIZ NARRADORA: Escutei uma vez que a dramaturgia pode ser um espaço de
curar as feridas, que a arte e a literatura podem ser um espaço de reinventar e de
criar outros imaginários. “Só é possível se curar curando.”2
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1 RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: DCL, 2004.
2 Referência à fala de Carmen Luz na MIT SP, em 2016, no Diálogos Ausentes: O negro no cinema. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=tAousKfsg8I&t=1059 < acesso em 02/07/2020>

CENA II - SOBRE DESEJOS
VOZ OFF: Para Freud3, todo sonho carrega consigo um significado relacionado à realização de desejos. E os desejos são projeções que nos alienam e nos tiram de uma
pulsão libertária de vida. Perseguir essas projeções nos adoecem. E é justamente
nesse lugar do não-desejo que se dá a realização do curso livre da vida. É através do
mesmo que podemos gozar pelos nossos verdadeiros prazeres, fugir de uma sociedade que censura e dita regras tanto de caráter como de conduta; é nele e através
dele que podemos de fato vivenciar o que realmente gostaríamos de viver.
ATRIZ: Quando eu era criança, não lembro bem se com sete, oito ou nove anos,
lembro de uma “brincadeira” que eu gostava de fazer quando tomava banho: pegar
o sabonete e fazer bastante espuma e cobrir meu corpo com aquela espuma branca
só pra ver como eu seria se eu fosse branca.
projetam-se as seguintes palavras no corpo da atriz
ESPUMA BRANCA CORPO ESPUMA CORPO COBERTO
ESPUMA BRANCA CORPO NEGRURA
ATRIZ: Ela também… ela também me disse que quando era criança colocava na
cabeça as sobras de cabelos loiros de boneca, ou cabelos lisos, ou enrolava a toalha
na cabeça, deixando o tecido cair nos ombros… tinha o desejo/sonho de ter esse
cabelo, pensava que ser linda era somente assim, pensava que ser feliz e ser vista
como linda tinha de ser assim… teria sido isso um sonho fantasiado de pesadelo?
projetam-se as seguintes palavras no corpo da atriz
LISO CABELO LOIRO CABELO LINDA LOIRA CABELO
LISO BONECA NEGRURA LINDA
ATRIZ DO ENSAIO (conversando com ATRIZ): O sonho pode ter a forma de um doce
circular polvilhado com açúcar, feito com ovos, leite e farinha de trigo, frito em
gordura.

3 SILVA, Elaine Aparecida da; SANCHES, José Augusto Rodrigues. Os Sonhos como Manifestação de Desejos
Inconscientes. Psicologado, [S.l.]. (2011). Disponível em: https://psicologado.com.br/abordagens/psicanalise/
os-sonhos-como-manifestacao-de-desejos-inconscientes < acesso em 29/06/2020>
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VOZ OFF: A existência humana permite grandeza ética se antagonizando com mazelas antiéticas. É “a partir dessas contradições que nascem os sonhos coletivamente
sonhados e temos possibilidades de superação das condições de vida a que estamos
submetidos como objetos para tornar-nos sujeitos.”4
ATRIZ NARRADORA (para o público): Quando Paulo Freire5 fala de sonhos possíveis,
ele se refere à existência, ou ao existenciar-se ético-político pedagógico. Então, podemos encarar o sonho não só como a utopia de um mundo melhor, mais justo, na
forma de devir, de fluir, de processo, mas um sonho que se constrói na conscientização da autonomia e de sua condição histórico-social enquanto sujeito/a desse
devir. O sonho não como algo que se espera e almeja acontecer, mas algo que você
constrói no presente.
ATRIZ DO ENSAIO: Quando foi que você se deu conta que você não era exatamente
aquilo que lhe falaram que você era?

4 FREIRE, Ana Maria Araújo. Org. Pedagogia dos sonhos possíveis. São Paulo: Editora UNESP, 2001, p. 14.
5 Paulo Freire (1921-1997) foi educador e filósofo brasileiro, patrono da educação brasileira, com atuação e reconhecimento internacional. Suas propostas pedagógicas foram fundamentais para uma reforma na abordagem
da educação brasileira. Uma das características que nos inspira em Freire é o fato de propor uma prática educacional que estimule a autonomia do ser humano. Nessas sociedades governadas pelos interesses de grupos,
classes e nações dominantes, a “educação como prática da liberdade” postula, necessariamente, uma “pedagogia do oprimido”. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera:
ele não é coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfìgurar responsavelmente. A educação liberadora é
incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação.
A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições
de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica. Em: FREIRE,
Paulo. Pedagogia do Oprimido.17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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CENA III - EU TENHO UM SONHO
Várias vozes repetindo de modos distintos e em idiomas distintos, corpos dançando
em cena remetendo à dança como uma espécie de epidemia, algo contagioso, algo
que não pode ser interrompido, ação inspirada na Epidemia da Dança de 15186.
VOZES OFF: I have a dream - J’ai un r êve - Tengo un sueño - Mo lá àlá - Eu tenho
um sonho - Ich habe einen Traum - Ho un sogno - Somnium habeo - Mám sen Watashiniha yume ga arimasu - ‘Iinaa eandaa hulm - U menya yest’ mechta - Tinc un
somni - Ek het ‘n droom - Mo ni àlá kan (acrescentar quantos idiomas quiser)
ATRIZ: Eu tenho um sonho (na entonação remetendo ao discurso de Martin Luther
King)!
ATRIZ DO ENSAIO: Um sonho de que seremos livres.
ATRIZ NARRADORA: Um sonho de liberdade!
VOZES OFF: I have a dream - J’ai un rêve - Tengo un sueño - Mo lá àlá - Eu tenho
um sonho - Ich habe einen Traum - Ho un sogno - Somnium habeo - Mám sen Watashiniha yume ga arimasu - ‘Iinaa eandaa hulm - U menya yest’ mechta - Tinc un
somni - Ek het ‘n droom - Mo ni àlá kan
Entra a ATRIZ NO ENSAIO performando, de forma irônica, a personagem de A noviça
rebelde dançando a música tema do filme enquanto acontece a projeção do discurso I
have a dream, de Martin Luther King7, como se fosse a distorção do discurso de Luther
King ou uma imagem sobreposta. Essa cena acontece de forma crítica, pois banaliza
a ideia de sonho como uma forma alienada de um pensamento hegemônico branco.

6 Epidemia de dança de 1518 foi um caso ocorrido em Estrasburgo, França, em julho de 1518. No calor escaldante daquele verão, Frau Troffea saiu para as ruas de Estrasburgo e começou a dançar. Banhada em suor, ela continuou a dançar. Vencida pela exaustão, ela parou e retomou sua dança solitária algumas horas depois. Nos dois
meses seguintes, cerca de quatrocentas pessoas sucumbiram à mesma compulsão agonizante. Em seu auge, a
epidemia ceifou a vida de quinze homens, mulheres e crianças por dia. Possivelmente 100 pessoas dançaram
até a morte em uma das pragas mais bizarras e terríveis da história. Ver: WALLER, John. The Dancing Plague:
the strange true story of an extraordinary illness. Editora: Sourcebooks, Naperville: Editora Sourcebooks, 2009.
7 O discurso I have a dream de Martin Luther King se tornou uma referência marcante sobre a luta dos direitos
civis das pessoas negras nos Estados Unidos. Através da metáfora de sonho, Luther King traduz o desejo de um
dia poder estar em uma sociedade em que não haja segregação racial, em que não haja desigualdades sociais e
raciais. Discurso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aWlhPFHOl-Y <acesso em 30/09/2020>
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VOZ OFF: (Fala se sobrepondo ao discurso projetado em vídeo)
SONHO
“substantivo masculino
1. Conjunto de imagens que se apresentam à mente durante o sono 2. Visão.
3. Devaneio, fantasia, ilusão. 4. Ficção, utopia. 5. Coisa fútil e transitória. 6.
Aspiração, vivo, desejo. 7. Biscoito de farinha e ovos, frito em azeite ou manteiga e passado depois em calda de açúcar”8
Sonhar predispõe um estado inconsciente no qual as imagens se intercalam
automaticamente, sem que possamos ter qualquer controle ou ingerência sobre
elas; é uma imposição mental psíquica, uma exibição autoritária de conteúdo organizado segundo uma ordem inconsciente remota estabelecida.
Vídeo com a música do ABBA - I Have a Dream - entra no meio da transmissão do discurso de Martin Luther King e interrompe a leitura da VOZ OFF.
Retomada da Transmissão – A projeção do discurso de Martin Luther
King retorna, mas é interrompida mais uma vez por um som de hacker. Na sequência a ATRIZ DO ENSAIO intervém.
ATRIZ DO ENSAIO: Licença, peço licença aqui e agora... Não sei se consigo sonhar,
a insônia me pega de jeito, e, metaforicamente, o pessimismo me paralisa, a realidade e os números me assustam.
VOZ OFF: Atualmente, a taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a 5ª mais
alta do mundo. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou
sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões (37,1%) de
brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Há 536 casos por hora no Brasil e
quase a mesma proporção de mulheres que dizem ter sido vítimas de algum tipo de
violência sexual. O número de mulheres que sofreram espancamento é assustador
(1,6 milhões). Todos esses dados remetem à violência doméstica: 76,4% das mulheres conheciam o autor da violência, a maior parte aconteceu dentro de casa. Desde
2017, a proporção de crimes enquadrados como feminicídio vem aumentando paulatinamente. Em relação ao número total de homicídios de mulheres, em 2019 cerca

8 RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: DCL, 2004.
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de 35% já foram tipificados como crime que ocorre apenas pela vítima ser mulher.
E essa violência incide sobre as mulheres negras de modo significativo, pois desta
porcentagem de violência sobre as mulheres, 66% das mulheres assassinadas em
2017 no Brasil eram mulheres negras, por exemplo9. Ou seja, quando falamos sobre
violência doméstica, assédio, violência sexual, brancas e negras não estão no mesmo lugar das estatísticas. Há uma questão racial que intersecciona com gênero.10
ATRIZ DO ENSAIO: Não sei, às vezes acho que sonhar é necessário, um sonho, um
desejo de mudança, uma semente, uma esperança – mas desculpa, Martin, o que
você sonhou está longe de ser realidade, tanto lá como cá... Você nos ofereceu um
caminho diante de um passado histórico que não apontava muitas mudanças, eu
sei, eu sei que você plantou uma semente de esperança para pessoas negras que
estavam sendo dizimadas e fez um discurso lindo de aliança... You know, aqui onde
eu vivo confundem sonho com ilusão, aqui muitos acham que vivemos uma democracia racial11, ainda tem muita gente surfando na praia do “somos todos iguais”
– eu realmente quero acreditar que é possível, mas não me leve a mal, tem dias e
dias: dias em que mal me levanto da cama, me sinto deprimida e impotente, porque
quanto mais estudo esse sistema racista, mais meu corpo grita – desculpa, só digo
que a paciência histórica está chegando ao fim.
ATRIZ: SONHO. Uma romantização utópica dos desejos de produtos de felicidade
vendidos em qualquer prateleira de mercado capitalista, quer seja um produto, um
objeto, ou mesmo uma promessa de realização, sonho requer uma predisposição
oposta: acordar.
ATRIZ NARRADORA: Acordar dos sonhos de promessas futuras de mudanças, de
esperanças no amanhã eternamente adiado, no aguardo de momentos propícios e
indefinidamente postergados.
VOZ OFF: Os sonhos habitam outro tempo-espaço. Segundo as teorias de Einstein12,

9 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47365503 <acesso em29/06/2020>
10 AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. (Feminismos Plurais) São Paulo: Pólen, 2019.
11 Para saber mais sobre o mito da democracia racial, ver Depois da Democracia Racial (2006) de Antônio Sérgio
Guimarães. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702006000200014&script=sci_arttext&tlng=pt . <acesso em: 29/06/2020>
12 C.M. Porto e M.B.D.S.M. Porto. Uma visão do espaço na mecânica newtoniana e na teoria da relatividade de
Einstein. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 1, 1603, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/
rbef/v30n1/a17v30n1.pdf. Acesso em <29/06/2020>
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não flui igualmente em todo espaço, mas depende da pessoa que observa, ou seja,
não existe como um todo absoluto. Essa atitude ante o ato de sonhar pode ser um
risco, pois seria um véu que cobre a consciência da existência real; nos aliena do
momento presente.
ATRIZ DO ENSAIO: O que nos move em direção às ações reais não seria sonhar, mas,
enfim, acordar.
VOZ OFF: ACORDAR. Um estado de alerta fincado no encadeamento dos acontecimentos reais, atento à percepção das construções hegemônicas de opressão.

CENA IV - HOJE EU ACORDEI MAIS CEDO
Foco central, ATRIZ está deitada, como se tivesse dormindo
ATRIZ NARRADORA: (para o público) Ela vai acordar… calma, deixa... Não! Não! Não
chama repentinamente que pode dar mal súbito! Tem que acordá-la tranquilamente, a conta-gotas.
ATRIZ DO ENSAIO: Ah, não! Vamos acordar na marra!! Grita aí! Vamos espernear!
Nada de calar! Bora acordar! (gritando) Boraaaa! Dia tá aí!! Mais um dia de resistência cotidiana!! Bora acordaaaar!
ATRIZ NARRADORA: Chiiiiiiiiuu! Chiiiiiiiiu!! Chiiiuuu! (como que num sussurro, grito
que sai alto)
ATRIZ: (Acordando meio zonza) Que tá acontecendo? Deixa eu dormir mais um pouco… é bom estar nos sonhos… tava projetando um futuro aqui… tava quase… ah,
acordei… será?
ATRIZ DO ENSAIO: Só um pouquinho, peraí… Vamos voltar neste ponto da cena?
Aqui de repente seria bom ela acordar de diversas maneiras! Acordar de súbito e
com algo na mão, para defesa! Ou acordar dentro de outro sonho, mas que virou
realidade e de repente ela se depara com um mundo sem opressão, como se ela não
precisasse mais lutar, ou ainda: ela desperta, mas quer ficar alienada a uma ilusão,
tamanho é o medo de acordar diante de um mundo que nega sua existência... Ou
ainda: o que mais? (olha pro público) Diz aí! Que mais variantes poderíamos ter nesta
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cena?
Projetam-se imagens de nascimentos, depois olhares diversos de corpos diversos enquanto a VOZ OFF vai falando
VOZ OFF: O primeiro despertar de cada pessoa é quando nasce. Um despertar simbólico em abrir os olhos ao mundo pela primeira vez, mas ainda não temos a dimensão desse olhar, ainda olhamos em foco, não o todo. O todo é meramente uma
sensação de pertencimento. À medida que crescemos, para muitas de nós, vemos
que essa sensação de pertencimento vai sendo enclausurada: o mundo começa a
gritar que você não pertence a ele, só algumas pessoas têm esse direito, mas você
segue, segue despertando… E já não olhamos mais em foco, já conseguimos ter uma
dimensão maior do todo, e a sensação de pertencimento a esse mundo passa a ser
um olhar jogado ao mundo. Você começa a ver e perceber; e enfrentar a força do
não pertencimento é algo que nos aliena quando criança, deturpa nossos sonhos,
queremos sonhar em pertencer a esse mundo. Sonhos de crianças insurgentes. E
criamos ilusões de pertencimento, mas aí caminhamos, enxergando cada vez mais
o todo do mundo, e nos deparamos com assustadoras forças de repressão e opressão. Queremos acordar! E quando acordamos a cada dia nos deparamos com mais
monstros, crescemos e acordamos!
ATRIZ DO ENSAIO: (interrompe) Viramos gente grande! E nosso coração gigante é
que nos faz acordar num mundo que grita que não podemos fazer parte dele! E aí
questionamos: quem quer que não façamos parte desse mundo?! Quem inventou
isso?! Então é possível desinventar! É preciso acordar!
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CENA V - CAFÉ ANCESTRAL
ATRIZ DO ENSAIO: Fui eu que te acordei!
ATRIZ: Não, acordei sozinha.
ATRIZ DO ENSAIO: Fui eu, sério!
ATRIZ: Foi?!
ATRIZ DO ENSAIO: Sim, aqui é um espaço de confiança, você confia em mim, não
é?!
ATRIZ: Sim, tenho essa sensação… confiança! Pelo menos nesse lugar, porque no
mundo por aí afora, não.
ATRIZ DO ENSAIO: Então, fui eu que te acordei!
ATRIZ: (se dando conta do seu lugar de representação) - Mas como você sabe que eu
acordei? Eu posso ter despertado e estar aqui em pé falando com você, mas sem ter
acordado de fato. Muita gente é assim, desperta todos os dias, se levanta, mas não
acorda. Fica cumprindo um papel, um personagem que deram pra ela, e nem foi ela
quem escolheu, um papel que “tava no script’” do lugar e da condição em que ela
nasceu. É possível que um dia todas sermos protagonistas nesta peça?!
Cena congela, enquanto a atriz narradora começa a falar
ATRIZ NARRADORA: Ela sabe que está dentro de uma peça, de um jogo. Um jogo
sórdido onde as jogadoras e os jogadores partem de forma desigual em oportunidades. Eu narro o que fazem, não faço… narro e não sei se sou eu que escolho a história que quero narrar. Mas não quero só narrar. Outras narrativas só são reescritas se
as ações forem outras, se forem ações de emancipação, ações de libertação (fala se
dirigindo para a ATRIZ e a ATRIZ DO ENSAIO, a cena se descongela, se olham profundamente no silêncio, que irrompe depois com a fala) Eu quero escolher o que narrar, quero
reescrever e inscrever nossa história, que é diversa. Hoje eu acordei e vi que narrava
uma cena que se repete e que não fui eu que escolhi narrar!
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ATRIZ DO ENSAIO: (falando para a ATRIZ NARRADORA) - Eu acho que fui eu que te
acordei.
ATRIZ NARRADORA: Hoje não vou narrar, hoje vou assumir minha história. Não,
não foi você que me acordou. Fui eu mesma que acordei. Eu despertei, levantei, tomei meu café, olhei para xícara e me deparei com meu passado, ali, dentro da xícara
de café… Vi minha avó, bisavó e todas as outras antes de mim. Prometi para elas,
quando dei meu último gole, que iria inventar outras narrativas para nós, e acordei!
ATRIZ: (numa quebra cômica, se movimenta pro público e por todo o espaço) Bóraaa!
Bóra acordar galeraaaa!! Bóraaa!! É hora! E é agora!! Já é tempo!! (quebra novamente
e diz com seriedade) O café não pode esfriar! Nossas ancestrais estão ali, esperando!!
ATRIZ DO ENSAIO: (começando a passar um café em cena para distribuir ao público)Eu
acordei já faz um tempo, compartilhei e venho compartilhando muitos cafés com
nossas ancestrais. Por isso quis acordar você muito rápido, porque é urgente! O café
com sabor de luta e de liberdade não pode esfriar na mesa. Tem gente que quer
fazer de nossa existência um borrão. Desculpe se pareço desrespeitar seu tempo
(olha para a ATRIZ), mas é que é urgente, emergente e insurgente! Mas também não
quero te assustar… Não, não, não, não volte a dormir e ficar somente no sonho de
um bom futuro. Eu, eu entendo. Tudo bem, acorde no seu tempo, mas lembre-se
que é urgente! Um soldado bateu à nossa porta, quase derrubei meu café de susto.
É urgente!
13

CENA VI - FINAL: ENSAIO SOBRE LIBERDADE

As atrizes pegam o café passado em cena e vão distribuindo ao público, tecendo um
diálogo entre si, mas direcionado ao público, como se fosse uma comunhão íntima. A
ATRIZ inicia uma preparação para cena, se aquece e faz ações para estar em prontidão.
ATRIZ DO ENSAIO: Qualquer pessoa interessada em mudar o mundo, também tem
que aprender como cuidar de si mesma. Por muito tempo, ativistas não necessariamente pensavam que isso importava… Mas importa, importa cuidar de si mesmas,
seja do que comem ou cuidar de sua saúde mental, corporal, espiritual.

13 Inspirado em fala de Agela Davis: Radical Self Care. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q1cHoL4vaBs. < acesso em 30/06/2020>. Tradução: Drica Santos.
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VOZ OFF: A líder do Panteras Negras Ericka Huggins14 começou a praticar yoga e
meditação nos anos 70 e ela estimulou muitas pessoas, incluindo Huey Newton15 e
Bobby Seale16 a se juntarem a essa prática… eu acho que eles praticaram um pouco,
mas eu penso que o movimento teria sido bem diferente se nós entendêssemos a
importância deste tipo de autocuidado.
ATRIZ: Eu comecei a praticar yoga e meditação quando eu estava na cadeia, mas foi
mais do que uma prática individual, mais tarde eu tive que reconhecer e enfatizar
o caráter coletivo deste trabalho sobre si mesma e percebi que se tratava de um
autocuidado radical, para além do individualismo que isso possa significar.
ATRIZ NARRADORA: Porque é importante para ativistas e organizadoras de movimentos praticar radicalmente o autocuidado?
ATRIZ DO ENSAIO: Bem, significa que ao praticar radicalmente o autocuidado, nós
todas nos tornamos capazes de nos colocar por inteiro dentro do movimento, significa que, em nosso trabalho como ativistas, podemos cooperar com maneiras de reconhecer, de identificar, e esperançosamente nos movermos para além do trauma.
Significa uma abordagem holística eu acho.
ATRIZ NARRADORA: Que impacto um radical autocuidado pode ter na sustentabilidade de nossos movimentos?
ATRIZ DO ENSAIO: Eu acho que longevidade é importante e não simplesmente a
longevidade individual. É igualmente importante reconhecer que, como nós desenvolvemos nosso movimento hoje, estamos criando um terreno para a emergência
de novos ativistas. E o que nós fazemos hoje, tem um impacto no que as pessoas

14 Ericka Huggins é educadora estadunidense, tomou parte como líder do partido dos Panteras Negras, foi presa
política, ativista de direitos humanos e poeta. Mais informações acesse: https://www.erickahuggins.com/bio
<acesso em 30/06/2020>
15 Huey P. Newton, revolucionário estadunidense, co-fundador, líder e inspirador dos Panteras Negras.
Inspirado em Malcolm X e outros pensadores de esquerda, juntou-se ao colega Bobby Seale em outubro de
1966, para fundar o Partido Pantera Negra para Autodefesa. Foi preso e exilado em Cuba por três anos. Morreu
assassinado em 1989. Mais informações, acesse: https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/n/
newton_huey.htm <acesso em 30/06/2020>
16 Bobby Seale é defensor de direitos civis e mudanças sociais, foi cofundador do partido do Panteras Negras.
Serviu a força aérea dos EUA e desligado por má conduta. Foi preso político. https://www.pbs.org/hueypnewton/
people/people_seale.html <acesso em 30/06/2020>
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jovens serão capazes de fazer amanhã. Então eu acho que nós temos que imaginar
nós mesmas conectadas com as pessoas que vieram antes de nós e aquelas que vêm
depois de nós. (Se dirige ao público como se estivesse conduzindo atrizes/atores a um exercício de improvisação em cena) Olhem para suas xícaras de café, imaginem… vocês
são capazes de imaginar, todos somos! Olhem, respirem fundo… imaginem… o que
suas ancestrais dizem pra você? O que elas dizem sobre onde você chegou até agora?
Elas perguntam se você se sente bem com o que vem escolhendo em sua caminhada… Elas perguntam se você anda se escondendo, se você tem preguiça de acordar.
Você consegue ouvir seu chamado? É preciso estar acordada para ouvir!
ATRIZ: Pessoas pretas de todo mundo vêm sendo sujeitadas às mais inimagináveis
formas de violência: escravidão, tortura. Mas ao mesmo tempo, isso não é só o que
as pessoas pretas têm oferecido ao mundo, nós também produzimos beleza, música
e arte, e eu acho que o autocuidado feito pelas pessoas pretas reconhecem a conexão entre luta e arte, e entre beleza e imaginação.
ATRIZ DO ENSAIO: É muito perigoso… é muito perigoso! Não reconhecer que, assim
como nós lutamos, nós estamos atentas para requerer o mundo por vir, e o mundo
por vir deve ser onde nós reconhecemos a coletividade e a conexão entre relações e
curtir. E se nós não começarmos a praticar um radical autocuidado coletivo agora,
não há maneira de imaginar e alcançar um tempo de liberdade! Um sonho insurgente é possível!
ATRIZ: (terminando seu aquecimento físico preparatório) Tô pronta!!
BLACK OUT – público permanece no escuro com as xícaras de café e bule no foco de luz
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RESUMO
Este texto visa abordar alguns aspectos da multiplicidade presente no Teatro
Comunitário a partir do relato de três experiências em contextos comunitários distintos: no Gama (periferia de Brasília/DF); no Assentamento de Reforma Agrária Poço
Longe (Ruy Barbosa/BA) e na comunidade surda (Porto Alegre/RS e Florianópolis/
SC). Para tanto, se faz oportuno refletir sobre a conceituação do Teatro Comunitário
e sobre a ideia de comunidade implicada na mesma.

PALAVRAS-CHAVE:
Teatro Comunitário - Espaço Semente - Teatro Surdo - Grupo Signatores - Grupo de
TEATRO E AÇÕES CULTURAIS EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS

Teatro do Assentamento Poço Longe
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Como afirma Telles (2003), o teatro vem ampliando seus espaços de atuação a partir
da realização de projetos onde artistas, universidades, governo e ONGs tornam-se
parceiros em ações sociopolíticas por todo o país, que, nas últimas décadas, vêm
buscando democratizar o acesso ao que antes era mais restrito (TELLES, 2003, p.
66). Dentre essas práticas, os termos mais amplos e utilizados tendem a ser o Teatro
Aplicado (ou applied theatre na literatura internacional), como na obra de Marina
Henriques Coutinho (2012); e o Teatro Comunitário, defendido por autores brasileiros, das quais se destaca Márcia Pompeo Nogueira (2017).
Para a autora supracitada, existem três diferentes modelos principais de atuação
nas comunidades estabelecidos pelo grau de protagonismo das comunidades nos
processos que as têm como foco. São eles: Teatro para comunidades, Teatro com
comunidades e Teatro por comunidades (NOGUEIRA, 2017, p. 15-17).
Destes, apenas no último modelo as pessoas da comunidade são incluídas no fazer
como participantes ativas em todas as etapas, apreendendo os meios de produção
teatral. Assim, vale ressaltar, como afirma Nogueira (2017), que para uma prática
teatral possa ser considerada teatro em comunidades
[...] não basta se apresentar numa comunidade para que
sua prática possa ser entendida como teatro na comunidade. É preciso que seu conteúdo e/ou forma dialoguem
com a comunidade.
Isto é, a localidade onde o teatro é realizado não determina, por si só, o tipo de teatro
nem seus objetivos, pois no Teatro Comunitário a relação com a comunidade é o

FICÇÕES INSURGENTES

foco e o eixo organizador de suas ações.
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NOGUEIRA,
2017, p. 14

SEMEANDO ARTE - O TEATRO COMUNITÁRIO DO ESPAÇO SEMENTE
As experiências comunitárias da Semente Companhia
de Teatro e do Espaço Semente1, na cidade do Gama,
periferia de Brasília – DF, ilustram bem a importância
dada à comunidade e suas questões no processo teatral.
Gama corresponde à Região Administrativa II do Distrito Federal, com 132.000 habitantes, estando a 35 km da
capital, e, quando comparada a esta, mostra índices inferiores de renda, escolarização, infraestrutura e acesso à
arte e à cultura, com poucos espaços culturais ou de lazer
O Semente, como chamamos, surgiu como um espaço de encontro e exercício da
arte na cidade e tem os objetivos de popularizar o teatro e a literatura, e proporcionar maior acesso à cultura de modo geral. Fundado em 2007 por um morador da
cidade, sua primeira ação foi criar uma biblioteca comunitária, depois abrimos uma
oficina de teatro, que resultou no espetáculo Morte e Vida Severina (2009). Os dois
trabalhos seguintes, Doces Lembranças de Nós Mesmos (2011) e Infinito Vazio (2013),
foram montados de modo semelhante.
Em 2013, com a crescente quantidade de eventos realizados no Espaço, a
Administração Regional do Gama concedeu o uso de um local público abandonado
há 16 anos em reconhecimento às contribuições do Semente à comunidade. Nesse
local, inaugurado em 2015, já realizamos espetáculos como Miguilim Inacabado
(2015), Faça-se Luz (2016), Macunaíma (2017), Ator (2019), Um Sopro de Vida (2019) e
Alvo (2020). Todos esses surgiram a partir de oficinas de iniciação teatral – que são
ações já tradicionais do Semente. Estas oficinas foram aos poucos se transformando
em processos coletivos em que todos participam ativa, engajada e multiplamente.
Aos participantes é dada a oportunidade de experimentar suas potencialidades, desafiar suas habilidades e se expressar.
O trabalho do Semente em suas oficinas e montagens se destaca pelo uso de obras
da literatura brasileira como ponto de partida. Livros como Morte e Vida Severina
1 O Espaço Semente, desde a sua formação em 2007, é um ponto cultural do Gama, oferecendo à sua comunidade oficinas de teatro e música, saraus, shows, espetáculos teatrais autorais, convidados e diversas outras
atividades. Para mais informações ver SEMENTE CIA DE TEATRO (2020) e SOUZA (2018)
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(1955), de João Cabral de Melo Neto, são trazidos para os processos, discutidos, interpretados e recriados de acordo com as nossas necessidades e visões de mundo. A
literatura se funde ao teatro para tratar dos problemas da realidade periférica, local
e específica que compartilhamos, e para expressar inquietações e questionamentos
dos temas complexos da vida, que a arte proporciona trocar simbólica e metaforicamente. No Semente, a literatura se mostrou um veículo potente para envolver
pessoas e trabalhar cenas, pois, como defende Antônio Cândido (1995), ela é uma
manifestação ampla, diversa e constante em algumas culturas espalhadas pelo que
pode servir como fonte de humanização, que se define como
[...] o processo que confirma no homem aqueles traços
que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão,
a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar
nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.
A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.
Porém, em uma sociedade de organização injusta, a fruição da literatura é limitada,
ocasionando diferenças no seu acesso. Portanto, a sua negação, que acontece hoje
com base em uma estratificação social pautada na situação socioeconômica, geográfica e identitária de um indivíduo ou grupo, é um processo de desumanização,
acima de tudo.
Para além de se mostrar um espetáculo ou o “produto final”, o objetivo do Teatro
Comunitário e de um fazer teatral engajado é o envolvimento, a mobilização, a
transformação pessoal e grupal que se empreende no processo. Os trabalhos do
Espaço Semente têm como foco e ponto de partida a realidade de sua comunidade,
usando a vivência dos seus participantes como conteúdo e/ou usando adaptações de
obras literárias para investigar e provocar temas. Segundo Telles (2003), o trabalho
de teatro possibilita a apreensão de aspectos das expressões artísticas sofisticadas
da arte “erudita” e a construção de novas representações simbólicas e discursivas
que dialoguem com a realidade da comunidade.
A comunidade que compõe o Espaço Semente, tanto enquanto membros como en89

(CANDIDO,
1995, p.182)

quanto público, caracteriza-se pela marginalização e a forte influência de marcadores sociais e políticos, como o racismo, o machismo, o classismo e a violência contra
pessoas LGBTQi+. Assim, a experiência coletiva afetada por esses marcadores possibilita a confluência de interesses e saberes em cada trabalho, com o objetivo de
denunciar, transformar ou fazer refletir. Através da identidade periférica articulada
à literatura surge a potência artística necessária para solidificar um fazer teatral
comunitário que têm se mostrado transformador, principalmente para aqueles que
o fazem, mas também para quem o assiste.

A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO COM OS JOVENS DO ASSENTAMENTO DE
REFORMA AGRÁRIA POÇO LONGE (BA)
No início de 2010, o Grupo de Teatro Roda Moinho (BA) principiava seu percurso de
trabalhos no sertão baiano, desenvolvendo ações de Teatro Comunitário que viriam
a perdurar até o final ano de 2018, quando o grupo encerrou suas atividades. O primeiro trabalho desenvolvido foi o projeto As Nossas Máscaras (2010), com a execução
de duas oficinas: a primeira. de Commedia dell´Arte e teatro de máscaras, e a segunda de Confecção de máscaras em assentamentos de reforma agrária de Ipirá e Ruy
Barbosa, na Bahia, quando então foram iniciadas as ações com o Assentamento de
Reforma Agrária Poço Longe.
O seguimento das atividades deu-se com a primeira versão do projeto Teatro
PopuRural (2010), que oportunizou a continuidade com o trabalho com máscaras e
oficinas de Circo e Música para jovens e crianças do assentamento. Essa experiência
gerou o Grupo de Teatro do Assentamento Poço Longe (GTAPL)2 e o primeiro espetáculo
do grupo, O Mistério das Ovelhas (2011), sendo este, na ocasião, apresentado para a
comunidade e na área urbana do município.
O trabalho foi continuado com três edições do PopuRural, É Momento de Encontro!
(2013, 2015 e 2016), um projeto guarda-chuva, pois desenvolvia ações de ordens
distintas. Na primeira edição, deu-se continuidade ao trabalho com jovens com
teatro e música (com um direcionamento para as demandas do espetáculo), mas

2 Esse primeiro ano de trabalho também gerou a dissertação de mestrado Commedia dell´Arte no
sertão da Bahia: uma experiência teatral com jovens do Assentamento de Reforma Agrária Poço Longe
(OLIVEIRA, 2012), pelo PPGAC/UFBA e um livro com mesmo título.
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estes passaram também por oficina introdutória de produção cultural, pois participavam diretamente do processo de produção da atividade É Momento de Encontro!,
que contemplava um intercâmbio de artistas do território de identidade Piemonte
Paraguaçu dentro do Assentamento.
O intercâmbio reunia artistas de diferentes linguagens e idades, que além de trocar
entre si, trocavam com a comunidade do assentamento (posteriormente também
com outras comunidades). Tal intercâmbio era estruturado a partir de atividades
como Roda de Diálogo, oficinas diversas, Fogueira (momento de festejo) e o É dia de
Festa! (mostra das produções de artistas locais e de participantes do intercâmbio de
outros lugares).
Desde o início dos trabalhos com o teatro, a busca pela autonomia e autogestão do
GTAPL era fomentada tanto com reuniões e incentivo a reflexões sobre o fazer teatral por parte do Roda Moinho quanto com a apreensão de metodologias e condução
de partes dos encontros pelo próprio GTAPL. Com o projeto acima mencionado, os
objetivos de autonomia e autogestão tomaram uma dimensão mais sistematizada,
com o processo de monitoria teatral dentro do GTAPL, com duas pessoas do grupo
que conduziam (a partir de preparação conjunta com o Roda Moinho) ensaios do
espetáculo e sua preparação.
Nas edições seguintes, além de permanecerem as atividades já desenvolvidas, o raio
de ações (tanto do intercâmbio quanto dos trabalhos do GTAPL) foi abarcado para
distritos rurais próximos e para a área urbana de Ruy Barbosa, mas com as ações
partindo ainda do Assentamento. O trabalho com as pessoas monitoras do GTAPL
foi expandido para o trabalho com mediação, com orientação e coordenação de
Alexandre Geisler. As duas pessoas monitoras/mediadoras do grupo preparavam
ações de mediação do novo espetáculo do GTAPL As Caixas (2015), outro anseio
oriundo do grupo de jovens. Essa atividade configurava a mais nova proposta do
projeto, o PopuRural Miudim, que envolvia ações antes, durante e após a apresentação do espetáculo do GTAPL em comunidades.
Na última edição, por desejo do GTPAL, o projeto ganhou uma versão itinerante, envolvendo praticamente as mesmas ações no Assentamento e em mais dois municípios (Ibiquera/BA e Iaçu/BA), com trabalho voltado também para distritos ou assentamentos dos mesmos. Outra ampliação foi a formação em fotografia de integrantes
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do GTAPL, a qual selecionou dois monitores em fotografia do grupo, os quais eram
responsáveis por registrar as ações daquela edição do PopuRural. A oficina gerou
também uma exposição no Assentamento e nos municípios envolvidos com as fotos produzidas pelas pessoas integrantes do grupo, com a curadoria, organização e
orientação de Cândido Vinícius Silveira.
Envolvendo ações de ordem distintas, como formação, mediação, intercâmbio,
apreciação e produção, o que foi vivido com o Poço Longe se aproxima das conceituações de Teixeira Coelho sobre ação cultural, para quem:
A ação, de seu lado, é um processo com um início claro e armado, mas sem fim
específico e, portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas quais se deva
necessariamente passar – já que não há um ponto terminal ao qual se pretenda ou
espere chegar. [...] Na ação, o agente gera um processo, não um objeto. (COELHO,
2012, p. 11/12)
Desse modo, o trabalho desenvolvido no Assentamento de Reforma Agrária Poço
Longe (2010-2016) buscou, de modo ativo, envolver as pessoas do GTAPL e as demais
da comunidade do Poço Longe em perspectivas diversas do fazer artístico.

A EXPERIÊNCIA DO GRUPO SIGNATORES (TEATRO COM SURDOS)
Em 2010, o Grupo Signatores3, fundado em Porto Alegre (RS), foi criado a partir do
interesse comum dos seus participantes surdes e ouvintes em investigar os processos de construção da linguagem teatral e o potencial cênico da Língua Brasileira de
Sinais (Libras). Com uma proposta de prática artística e acadêmica, o grupo investiga as possibilidades de criação da comunidade surda, produz artigos científicos
com participações em congressos nacionais e internacionais, oferece oficinas de
teatro em Libras, realiza montagens e apresentações de teatro bilíngues (Libras/
Português).
Como marco de sua fundação, o Signatores teve o primeiro projeto aprovado pelo
edital de pesquisa Concurso Décio Freitas – FUMPROARTE (2010) em conjunto com a

3 Grupo Signatores. Disponível em: < www.signatores.com.br ou www.facebook.com/gruposignatores >. Acesso em 17 de ago. de 2020.
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ação de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dentro do
Grupo de Estudos em Educação, Teatro e Performance (GETEPE); o projeto Gestos que
falam: diálogos entre teatro e educação4 foi realizado ao longo do ano de 2011. Dentro
das atividades do projeto Gestos que falam foram realizadas três oficinas de teatro
para surdos (2011 a 2013) com duração de 10 meses cada, ministradas por Adriana
Somacal (ouvinte), Augusto Schallenberger (surdo) e coordenação pedagógica de
Sergio Lulkin (ouvinte), oferecidas gratuitamente na cidade de Porto Alegre (RS).
No final de cada oficina realizamos a montagem de uma apresentação bilíngue
(Libras/Portugês): Aventuras no Reino Surdo (2011), Memória na ponta dos dedos5
(2012) e O ensaio de Alice (2013), dirigidas por Adriana Somacal. Dentro da proposta
de montagem do Grupo Signatores, todos os espetáculos são realizados por um elenco de atores surdos e encenados em Libras. Com uma proposta de inversão do conceito de acessibilidade cultural, oferecemos ferramentas de inclusão do espectador
ouvinte: os espetáculos são acompanhados por dois atores ouvintes, fora de cena,
localizados na cabine de luz, responsáveis pelo áudio aberto para a plateia em língua
portuguesa, a tradução para o público ouvinte, chamados de narradores-personagens6.
Em 2014, um novo projeto do Signatores foi selecionado pelo Concurso FUMPROARTE
edital 004/2014 – Produção, da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre: a
montagem profissional com atores surdes de Alice no País das Maravilhas estreou em
2015. Entre os anos de 2016 e 2018, o grupo ofereceu oficinas de teatro com surdes e
participou de festivais com apresentações dos espetáculos repertórios Memória na
ponta dos dedos e Alice no País das Maravilhas.
O Grupo Signatores segue em atividades na cidade de Florianópolis (SC) com o projeto Shakespeare em Libras. Realizado de 2017 a 2019 como projeto de extensão no
Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Palhoça Bilíngue, com coordenação
de Adriana Somacal. O projeto foi selecionado pelo edital do Festival Cultura Inglesa
para a montagem contemporânea e bilíngue (Libras/Português) de Romeu e Julieta,
de William Shakespeare, estreia prevista para 2021, em São Paulo (SP).

4 O projeto seguiu em atividade por mais dois anos (2012 a 2013), através do edital de Programa Sulgás de Patrocínio
Cultural e Esportivo; patrocínio da empresa AGCO Brasil, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério
da Cultura do Governo Federal (citado com a nomenclatura da época, extinto em 2019)
5 Este trabalho também derivou na dissertação “Memória na ponta dos dedos: sistematização de práticas de
teatro com surdos” (SOMACAL, 2014).
6 Afastamos o termo dublagem pelo conceito de sobreposição ou substituição de uma língua pela outra. O narrador-personagem acompanha o ritmo e entonação dos atores surdes em cena.
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Quando refletimos sobre os desdobramentos de atuação do Teatro Comunitário,
em sua maioria marcado pela questão da localização geográfica dos participantes,
percebemos pelos exemplos de atividades citadas anteriormente que o teatro com
surdes está para além no espaço físico ou localidade. No contexto de teatro com a
comunidade surda, a Língua de Sinais assume um papel que ultrapassa sua função
linguística, como uma alternativa para a comunicação de uma minoria linguística;
a Libras é um canal de reconhecimento de uma identidade (STROBEL, 2008, p. 89).
A legitimação das peculiaridades vinculadas às questões de construção identitária
des surdes passa pela forma como o sujeito vê, interpreta e se comunica com o meio
do qual faz parte e no qual está inserido; a produção artística passa a ser um reflexo
desse processo identitário da cultura surda.
Na área de pesquisa de Educação com Surdos, o teatro está presente como parte do
processo educacional, considerado como um dos aspectos da produção da cultura
surda:
No panorama da educação de surdos, é possível constatar que, para muitas pessoas, torna-se irrelevante e,
para outras, decididamente incômoda, a referência a
uma cultura surda. Em menor grau ainda, se discute a
situação bilíngue de surdos. Em geral, em um contexto
escolar ou clínico onde não se tolera a Língua de Sinais
e/ou a cultura surda, há um completo desconhecimento
dos processos e dos produtos que determinados grupos
de surdos geram em relação ao teatro, ao brinquedo,
à poesia visual, à literatura em Língua de Sinais etc...
Na construção de espaços para expressão artística, abrimos a possibilidade da narrativa da resistência da comunidade surda, “no qual um grupo de pessoas vivem
juntas, compartilham metas comuns” (PADDEN; HUMPHIRES, 2000, p. 5). Construir
uma linguagem teatral com surdes é uma forma de garantir visibilidade, reconhecimento e valorização do conjunto de hábitos, modos, costumes, posturas e visões de
mundo que constituem a cultura surda. Na realização das suas atividades, o Grupo
Signatores destaca-se pela proposta em realizar apresentações de teatro bilíngues
(Libras/Português), com protagonismo dos atores surdes, promovendo um espaço
de fruição artística igualitário compartilhado pela plateia de surdes e ouvintes, onde
a acessibilidade cultural deixa de ser um conceito e transforma-se em prática.
94

(KARNOPP,
2010, p. 160).

cOnsiderações Finais
Assim como outras formas de arte, o Teatro Comunitário é um fazer múltiplo e variado, partindo de várias proposições teóricas e posto em prática de várias formas
e em contextos comunitários diferentes. Os três casos apresentados neste artigo
pretenderam contribuir para a discussão na qual o termo Teatro Comunitário é
compreendido, mostrando iniciativas ao redor do Brasil com diferentes populações,
modos de operação e objetivos.
Apesar das diferenças, o Teatro Comunitário enquanto categoria teórica, prática e
artística mostra-se apropriado para abarcar essas práticas, tendo em vista o grau de
protagonismo e de envolvimento das comunidades com as quais esses projetos trabalham. Para além da localidade onde são realizados, relembrando Nogueira (2017),
os fazeres teatrais do Espaço Semente, do Grupo de Teatro Roda Moinho com o GTAPL e
do Grupo Signatores focalizam o com, quem e o para quem existem, colocando as suas
comunidades como foco principal para qual a ação teatral se desenvolve.
Além disso, acreditam que o Teatro e suas linguagens podem e devem ser apreendidos por qualquer pessoa nele interessado e que, tendo em vista as condições sociais
diversas que caracterizam a nossa sociedade, são necessárias ações que visem a
democratização e a disseminação do acesso à arte e à cultura, principalmente para
aquelas populações que historicamente foram afastadas desses conhecimentos tão
importantes às humanidades.
As três iniciativas aqui apresentadas acreditam na arte como potência de transformação de vidas e da sociedade, empenhando-se para que ela seja acessível a todes.
Da mesma forma, espera-se que esse artigo possa contribuir para a discussão deste
campo artístico e científico, incentivando a realização de futuros projetos e publicações e a expansão do número de iniciativas de Teatro Comunitário no Brasil e no
mundo.

95

REFERÊNCIAS
CANDIDO, Antonio et al. O direito à literatura. Vários escritos, v. 3, p.
235-263, 1995.
CODEPLAN. Governo do Distrito
Federal. Pesquisa Distrital por Amostra
de Domicílios – Gama. 2018.
COELHO, José Teixeira. O que
é ação cultural. São Paulo, Brasiliense,
2012.
COUTINHO, Marina Henriques.
A favela como palco e personagem.
FAPERJ, 2012.
KARNOPP, L. B. Produções culturais de surdos: análise da literatura surda. Cadernos de Educação (UFPel), v.
Ano 19, p. 155-174, 2010.
NOGUEIRA, Márcia Pompeo.
Teatro e Comunidades: A experiência brasileira. In: Cruz, H., Bezelga,
I., & Rodrigues, P. Práticas Artísticas
Comunitárias. Porto: Universidade de
Évora, 2017.
PADDEN, C.; HUMPHRIES, T.
Deaf in america, voices from a culture.
Cambridge: Harvard University Press,
2000.
OLIVEIRA,
Rosa
Adelina.
Commedia dell´Arte no sertão da Bahia:
uma experiência teatral com jovens do
Assentamento de Reforma Agrária Poço

96

Longe. 2012. Dissertação (Mestrado
em Artes Cênicas) - Escola de Teatro,
Universidade Federal da Bahia. Salvador.
2012.
SEMENTE CIA DE TEATRO.
Sobre nós. Disponível em: < https://sementeciadeteatro.com/>. Acesso em 17
de ago. de 2020.
SOMACAL, Adriana de Moura.
Memória na ponta dos dedos: sistematização de práticas de teatro com surdos.
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS, 2014.
SOUZA, Valdeci Moreira de.
Espaço Semente: O teatro comunitário
como agente transformador na periferia.
Universidade de Brasília. Dissertação de
Mestrado. 2018.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda.
Florianópolis. Editora UFSC. 2008.
TELLES,
Narciso.
Teatro
Comunitário: ensino de teatro e cidadania. Urdimento-Revista de Estudos em
Artes Cênicas, 2003.

Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra
Jogo
aberto
ao aberto
desvio ao
sobre/com/em
arte:
o título:
Jogo
desvio sobre/com/em
arte:
resquícios
de
gargalhadas
da
vitalidade
resquícios de gargalhadas da vitalidade em diáloem
diálogos
descolados
no WhatsApp
gos
descolados
no WhatsApp,
das pessoas autoras
Juliana Lima Liconti, Milene Lopes Duenha, Raquel
Purper
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Ficções Insurgentes

Juliana, Milene, Raquel e você

Juliana Liconti

Raquel Purper

Jogo aberto ao desvio sobre/com/em arte: resquícios
de gargalhadas da vitalidade em diálogos em aplicativo
de comunicação virtual

Nem lembro da onde veio essa expressão! Não falava
(escrevia) há séculos!
Milene Duenha

Milene Duenha

Resumo: Esse texto não é um texto e é um texto: um jogodiálogo. Foi escrito por meio de conversas via aplicativo de
WhatsApp que seguem integralmente reveladas. Ora os
textos são copiados do aplicativo e colados nesse arquivo,
ora são trazidos como QR Code, devido a limitação de
espaço. Abordamos o tema da alegria, testando seu vínculo
com o riso, a gargalhada, o desejo e a potência de agir a
partir de perguntas emergentes e desdobramentos em
conversa, sem estabelecer de antemão os rumos dessa
escrita. Acolhendo a proposição de uma escrita
performativa, apresentamos o jogo como possibilidade de
partilha e uma relação entre arte e desvio em possíveis
conexões com a produção de vitalidade.

20:40

Raquel Purper
20:40

Raquel Purper

Concordo com tudo. Acho que podem
ter escritas mais longas e acho que
devem ser mantidas as conversas pá
e bola.
20:42

Clique
aqui

20:40

Kkkkk

20:42

Juliana Liconti

JOGO ABERTO AO DESVIO SOBRE/COM/EM ARTE
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Clique
aqui

Clique
aqui

Pode ser que achem mequetrefe, mas eu me amarro.
20:49

Raquel Purper

Ou que achem mais antigo que o Ariri Pistola!

20:49

Milene Duenha

Que nada, vai ﬁcar joia (vixe, no tempo em que jóia era
utilizada, ela levava acento, e agora?)

20:50

20:50

Juliana Liconti

Agora acho que não, porque é ditongo crescente,
mas como a gente acompanha? É tanta parafernália
que inventam.
Raquel Purper

Sinto que processos que envolvem busca de vitalidade
podem também estar ligados a busca da alegria, do riso
solto, da gargalhada. Vitalidade também é alegria, bomhumor (será que ainda tem hífen?). Será que, ao soltarmos
gargalhadas, nossa potência de agir aumenta?

20:51

Hahahaha
Primeira
reunião
(trecho)

Juliana Liconti

20:50

Pá e bola não pode ir pro texto
ﬁnal hein?
Milene Duenha

Combinações
para uma
escrita
conjunta

Talvez, possa ser uma escrita com palavras em desuso,
ﬁcaria supimpa, hehehe.
20:49

Riso à moda antiga, com a mão na boca, hihihi.

Palavras-Chave: Arte; Desejo; Jogo; Partilha; Potência
DOI 10.29327/532466.1-7

Apresentação
Manifesta

20:49

20:33

20:43

Raquel Purper

Adoro síntese!

20:44

Milene Duenha

Vamos recorrer a Spinoza, ﬁlósofo das antigas que
trata dos afetos para ver se essa informação
procede.

20:52

Juliana Liconti
Raquel Purper

Milene Duenha

Pá e bola não pode ir pro texto ﬁnal hein?

Olha que bacana isso que ele diz na prop. 11, parte III da
Ética (2009 [1677]): "Vemos, assim, que a mente pode
padecer grandes mudanças, passando ora a uma perfeição
maior, ora a uma menor, paixões essas que nos explicam os
afetos da alegria e da tristeza. Assim, por alegria
compreenderei, daqui por diante, uma paixão pela qual a
mente passa a uma perfeição maior. Por tristeza, em troca,
compreenderei uma paixão pela qual a mente passa a uma
perfeição menor. Além disso, chamo o afeto da alegria,
quando está referido simultaneamente à mente e ao corpo,
de excitação ou contentamento [...]". Acho que gargalhada
cabe nisso também, não?
20:52

Puxa, pensei que podia ser nossa epígrafe.

20:45

Raquel Purper
20:45

Milene Duenha

Perfeito.

20:45

Clique
aqui

Notas
inventadas Jogo do
Dicionário

Ficções Insurgentes

Juliana, Milene, Raquel e você

Juliana Liconti

Eu fiquei um tempo me debruçando sobre esta questão e
não cheguei em uma única resposta. Vou tentar descrever o
20:53
movimento do meu pensamento.
A primeira resposta, mais imediata: vocês conhecem Yoga
do Riso? É uma prática concebida na década de 90 por um
médico indiano, Madan Kataria, e a esposa, instrutora de
Hatha Yoga, Madhuri Kataria (preciso pontuar que demorei
um tempo procurando o nome dela, enquanto o dele
aparece em todos os sites). A Yoga do Riso combina
exercícios de respiração da Yoga com mímicas a fim de
potencializar a passagem do riso falso para o verdadeiro. A
prática ampara-se na constatação científica de que o
cérebro não diferencia o riso forçado do espontâneo,
produzindo os mesmos benefícios corporais, como a
liberação de hormônios que causam bem-estar, a endorfina
e a serotonina (REDAÇÃO LUZ DA SERRA, 2010).
20:54
Ou seja, da perspectiva da Yoga do Riso, rir produz
momentos felizes, mas será que isso equivale a dizer que
gargalhar aumenta a potência de agir, como a definição de
alegria de Espinosa? A Milene sagaz e rapidamente citou a
Ética. O trecho escolhido diferencia alegria de tristeza, tendo
como parâmetro a perfeição maior e menor. O que para mim
inicialmente soou abstrato. Lá fui eu buscar em minha
prateleira o livro que é uma seleção de textos de Spinoza
(1983), entre eles a Ética. O rasgo na capa e as folhas
amareladas me lembraram que eu o comprei numa manhã
de sábado na famosa Feira da Ladra, em Lisboa, Portugal.
Lembrar deste acontecimento, que agora já data mais de
seis anos, produziu uma sensação de contentamento.

20:54

Nas definições I, II e III da parte III, da Ética, Spinoza (1983,
p.176) explica que a causa adequada é “aquela cujo efeito
pode ser clara e distintamente compreendido por ela”; a
inadequada, por sua vez, é “aquela cujo efeito não pode ser
conhecido por ela”. Na sequência, afirma somos atives
quando somos a causa adequada, “qualquer coisa que pode
ser conhecida clara e distintamente apenas pela nossa
natureza” e passives quando acontece algo do qual não
somos a causa principal. Segue declarando que as afecções
do corpo podem ter sua potência de agir aumentada ou
diminuída e que, quando somos a causa adequada de uma
afecção, ela pode ser denominada ação e em outras
situações o nome correspondente é paixão.

ficções insurgentes

20:54
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Vocês já sentiram uma movimentação interna intensa, como
se coisas estivessem se desorganizando para construir uma
outra coisa e você não consegue emitir uma palavra sequer
porque está tomada pela sensação? Aos poucos emergem
pensamentos embrionários e tênues, a sensação é de que
qualquer movimento brusco pode fazê-los evaporar, pois
bem, foi isso que eu senti lendo as citações acima. Lembro
de pensar: isso tem a ver com performance. Não consegui
formular mais que isso.

20:55

Abri o livro do escritor português Gonçalo Tavares (2013),
Atlas do Corpo e da Imaginação, li o sumário e fui
convocada pela parte O corpo no mundo, mais
especificamente a subdivisão Ligação e desejo. Diz Tavares:
“O desejo fala, nós ouvimos. O desejo age, nós assistimos
[...] é o desejo que a cada momento determina o controlo que
aparentemente temos sobre ele” (2013, p.153-154). O autor,
então, diferencia desejo e prazer a partir da interlocução com
Deleuze e Parnet. O prazer tem por finalidade a saciedade e
opera por falta, sempre há algo a ser obtido. Já o desejo é
insaciável. Ao desejo nada falta, é força criadora, não se
submete a prazeres momentâneos. Tavares (2013) avança a
discussão para o conceito de afeto, por meio da leitura de
Deleuze sobre Spinoza, e define: “os afectos são
movimentos que sentem” (2013, p. 156). Os afetos ligam-se
aos corpos produzindo dois efeitos: a tristeza, quando a
potência de agir é diminuída, e a alegria, quando a
capacidade de ação é aumentada. O autor ainda acrescenta:
“ligações tristes são as impostas pelo exterior, ligações
alegres as que resultam do desejo do indivíduo, eis outra
formulação possível” (2013, p.157). Portanto, parece que o
desejo é a força criadora que experimenta por nós,
estabelecendo relações entre corpos e afetos que podem ser
ora tristes, quando a causa é inadequada, isto é, externa e
imprecisa, ora alegres, quando a causa é adequada,
resultado do desejo. O prazer, neste sentido, embora
produza satisfação, é uma ligação triste porque se constrói
pela falta de algo ausente, externo.

20:55

[Quando eu decidi abrir o livro de Gonçalo Tavares, o meu
objetivo era retomar a leitura de uma outra parte do texto,
mas, ao ler o sumário, outro pedaço, que eu não havia lido,
me atraiu e calhou de ser uma reformulação do que eu
acabara de ler. Confesso que essas pequenas
sincronicidades da vida me encantam!]
20:56

Estas leituras, apesar de terem movido meu pensamento,
soavam insuficientes para responder à pergunta se a
gargalhada aumenta a potência de agir, afinal, ela poderia
estar associada ao prazer em vez do desejo.
20:56
Recordei-me de outro filósofo, Henri Bergson (1983), que
escreveu O Riso. Logo no começo do livro ele começa a
cercar a noção de riso a partir do que o produz. Afirma que a
comicidade é algo próprio da condição humana e que,
mesmo quando rimos de um animal ou objeto, rimos do que
neles percebemos como humano. O autor também propõe
que para o riso acontecer precisa existir uma certa
insensibilidade de quem ri, que se coloca como ume
observadore distanciade. Estas observações criaram sentido
para mim ao lembrar de uma expressão que as pessoas
costumam dizer quando algo ruim acontece: “daqui há
algum tempo nós vamos rir de tudo isso”, isto é, naquele
momento há muitas sensações envolvidas, rir não é uma
possibilidade, mas o tempo vai distanciar a situação e assim
ela se tornará risível.
20:56

Ficções Insurgentes

Juliana, Milene, Raquel e você

A partir dessas observações de Bergson (1983) alguns
pensamentos me ocorreram, mas eu os exponho aqui como
quem lança perguntas, pois não tenho uma reflexão
aprofundada das obras de nenhum desses autores. A
pergunta da Raquel fez emergir um devir-cadela farejadora
em mim, guiada por intuições, eu fui sorteando leituras e
criando conexões. Será que essa insensibilidade que
Bergson comenta tem a ver com as afecções que não
aumentam nem diminuem a potência agir, conforme
menciona Spinoza (1983) no Postulado I?

20:56

Não satisfeita, voltei ao Tavares (2013). Na parte que aborda
jogo e ficção. Começa afirmando que o jogo
costumeiramente é composto por regras e que elas
fornecem uma liberdade de experimentação. Em seguida, ele
começa a estabelecer um diálogo com Umberto Eco, o jogo
trabalha com um tempo no qual uma situação fictícia
adquire um caráter de urgência e necessidade, o que Eco
encara como um desperdício são. A escolha da palavra
desperdício me remete a capitalismo. Somos eficientes
quando produzimos, quando contribuímos para a geração de
riquezas. O jogo, ao contrário, é uma distração da lógica
produtiva, a construção de um tempo-espaço fictício.
20:57
Tavares (2013) retoma a ideia de desperdício para associar
jogo à vida e morte. Sendo o jogo um desperdício de
energias, é “uma prova maior da existência” (2013, p. 284),
visto que na morte não há energias a serem desperdiçadas.
E conclui: “Um corpo vivo que joga diz aos outros – tenho
tanta energia (isto é: estou tão vivo) que até a posso
desperdiçar” (2013, p. 284).
20:58

Esta ideia de jogo como excesso de vitalidade é perfeita,
tanto para pensar a pergunta da Raquel, quanto para discutir
as questões que estão em relevo no encontro entre nós.
Talvez gargalhar em si não aumente a potência de agir,
considerando as observações de Bergson sobre o que
costumeiramente provoca o riso. Porém, e se gargalhar for
uma escolha, um jogo, uma proposição?
20:58
Gargalharei durante uma hora.

[Início da primeira conversa síncrona]

21:04

Oi gente, prometo que ficarei quieta, como vocês devem ter
percebido, eu me empolguei um pouco, rsrsrs.

21:04

Raquel Purper

Sim! Muitas reflexões pertinentes e cheias de entusiasmo.
Estou pensando aqui em como continuar com esse
diálogo e com essa escritapulsãodevidaque se apresenta.
20:04

Fiquei com vontade de ir a Bergson para ler mais sobre o
riso, depois pensei em Nietzsche e em sua vontade de
potência…
21:05
Nietzsche (2010 [1901]) aborda a vontade de potência
como vida e a relaciona também com o prazer (elemento
que a Juliana já mencionou aqui). Esse sentimento de
prazer revela uma resistência vencida. Neste sentido,
podemos pensar na vontade de potência atuando na
dissolução dos obstáculos e buscando o bem-estar, o
prazer.

21:05

Milene Duenha
Marcelo on Twitter
"Eu estudei errado a minha vida toda...

Uau!!! Quanto desdobramento. Será que posso colocar umgif
que vi hoje para ilustrar minha sensação? Vou arriscar:
https://twitter.com/marceloprr1/status/12699078249157550
08?s=20
21:06
Raquel Purper

20:58

21:07

A proposição ou regra do jogo cria uma limitação que
possibilita uma experimentação. E, para retomar o Spinoza
novamente, a potência de agir (alegria) é aumentada quando
somos a causa adequada. Além disso, uma questão
importante para o aumento da potência de agir é o fato de
que, tanto um jogo quanto uma proposição não operam por
Juliana
Liconti
falta, não
há uma imposição dada por uma ausência, trata-se
de uma escolha voluntária pela experimentação do desejo.
20:59

Nós, Raquel, Milene e Juliana, definimos em nossa primeira
reunião, realizada por dispositivo de videochamada, no dia
07 de junho de 2020, que a escrita deste texto se daria pelo
WhatsApp por meio da combinação de momentos
assíncronos e síncronos. O primeiro encontro síncrono foi
marcado para hoje, 11 de junho, feriado de Corpus Christi, às
16 horas.

21:00

100

Sensacional.

21:07

GIF
Juliana Liconti

Raquel Purper

Milene acaba de
aumentar minha
potência de agir.
21:08

Clique
aqui

21:07

Sobre um fundo branco
há um cachorro preto
no centro da imagem.
O cachorro está com
um coração vermelho
ao redor de sua
cabeça.

Confabulações
sobre o desejo

Clique
aqui

Juliana acaba de gerar um momento de ternura, pois tenho
verdadeira paixão por cachorros.
21:09

Ficções Insurgentes

Juliana, Milene, Raquel e você

Raquel Purper

Juliana Liconti

Voltando à questão da Juliana sobre o jogo como excesso
de vida, fico pensando, primeiramente, no que Tavares
quer dizer, exatamente, com excesso de vida? Talvez uma
ideia de vida que transborda? Você saberia me dizer,
Juliana?
21:09

Concordo e muito com a necessidade de promoção de
processos de vitalidade porque, embora o corpo na nossa
sociedade tenha passado de renegado à cultuado, a
experimentação é predominantemente funcionalista,
relacionada a estereótipos de beleza inalcançáveis, quando,
a vitalidade parece estar mais próxima não do corpo que eu
não tenho e preciso cultivar para ficar parecida com a
modelo do Instagram e sim com o corpo que eu tenho aquiagora. Fazer experimentações que podem ser simples e
cotidianas, mas que de alguma maneira desacostumem
meus modos de agir, como passar um tempo prolongado
contemplando algo à primeira vista banal.
21:13

Juliana Liconti

Ele não usa exatamente esta palavra. Ele diz que um corpo
que joga tem tanta vida que pode desperdiçar. Talvez
excesso não seja a melhor palavra para se referir a isso, mas
ele constrói esse pensamento a partir da noção de Eco de
que o jogo instaura um tempo-espaço em que coisas
fictícias adquirem status de necessidade e urgência e que
isso seria um desperdício se pensarmos pela lógica de que a
seriedade é a "tendência verdadeira" da sociedade e o lúdico,
o desvio. Então, quem joga, tem tanta vida que pode
desperdiçar energia. Ele, inclusive, constata que socialmente
tende-se a poupar energia, desperdiçar pouca energia, o que
gera morte. Uma ideia de morte-em-vida. O jogo produz mais
vida ao desperdiçar energia, já que desejo, na perspectiva de
Deleuze, não se esgota e não tem objetivo externo a ele, é
puro movimento de experimentação, como o jogo pode
proporcionar.
21:10

Milene Duenha

Gostaria de retomar a questão do jogo, pois percebo que a
vitalidade pode ser alimentada na relação entre corpos
(não necessariamente humanos). Será que prosseguimos
em outro momento?
21:14
[Início da segunda conversa síncrona]
Milene Duenha

Raquel Purper

Entendi, Juliana. De fato, penso que as pessoas, de modo
geral, nem sabem o quanto de energia real possuem, pois
não acessam a sua totalidade nunca. Em razão disso, o
desperdício não vem de um total, já vem de uma parte. Por
isso, penso ser urgente pensar em promover processos de
vitalidade para que, pelo menos, as pessoas possam
experimentar ter acesso a sua própria totalidade de
energia vital.
21:11
Se chegarem a isso, vão se tornar
jogadories nates, dispostes a viver
na ludicidade.

21:12

Juliana Liconti

Será que é possível acessar a totalidade
da energia vital? Porque no processo de
busca, o corpo vai se transformando,
logo, suas potencialidades se
transformam junto, a mim parece um
processo inesgotável.
21:12

Mexerica:
Uma
Co-incidência

Clique
aqui

Raquel Purper

Também penso ser um processo inesgotável. Acho que
acessar a totalidade da energia de um corpo é utópico sim,
mas acredito que processos que envolvem a busca pela
vitalidade possam ampliar os limites de acesso a esta
energia. Digamos assim: uma pessoa não imagina a energia
vital que tem e se surpreende quando acessa um "algo a
mais", até aquele momento desconhecido. Algo mudou.
Isso não quer dizer que, mesmo tendo expandido o limite, a
energia vital não vá voltar a ser como um dia foi.

21:13

101

21:14

Oi meninas. Chegando...
Como fui eu que propus a retomada na questão do jogo,
fiquei matutando o que surgiu em nossas discussões e um
desenhei duas questões como proposta de continuidade,
não sei se contempla, mas podemos ir refinando (no
gerúndio mesmo). Lá vão: 1. Como o jogo pode operar como
campo de partilha de potências, no qual não é somente
que ri, mas todes? 2. Se o jogo propõe desvio e se dá como
desejo de experimentação, que jogos de convite ao desvio a
arte tem produzido?
Aí, para não lançar a bomba e sair correndo, fui atrás de uma
referência para dar andamento e também relativizar um
pouco, o Huizinga no livro Homo Ludens.
Huizinga (2000, s/p.) diz que “o jogo é mais do que um
fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa
os limites da atividade puramente física ou biológica”.
Também não está sempre ligado ao riso, se tomarmos uma
oposição frequente entre riso e seriedade. Esse autor
lembra, por exemplo, que um jogo entre crianças pode ser
muito sério.Outro fator para complexificar nossa discussão
aqui pode ser percebido na indissociação que Huizinga
(2000) faz entre jogo e qualquer atribuição analógica que
define dimensões morais relacionadas a virtudes, como o
próprio autor coloca: “Quanto mais nos esforçamos por
estabelecer uma separação entre a forma a que chamamos
"jogo" e outras formas aparentemente relacionadas a ela,
mais se evidencia a absoluta independência do conceito de
jogo. E sua exclusão do domínio das grandes posições
entre categorias não se detém aí. O jogo não é
compreendido pela antítese entre sabedoria e loucura, ou
pelas que opõem a verdade e a falsidade, ou o bem e o mal.
Embora seja uma atividade não material, não desempenha
uma função moral, sendo impossível aplicar-lhe as noções
de vício e virtude” (HUIZINGA, 2000, s/p.). Por outro lado, o
autor reconhece que a vivacidade e a graça estão ligadas
às formas primitivas do jogo.
21:15
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Além disso, ele coloca que “[...] o jogo é
uma função da vida, mas não é passível
de definição exata em termos lógicos,
biológicos ou estéticos. O conceito de
jogo deve permanecer distinto de todas
as outras formas de pensamento
através das quais exprimimos a
estrutura da vida espiritual e social.

21:15

Milene Duenha

21:12

Meta Ficções

Clique
aqui

Teremos, portanto, de limitar-nos a descrever suas principais
características” (HUIZINGA, 2000, s/p.). O que pensam
dessas questões colocadas, dessa delimitação de jogo de
Huizinga e suas relações com o riso, a presença do jogo na
sociedade e sua possível ligação com a potência vida? 21:15

21:17

Me parece que a Juliana revelou um pouco do que a Raquel
traz como questão, a invenção de um jogo íntimo de
produção de potência em si. Pode colocar coração?
21:18
Juliana Liconti

Raquel Purper

Que jogos de convite ao desvio a arte tem produzido?
Dentre todas as questões propostas, esta foi a que mais me
mobilizou. Aqui, na pergunta da Milene, o que mais me
desperta interesse é o desvio. Convite ao desvio. O que é o
desvio? Mudança de direção ou de posição? A arte, por
natureza, constitui-se em desvio? Acredito que sim.
Segundo Ernst Fischer, em seu livro A Necessidade da Arte
(1983), a função social da arte é mostrar o mundo como um
lugar passível de mudança e a função dê artiste é ajudar a
mudá-lo. Sendo assim, ê artiste, então, não seria e
responsável principal pelo convite ao desvio? E de que
modo esses jogos de convite ao desvio podem acontecer
hoje, agora, no contexto atual? Será que ê artiste precisa
convidar a si mesme ao desvio ou será que esse convite é
direcionado ao público? Quem joga com quem? Jogamos
juntes ou separades? Aqui, aparece também uma outra
possibilidade de reflexão apontada pela Milene. O jogo pode
operar como campo de partilha de potências? Penso que se
essas potências se unem num jogo para compor um desvio
sim. E vocês, o que acham?

21:16

Juliana Liconti
Juliana Liconti

Também fui convidada pela pergunta 2. Eu sinto que uma
experimentação que convide a parar e sentir já produz um
desvio da mobilização infinita em que estamos imerses.
Nestes tempos de confinamento as vezes eu me pego
extremamente capturada pelo funcionamento sistêmico da
dívida/falta. Preciso fazer isso, tenho que ler aquilo, ainda
não fiz isso etc. E essas várias "obrigações" me deixam
ansiosa ao ponto de eu não conseguir concluir nada porque
eu começo a fazer algo e penso: "mas eu devia estar
fazendo essa outra coisa" e fico neste ciclo vicioso pulando
de uma atividade para outra. Quando eu paro e percebo o
que está acontecendo comigo mesma, eu deito no chão, fico
em silêncio, tento ficar o mais imóvel possível, fecho os
olhos, observo a respiração. Começo a me mover
lentamente, começando pelas extremidades, logo estou
dançando, movendo o corpo por inteiro. Transformo as
minhas sensações. Produzo um desvio nelas? As sensações
estavam caminhando em uma direção, uma direção da
tristeza, e eu decido desviar esse processo. Criando uma
limitação a mim mesma: a imobilidade. Isso tem me ajudado
muito. Quando termino esse processo, me sinto viva
novamente.

21:16
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Queria contextualizar um pouco melhor a questão 1, pois
apareceu aqui a possibilidade de desvio e as citações que
mencionam o desejo. Isso tudo me remete ao problema do
insaciável, de um sem limites que pode, em última instância
ser potência de vida para uns em detrimento da alegria de
outres. Não sei se consigo ser explícita nisso, mas a noção
de partilha mencionada antes vem daí, de uma baliza, uma
ética das relações em uma tentativa de não rir sozinhe.
Quero me desculpar se operei isso de algum modo.

Também tive essa impressão e nós estávamos escrevendo
ao mesmo tempo.

21:18

Raquel Purper

Sim, Milene. Esta semana me peguei extremamente raivosa
por uma situação que ilustraria a sua colocação. Sinto que,
em nossa sociedade, não há limites quando alguém deseja
algo. Eu devo ficar em casa neste momento devido a uma
pandemia que assola o país, no entanto, o comércio abre e
o desejo de consumir leva as pessoas às ruas. Isso pode
gerar potência de vida para as pessoa que resolveram
saciar seu desejo, no entanto, me gera infelicidade e
irritação pela irresponsabilidade do ato. Não existe partilha.
Não estamos jogando juntes neste momento da nossa
existência. Como eu queria rir com todes quando tudo isso
passar. Mas será possível? A ética das relações já não
estará ferida demais para isso?
21:19
O depoimento da Juliana me fez pensar em uma das
questões que eu mesma coloquei: será que ê artiste deve
convidar a si mesme ao desvio? Eu acredito ser primordial
que este convite aconteça para si antes de ir para outres. Eu
tenho me convidado ao desvio a partir do ato da meditação.
Eu reservo uma hora do meu dia para isso. Eu interrompo
minha rotina para olhar para dentro, para entrar em contato
com as sensações, para cuidar de mim. Em muitos
momentos, a meditação contribuiu para uma virada total na
minha energia. Ela tornou-se muito potente e necessária
neste momento de vida. Ela não constitui-se como uma
demanda na minha rotina. Ela tornou-se um momento de
rendição em meio ao caos.

21:19

Juliana Liconti

Acho que idealmente a arte se constitui um desvio, mas nem
tudo que se autodenomina arte produz desvio. Porque essa
palavra arte é usada em contextos tão diferentes ao ponto
de alguns serem quase opostos a outros. Existem modos de
produção que se afinam perfeitamente com as demandas de
mercado, são pensadas enquanto produto e ainda assim se
autodenominam arte. Estas, a meu ver, não produzem
desvio, pois são mercadorias. A arte para ser desvio, na
minha concepção, precisa estar associada a práticas
anticapitalistas, no sentido de produzir momentos não
21:19
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Juliana Liconti

produtivos, não eficientes.Por outro lado, sendo uma obra de
arte um corpo, seja ela duradoura (como uma escultura) ou
efêmera (como uma performance), tem a capacidade de
afetar e ser afetada. Isso implica dizer que ela se constitui
enquanto processo inacabado que se atualiza a cada
encontro. Neste sentido, não está predeterminado se uma
obra de arte vai produzir desvio ou não, pois depende da
maneira que cada pessoa vai se relacionar com ela. Uma
obra de arte é sempre um acontecimento relacional porque a
testemunha participa do processo de criação no ato de
fruição.

21:19

Milene Duenha

Sim, me parece que não há garantias de que uma produção
de arte (independentemente de ser arte-mercadoria ou não)
carregue em si a criação de desvio, uma vez que esse seu
aspecto, quando perceptível nas artes presenciais, se
evidencia como algo que se dá no "entre", entre proposição
e corpos. Mas pode ela ser convite com potencial de
produção de desvio na relação? Recordo-me aqui do que
Virgínia Kastrup (2007; 2014) trata sobre cognição inventiva
atribuindo à arte o potencial de criar uma surpresa, uma
suspensão no regime habitual da atenção que, por
consequência, direciona à invenção de outros caminhos
cognitivos. Se isso não é entendido como desvio, não
conheço de fato, o que mais pode ser. Ao considerar essa
possibilidade, podemos sim discutir estratégias de criação
que se voltam ao desenvolvimento de uma proposição
artística capaz de convidar ao desvio, mas sem a petulância
de achar que controlamos a recepção da experiência e que
o que se pretende com o trabalho sempre estará garantido.
Enfim, acabo me repetindo nisso porque fiquei um tempo
pesquisando e questionando o nível de previsibilidade da
recepção nas artes performativas, mas também posso estar
desatualizada diante de tantas novas tecnologias de
mapeamento. Se retomarmos o modo como Erin Manning
(2019) descreve a arte, como algo que está sempre
acionando o "mais-que" do objeto percebido, o investimento
na expansão das possibilidades das coisas, das situações,
dos corpos, a tentativa de desobviar o que está posto,
podem ser pistas.

21:25

Juliana Liconti

Acho ótimo! Toda arte potencialmente pode produzir desvio
na experiência de fruição, mas a arte que busca o desvio
como caminho possui mais quantidades potenciais de
desvio do que as que assimilam, sem problematizações, as
exigências do campo da produção cultural.

21:26

Milene Duenha

Se pensarmos que vivemos em uma sociedade competitiva
que tem foco nas conquistas individuais, na lógica do
empreendedor de si, como bem lembra Vladimir Safatle no
livro Circuito dos Afetos (2016), isso que você coloca sobre
o que pode produzir desvio tem muito fundamento. Aparece
aqui outro fator a ser considerado que é a evidenciação do
que é alvo de desvio, pois até os meios mais cooptadores
podem se valer de uma ideia de desvio, como algo que foge
um pouco da norma. Imaginem o que é essa explosão da
profissão de digital influencer? Há sempre uma novidade na
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internet, um modo de nos prender a atenção. Uma pessoa
cria um canal de divulgação de vídeos e alimenta redes
sociais diversas a partir de sua presença, de uma
personalidade capaz de convencer outras pessoas a
seguirem-na. Com isso, também consegue convencê-las a
consumirem determinados produtos. Cada digital influencer
é ume empreendedore. O modo de nos fisgar aparece,
muitas vezes, como algo que flerta com uma ideia de desvio,
de subversão. Uma das consequências do uso desse poder
persuasivo é, dentre outras tantas catástrofes, o consumo
excessivo, a necessidade de se comprar qualquer coisa, e
que justifica a aventura em um shopping centerem meio a
uma pandemia. Enfim, fui longe demais (sempre tive vontade
de questionar essa atividade e outras semelhantes em um
artigo). Mas retomando o problema do indivíduo, da
dificuldade em operar uma lógica de partilha a partir da
percepção de que a ação de um corpo reverbera nos demais
corpos, me parece que voltar a atenção à uma dimensão
mais micro, de nós mesmes, sem muitas pretensões, pode
ser um pouco mais salutar e, talvez, possa impedir que não
nos roubem mais potência do que já nos têm sido roubada.
21:28

Juliana Liconti

Estou com essa sensação de novo... é quando algo está se
criando em mim. Agradeço por essas conversas . Ainda
não tenho outras palavras, mas elas estão se formando,
estou sentindo.
20:29
Milene Duenha

Pois é, me parece que arte carrega esse potencial, mas
outras dimensões também podem fazer isso. Aqui estamos
em um processo de desdobramentos em palavras de todas
essas sensações e percepções, e ainda assim há um
caráter provocador, alargador dos sentidos. Compartilho
essa sensação e acredito que muitas dessas provocações à
percepção se dão diante do convívio, da relação. Assim,
ainda sigo apostando no jogo e no que pode emergir entre
os corpos, mesmo que remotamente.

21:29

Até porque tenho uma dificuldade absurda de fazer
qualquer coisa sozinha. Sempre aposto na potência da
junteza. Obrigada por estarem juntas nessa escrita!!!

21:30

Juliana Liconti

A agitação interna inicial tomou uma forma (em processo)
que vou compartilhar com vocês. A questão que a Milene
trouxe de que a potência de vida de alguns pode diminuir a
de outres é muito pertinente de ser pensada, mas, para me
dedicar a isso, considero importante diferenciar desejo de
consumo. A psicanalista Suely Rolnik (2007) entende desejo
como uma força criadora que constitui a subjetividade em
contínuo processo de simulação – territorialização,
desterritorialização e reterritorialização. No entanto, Rolnik
afirma que o desejo tem sido sistematicamente cafetinado,
isto é, convertido ao consumo. Esse processo de
cafetinagem, segundo a autora, ocorre porque a
subjetividade tende a se anestesiar com o consumo por não
suportar o desassossego que a desterritorialização
provoca.
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O momento que estamos vivendo é o melhor exemplo
possível. A pandemia de Covid-19 forçou toda uma
reorganização social. Fez com que as pessoas mudassem
suas rotinas, seus modos de vida e, quanto mais o tempo
passa, mais percebemos que o tão aguardado momento
pós-pandemia tem escapado de qualquer tentativa de
previsão. Essa incerteza, esse não saber o dia de amanhã,
que logo que começou a quarentena aqui no Brasil foi
bastante intenso, é a desterritorialização. Quando de repente
um território conhecido rui debaixo dos nossos pés e
ficamos completamente desorientades. Esse processo é
desconfortável porque se caracteriza pela saída do território
conhecido.

Sinto que os processos que descrevemos – a meditação da
Raquel e a minha imobilidade-mobilidade para transformar a
ansiedade – são processos de desanestesiamento, que nos
permitem maior conexão com o aqui-agora, com o sentir. E
essas ações, aí falo por experiência própria, aumentam a
minha potência de agir e até onde posso vislumbrar não
violentam a existência de outras pessoas. O consumo, por
outro lado, além de propiciar o descarte e produzir lixo, o que
violenta muitas existências humanas e não-humanas, está
inserido em uma cadeia produtiva que na maioria das vezes
depende da exploração de existências humanas e nãohumanas para lucrar.
21:32

21:30

Juliana Liconti

Juliana Liconti

Acontece que o funcionamento hegemônico da nossa
sociedade (branca, patriarcal, capitalista) condiciona as
pessoas brancas e de classe média a saber de tudo o tempo
todo, ou pelo menos a ter opinião sobre tudo, e, quando
simplesmente ninguém sabe de nada, isso produz vazio,
desconforto. Rolnik (1997) explica que essa sensação de
vazio para uma subjetividade que se agarra a uma suposta
identidade é aterrorizante, então, para manter a ilusão de
controle da situação, opta-se pela anestesia e o sedativo
preferido do capitalismo é o consumo. Por isso o exemplo
que a Raquel forneceu – das pessoas saindo para consumir
– não é sinônimo de manifestação do desejo, mas de
subjetividades fragilizadas que não suportam o
desassossego (desterritorialização) que a pandemia tem
produzido. O consumo é o desejo capturado, cafetinado.
Essa nossa manifestação não aumenta a potência de agir
porque na lógica do consumo a felicidade está em algo que
eu não possuo e por isso sempre inatingível. Enquanto ao
desejo nada falta, cria territórios com o que tem.

Voltando agora a questão “como o jogo pode operar como
campo de partilha de potências, no qual não é somenteum
que ri, mas todes?”, o jogo a meu ver instaura uma situação
relacional, até é possível jogar sozinhe, mas não tem graça.
Volte meia tenho combinado com familiares e amigues de
fazer noites de jogos. Dicionário, stop, a cidade dorme,
adivinhação de histórias a partir de perguntas são alguns
dos jogos que tenho praticado remotamente e presencio
adultes com vitalidade de crianças. Também criei o jogoprograma que compartilho abaixo e jogá-lo tem sido muito
divertido.
21:32
Juliana Liconti

21:31

Juliana Liconti

Imagem de um quadro de diversos dizeres. Sobre um fundo
marrom há um texto, escrito em branco, elencando alguns
pontos. O título em caixa alta, contém a descrição: 10
(escrito em amarelo) LEMBRETES PARA UMA CONTÍNUA
(o restante escrito na cor branca) DESCOLONIZAÇÃO DO
INCONSCIENTE (escrito em letras ainda maiores). O restante
do texto não é possível fazer leitura pois está escrito de
forma desfocada.

Sobre um fundo branco há um cachorro
preto no centro da
imagem. O cachorro
está com um coração
vermelho ao redor de
sua cabeça.

Fluxo de processo
e Tutorial de jogos
Clique
aqui

Milene Duenha

Esta imagem é um imã de geladeira que acompanha o livro
Esferas da Insurreição (2018) de Suely Rolnik. Resolvi
compartilhá-lo aqui porque a meu ver há nele pistas do papel
da arte em processos produção de vitalidade. O primeiro
lembrete me parece a força motriz. Todos os outros
dependem dessa primeira operação. Desanestesiar é dar
tempo-espaço para sentir. Um corpo vulnerável é aberto,
disponível. Trata-se justamente de um processo de
reconexão com o sensível que é a matéria-prima da arte.
21:32
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Hoje, no dia 27/06/2020 nos reunimos para organizar o
modo de apresentação dessa conversa e encontrar uma
síntese dela para encerrar/continuar a discussão. Decidimos
trabalhar em um documento pelo Google Docs para que
pudesse ser um só texto. Enquanto uma retomava as
conversas, verbalizando uma síntese, outra anotava no
documento. A terceira pessoa reunia as imagens da
conversa para transposição em documento a ser
encaminhado para a submissão.

21:45
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Raquel Purper

Retomada e considerações:
Na nossa primeira reunião online mapeamos, a partir de
nossos contextos e desejos, qual pergunta nos contemplaria
coletivamente; qual jogo queríamos jogar nesta escrita; e
qual processo produziria vitalidade. Ao aceitar o convite para
uma experiência menos arraigada em formatos acadêmicos
reiterativos de sistemas de manutenção de poder, decidimos
escrever o texto integralmente em um grupo de WhatsApp
(que não deixa de ser um sistema de manutenção de poder,
mas por sua popularidade, agilidade e informalidade nos
pareceu uma escolha provocadora da percepção).
Optamos por escrever a partir de questões que, por sua vez,
geravam outras perguntas: um processo de re-perguntação.
“Até que ponto conseguiríamos nos manter nas regras da
submissão da publicação?” Isso foi uma questão recorrente
que nos onerou sobremaneira com escritas, revisões,
reescritas e reiterações. Queríamos conversas longas, mas
também conversas “pá e bola”. A partir disso, trouxemos
palavras em desuso. A gargalhada surgiu. Começamos a
pensar se a gargalhada poderia aumentar a potência de agir.
Spinoza foi trazido ao jogo para nos auxiliar: a alegria está
relacionada ao aumento da potência de agir. O
contentamento é também potência? Uma busca pela prática
da Yoga do Riso nos lembrou que podemos acionar o riso
sem alegria. A gargalhada poderia, então, ser provocada sem
alegria? Esse não-saber nos fez tatear, farejar pistas. A
sensação de desorganização e abertura de espaço para a
construção de outra coisa compareceu em nós. Desvio aceito.
Como as coisas se desorganizam na nossa percepção e
constroem outras? Será que isso tem alguma relação com a
performance? Em busca de outras pistas, a imaginação e o
desejo foram trazidos para pensar a relação corpo-mundo.
Tavares nos ajudou ao dizer que o desejo age e nós assistimos:
desejo é independente. Há diferença entre desejo e prazer.
Será, então, que a gargalhada não poderia estar mais associada
ao prazer do que ao desejo? A ideia de riso pode nos oferecer
outras pistas? Bergson foi convocado na conversa: o riso é
fruto do distanciamento da situação. Tavares aparece
novamente para falar do jogo como algo que pode carregar um
excesso de vitalidade: este oferece uma liberdade de
experimentação. Então, gargalhar em si talvez não aumente a
potência de agir, mas gargalhar pode ser um jogo!
As nossas escritas aconteceram em momentos síncronos e
assíncronos (em meio às infinitaslives, preparação de aulas,
escrita acadêmica, invenções de novos modos remotos de
fazer/pesquisar arte que já administrávamos em condição de
isolamento devido à pandemia de COVID-19). Como continuar
uma escrita pulsão de vida? Muitos desafios nesse sentido.
Nietzsche vem nos auxiliar falando da vontade de potência. Um
GIF consegue resumir a atmosfera dessa conversa síncrona.
Quem joga tem tanta vida que pode desperdiçar energia! Vagar
pelo espaço, deriva: esse é o jogo? Retoma-se a questão do
jogo: ele pode alimentar a vitalidade dos corpos? Huizinga vem
nos auxiliar com a definição de jogo.
Como o jogo pode operar como campo de partilha de
potências? Que jogos de convite ao desvio a arte tem
produzido? Crise. Discussão em um grupo paralelo de
WhatsApp(Meta Ficções): vamos manter as conversas com
textos longos com citação de autores, ou é possível escrever
textos curtos com caráter mais opinativo? Quem joga como
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potência? O relato de como operar com o desvio na
instauração de um jogo aparece como possibilidade: deitar e
ficar em silêncio. Mas o insaciável nos perseguiu. Situação de
raiva. Desejo relacionado à ideia de insaciável e que garante
alegria de alguns em detrimento da alegria de outres.
É possível rir com todes? Rolnik vem nos auxiliar com seus
Lembretes para uma contínua descolonização do inconsciente
em formato de imã de geladeira: há um desejo cafetinado,
cooptado para o consumo. Então a arte pode carregar
potência de descolonização, de desvio? Nem tudo aquilo que
se diz arte produz desvio, não há garantias. Retomando a
questão do jogo como possibilidade de encontro e produção
de potência. Será que temos que ter critérios para os jogos?
Vamos questionar as reiterações de poder que são
desvitalizantes? Vamos experimentar jogos que potencializam?
As reflexões e experimentações não param... Combinamos de
fazer a Yoga do Riso logo depois da entrega deste trabalho.
Escrita pós-revisão:
Não fizemos a Yoga do Riso ainda.

Foto de Perfil: Imagem de um círculo
contendo diversas listras. Há duas diferentes formações de listras. E a imagem
é dividida em quatro partes. Na parte
superior, primeira parte, as listras pretas e
brancas estão na horizontal, assim como
na parte inferior da imagem, segunda
parte. No lado direito (terceira parte da
imagem) e no lado esquerdo (quarta parte
da imagem) as listas pretas e brancas
estão dispostas na vertical.

Você

Foto de Perfil: Imagem de um círculo
contendo uma mulher de braços para cima.
Seu olhar está olhando para baixo. Possui
cabelos longos, encaracolados e escuros.
Veste uma camisa regata azul.

21:44

Foto de Perfil: Imagem de um círculo
contendo parte de um rosto de pele clara.
A imagem mostra o lado direito de um
rosto. Sendo possível ver apenas o
olho direito.

Raquel Purper

Foto de Perfil: Imagem de um círculo.
Sobre um fundo marrom, no centro da
imagem há uma peça de porcelana com
um desenho de um rosto.

Referências
Clique
aqui

Juliana Liconti

Milene Duenha

reFerências:

BERGSON, Henri. O Riso: Ensaio
sobre o significado do cômico. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1983.
FISCHER, Ernst. A Necessidade
da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
HUIZINGA,
Johan.
Homo
Ludens. São Paulo: Perspectiva, 2000
[1938].
KASTRUP, Virgínia. A invenção
de si e do mundo: uma introdução do
tempo e do coletivo no estudo da cognição. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
KASTRUP, Virgínia. Cognição inventiva, arte e corpo. Conferência realizada no VIII Congresso da ABRACE.
Belo Horizonte: EBA/UFMG, 03/11/2014.
MANNING, Erin. Proposições
para um gesto menor. Moringa Artes do
Espetáculo, Tradução: André Árias. João
Pessoa, UFPB, v. 10 n. 2, jun-dez/2019, p.
11 a 24.
NIETZSCHE, Friedrich. Vontade
de Potência. São Paulo: Escala, 2010
[1901].
ROLNIK, Suely. Esferas da
Insurreição: Notas para uma vida não
cafetinada. São Paulo: n-1 edições, 2018.
ROLNIK, Suely. Cartografia
Sentimental: Transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina,
2007.

106

ROLNIK, Suely. Toxicômanos
de identidade: subjetividade em tempo
de globalização. In: LINS, Daniel (org.).
Cultura e Subjetividade: saberes nômades. Campinas: Papirus, 1997. p. 19-24.
SAFATLE, Vladimir. O Circuito
dos Afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2016.
SPINOZA, Benedictus de. Ética.
Tradução Joaquim de Carvalho. São
Paulo: Abril Cultural, 1983 [1677].
SPINOZA,
Benedictus
de.
Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2009
[1677].
TAVARES, Gonçalo M. Atlas
do Corpo e da Imaginação: Teoria,
Fragmento e Imagens. Alfragide:
Caminho, 2013.

sites:
Criança estudando. Autoria
desconhecida. Disponível em: <https://twitter.com/marceloprr1/status/1269907824915755008?s=20>. Acesso
em: 11 jun. 2020
REDAÇÃO LUZ DA SERRA. Yoga
do Riso. 2010. Disponível em: <https://
www.luzdaserra.com.br/yoga-do-riso>.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra
o título: Cinco mulheres em busca de teatr(@)
s: outras formas, lugares e sujeitos de insurgência, das pessoas autoras Ana Paula Neis Dorst,
Daniela Rosante Gomes, Liliana Pérez Recio,
Mariliz Regina Schrickte, Paula Gotelip
Cinco mulheres em
busca de teatr(@)s:
outras formas, lugares
e sujeitos de insurgência
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ANA PAULA NEIS DORST
DANIELA ROSANTE GOMES
LILIANA PÉREZ RECIO
MARILIZ REGINA SCHRICKTE
PAULA GOTELIP

Um cenário pandêmico se instala no centro do palco e modifica todo o enredo da
peça. As atrizes não foram ensaiadas para esta cena e se veem obrigadas a improvisar um novo ato. Quando a realidade é mais ficção do que a própria ficção, o que
se torna importante colocar em cena? Cinco mulheres artistas se encontram em
um espaço virtual para pensar os acontecimentos de seu tempo e escrever sobre
algumas urgências que lhes afligem. Isoladas em suas casas, atoladas com suas
aulas online e com outros trabalhos e tarefas domésticas, sentindo o mundo em
seu estado, o país em seu desgoverno, adaptando sua arte e vida a formatos digitais, cuidando de si, de filhos seus e de outres, de mães e de pais, de companheires
e de tantas e tantos mais, exercendo o trabalho coletivo, à distância, na produção
de um texto polifônico. Texto a la dramaturgia, com certo ar de manifesto e aspirações de peça didática em rádio-teatro1. Texto de falas-angústias que se sabe
impotente e pequeno, como as conversas recortadas. Nada que já não se passava
e já não se sentia antes… só que num cenário pandêmico... em mise-en-scène reduzida a 13 páginas!

CINCO MULHERES EM BUSCA DE TEATR(@)S

PaLavras-chave:
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Teatro e infância. Teatro para/de jovens. Teatro 0n-line. Pandemia. Insurgência.
DOI 10.29327/532466.1-8

1 Radiofonia (work in progress; tanto a proposta de programa radial como a fonte Arial são esforços para
propiciar a acessibilidade do presente trabalho, ou se está com preguiça de ler, pode escutar). Disponível em:
https://soundcloud.com/paula-gotelip/cinco-mulheres-em-busca-de-teatrs-outras-formas-lugares-e-sujeitosde-insurgencia . Acesso em: 25 set. 2020.

PersOnagens:
Mari
Lila
Cora
Flor
Esperança

PrimeirO atO
Mari: Estamos como naqueles filmes em que não bastam todos os percalços que
enfrenta o personagem, ainda cai uma tempestade e explode um vulcão em seu
caminho. As coisas não estavam boas para a arte e ainda aparece um vírus letal
que obriga artistas e seu público a ficarem em casa. Em princípio parecia até ficção, e agora já nos vamos acostumando, como aqueles ratinhos que comem e vão
pedalar em suas rodinhas.
Lila: Tá, mas e agora? Teatro para quem, com quem, onde? Que teatro é esse?
Mari: O teatro quase sempre esteve no time da resistência. Quando foi expulso da
Igreja, se mudou para as ruas; quando foi preterido pelas telas, se reinventou; quando perdeu seus incentivos, se uniu e fincou o pé. Agora, cá estamos, descabeladas
por um tornado, ameaçadas por uma nuvem de gafanhotos, nos segurando onde
podemos e achando soluções para continuar. Sempre continuar! (tornado que literalmente nos atinge quando terminamos essas linhas, em 30 de junho de 2020).
Flor: E por que continuar?

FICÇÕES INSURGENTES

Mari: Recorro livremente às teses de Benjamin (1987), porque ele me rodeia nas
disciplinas de doutorado e também porque ele é um daqueles autores magos onipresentes, uma espécie de oráculo de nossas eras, tradutor e escritor de nossas
quase ficções. (tentando rememorar o que foi possível absorver na última aula
online).
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Continuar porque os fatos estão despenteados, ou penteados demais, e precisam
ser escovados a contrapelo. Continuar porque o conformismo é um perigo constante, e estamos sempre em risco de sermos instrumentos da classe dominante.
Continuar porque é preciso questionar cada vitória dos dominadores. Continuar

porque as barbáries continuam em nome de um progresso vazio. Continuar porque
precisamos criar um verdadeiro estado de exceção contra o fascismo. Continuar
porque nem “os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo
não tem cessado de vencer” (usando as letras do referido Benjamin na Tese VI;
como pode ser tão atual???!!!).
Esperança: Amadas, fico feliz em ter juntado vocês nesse encontro. Agora vou
precisar me ausentar pra conseguir dar conta de todos os compromissos! Não está
fácil seguir nas tantas formas de ação nesses tempos de Covids e desgovernos.
Cada vez mais gente com fome! As misérias continuam as mesmas de antes, os
mesmos jogos vorazes (referindo-se ao livro de Suzanne Collins, que virou sucesso de
bilheteria na trilogia iniciada pela obra Jogos Vorazes): miséria nas províncias, falso
glamour na capital e intriga nos ambientes de poder. Preciso ir. É suficiente que
tenham seguido o fio do desejo desta escrita. Que sigam pensando, sentindo e
agindo com o melhor que possuem, e sou grata por isso! (Esperança saiu do grupo)
Mari: Obrigada pela orientação, Esperança! (continua no pensamento anterior)
Precisamos continuar porque fazer arte é sempre uma maneira de problematizar
tudo, evadir do espaço individual, debater, instigar ideias e registrar os pontos de
vista. Continuar porque nossas ações poderão, de faísca em faísca, tomar dimensões de fogo em algum lugar, mesmo que distante de nós. Quiçá incendeie os mais
jovens ou aqueles que ainda estão por vir! Por fim, temos que continuar porque
não podemos nos contentar em ser ratinhos enjaulados que correm em uma roda
dia após dia, sem sair do lugar. E se for utópica esta ideia de liberdade, então que
pelo menos reinventemos a roda, ou a derrubemos! Tudo isso pode ser óbvio, mas
é sempre bom lembrar. “Pronto, falei!” (em alusão à expressão recorrente utilizada
pela professora que lhe aplicou Benjamin).
Cora (em tons de surto): Quiçá incendeie os mais jovens! Sabemos que a arte nesses momentos nos acolhe, faz nossos dias mais leves, transforma nossos sentires
e agires no mundo. Mas a preocupação com crianças e com jovens em plena pandemia tem sido apenas em torno do movimento escolar. Sou mãe e ouço: “Mas
e a escola? Teremos aula em 2020? Como será o rendimento e o aproveitamento
escolar?” O que vejo? Um uso excessivo de tecnologia para ministrar antigos conteúdos. Sobre a arte, quem está pensando em uma produção para el@s? Quem
desenvolve uma escuta sobre suas necessidades e seus desejos?
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Lila: Eita! Senta, que lá vem bronca! Crianças, jovens, nos perdoem: o teatro ainda
os vê como fonte de lucro, não como estímulo à criação!
Cora: (em um esforço rubro de concentração, tenta organizar palavras). O teatro
para crianças no Brasil iniciou suas primeiras manifestações no início do século
passado com textos e peças encenados com e para crianças, conforme menciona Cláudia Arruda Campos (1995). Em 1936, a Comissão de Teatro Nacional foi
criada tendo como uma das competências o incentivo ao teatro para crianças e
jovens no âmbito escolar ou fora dele. Mas somente em 1947, segundo o pesquisador Gilberto Fonseca (2010) citando o historiador Ático Vilas Boas da Mota, a
primeira peça destinada a crianças no Brasil foi encenada em Salvador: a opereta
Narizinho, de Monteiro Lobato. Portanto, uma montagem anterior à estreia de
O casaco encantado, feita pela companhia Os Artistas Unidos, em 1948, que para
muitos é considerada a primeira apresentação de teatro para crianças nos palcos
do país, tendo ocorrido no período tomado como marco do moderno teatro brasileiro. Nas palavras de Cláudia Arruda Campos: “Não muito por acaso é o mesmo
ano da fundação do TBC, marco definitivo na história do que se costuma entender
como moderno teatro brasileiro” (1995, p.169). Puxando o fio da história, o teatro
para crianças no Brasil surge vinculado a funções pedagógicas. (brevemente se
distrai com o chamado da filha, mas logo retoma).
A respeito das ponderações sobre sustentabilidade, escolha de repertório e encenação, tenho percebido que as secretarias de educação possuem um papel importante na sustentabilidade financeira de artistas/grupos. Não se trata de apoio
financeiro por pagamento de cachê. Isso pode ou não acontecer, mas os grupos
ganham um tipo de reconhecimento social que ultrapassa os limites da escola,
passando a ser reconhecidos pela comunidade. A médio e a longo prazo, este reconhecimento possibilita que esses artistas/grupos atuem na cidade, expandindo
suas apresentações e atuações artísticas. Sua presença na comunidade possibilita
retorno financeiro local com a contratação de vários serviços, como, para citar
só um exemplo, a confecção de adereços cênicos. Este estreitamento de relações
acaba também aproximando o cidadão comum da produção teatral, e, consequentemente, do universo das crianças.
Mari: Então, qual seria a urgência?
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Cora: Acredito que devemos continuar nos manifestando em favor de um teatro
para crianças e jovens! Neste momento, crianças e jovens, pelo que tudo indica,
são menos propensas à mortalidade pelo vírus, mas estão mais propensas às crises de ansiedade e fobias sociais. Acredito que neste momento o direcionamento
deva ser outro: precisamos buscar um teatro que se comunique com el@s, que @s
ouçam e @s vejam como produtor@s de cultura e saber. Um teatro insurgente que
precisa dialogar com toda uma realidade de forma profunda, e não apenas com
seus pares artistas-produtores-instituições.
Sinto que precisamos buscar outros espaços para/das crianças e jovens, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a situação se agrava muito neste
momento. Se antes as praças e parques já demonstravam um esvaziamento, com
o cenário atual, o que dizer? Considerando o novo contexto de formação de um
comportamento social em clausura, quem de nós está pensando nesta faixa etária?
Acompanhando as reuniões da ASSITEJ2 e do Centro Brasileiro de Teatro para
Infância e Juventude (CBTIJ)3, percebo que o teatro para crianças tem tomado um
novo direcionamento. Há uma busca pela diversidade de olhares e de construções
artísticas. Ainda é um movimento inicial, incipiente. O teatro para a infância e
juventude ainda não é uma pauta de destaque!
Flor: Atravesso esta reflexão com o processo de ensino aprendizagem que desenvolvo com jovens na cidade onde moro. Essa escuta de desejos e realidades que
você propõe, procuramos realizar através de uma prática em que os alunos e alunas descubram sobre o fazer teatral em um contexto de muita escuta, muita afetividade, muita liberdade. Como professora da Escola Municipal de Teatro/Escola
de Teatro Faces, me encontro diariamente com jovens que buscam no teatro o
envolvimento com outras pessoas, e também um lugar no qual possam se expressar. Este é o cenário em que me situo atualmente.
Lila: E como estão funcionando as coisas nesse momento confuso?
Flor: O tempo mudou de rota, e, com ele, toda a rotina de aulas presenciais agora
passa para o formato online, distante do contato presencial. Entendo isso como
um momento para nos reinventar. Querem ver um vídeo4?

2 Associação Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, 1965. Disponível em: https://www.assitej-international.org/es/. Acesso em: 25 de set.2020.
3 Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Disponível em: https://cbtij.org.br/. Acesso em: 25 de
set. 2020
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4 Aquele que diz sim/Aquele que diz não de Bertolt Brecht. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=k2yCUIPm-ZA&feature=youtu.be. Acesso em: 25 set. 2020.

Apesar dos esforços, o longo período de distanciamento vem acompanhado de
transtornos emocionais. Agora, pensa comigo: se está complicado para adultos,
imagina para crianças e jovens que estão em suas casas longe de suas atividades,
privados do convívio escolar, boa parte em situação de muita vulnerabilidade.
Cercada por crianças e jovens nas aulas de teatro que tenho ministrado virtualmente, presencio relatos sobre suas angústias neste período de isolamento social.
Recordo de uma pergunta na conversa com uma aluna: “será que isso que eu sinto
é ansiedade?” Sinto-me na responsabilidade de ouvir e buscar estratégias que possam ajudar esses jovens a ter seu espaço dentro da sociedade. Ainda em momento
de descoberta, procuro estabelecer uma conexão de proximidade – à distância!
– onde busco investigar e partilhar uma encenação que se aproxime da realidade
desses jovens.
Durante essas sessões de trabalho virtuais com público jovem, uma das questões
que emergem é a relação com os adultos. Venho percebendo, já há um certo tempo, pessoas adultas ensinando pessoas jovens a serem adultas, ao contrário de
motivá-las a experienciar sua juventude e proporcionar um processo de autonomia e liderança. É claro que a pessoa adulta já possui uma certa experiência por
ter vivenciado diversos momentos em sua vida, e também acaba repetindo seu
próprio modelo educacional. Mas o problema maior é a história da sobrevivência.
Então, pensando em tudo isso, o que estamos fazendo para que esses jovens consigam lidar com todo esse contexto? E encarar um futuro que...
Mari: Boas questões, algumas urgentes! Talvez esse momento de quase suspensão
em que vivemos seja uma boa hora de refletirmos sobre esses assuntos. (É a primeira
vez que Mari “ouve” Flor falar. As duas acabam de se conhecer neste processo de escrita
remota).
Lila: Se vocês permitem, eu gostaria de trazer a questão da natureza do teatro
possível, necessário: comunitário, participativo, provocador... Não podemos mudar quase nada nos adultos que cuidam das crianças. Mas se trazemos para elas
outras experiências, e falo das escolas privadas também, talvez seja uma pequena
chance de mudar o ângulo com que jovens pessoas poderiam olhar para o mundo
num futuro próximo. Porque entendo a infância não como um estado essencial
de querubins, e sim como um processo que se verifica na participação do indivíduo em coletivos diversos. Então eu penso: uma mulher violentada primeiro foi
menina, um homem machista primeiro foi menino, uma mulher que reproduz o
machismo primeiro foi criança, assim como uma pessoa trans... Sobre essa possibilidade do devir é que imagino a infância como um tempo ecumênico, de onde
emerge a chance de fazer a diferença.
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Aqui retorna a questão que mil vezes tenho debatido com Cora: teatro para crianças? Com crianças? Para e com crianças? Eu começo a desejar um teatro das crianças. Que teatro poderia ser esse? Chamo a atenção sobre o lugar do jogo na experiência coletiva e, para não me estender, apenas gostaria de citar um fragmento
de um texto que analisa a Brincadeira do Boi de Mamão na contemporaneidade:
A transformação da brincadeira em forma de apresentação, espetáculo, como vemos acontecer hoje, reside
na separação que o capitalismo faz de toda atividade
humana. Para Agamben (2007, p. 71), “uma profanação
absoluta e sem resíduos coincide com uma consagração
igualmente vazia e integral”. Tudo o que é produzido
acaba sendo dividido e deslocado a uma esfera onde o
uso se torna impossível. A brincadeira que seria para o
uso comum, passa a ser objeto de consumo, ou exibição
espetacular.
A brincadeira, para Velloso, tem a ver com a ideia de resistência, no que diz respeito à criação de um espaço-tempo livre, não vinculado ao sentido utilitarista e
produtivista. Entendo a insurgência em um possível teatro das crianças. Falo de
um teatro não espetacular, participativo, vivencial. Falo de um teatro que as culturas ditas populares já conhecem muito bem, mesmo sem discutirem cena nem
escreverem artigos procurando soluções teóricas para colocar em prática.
Há crianças que assistem a teatro comercial. Crianças que podem pagar ingresso
para ver teatro. Crianças que se tornarão jovens, que se tornarão adultos, com
maiores possibilidades de ocupar os lugares com poder de decisão. Essas crianças
não têm condições para enxergar muito além de seus mundos e círculos sociais,
reduzidos desde cedo ao âmbito do condomínio, da sala de aula, e, agora, de uma
pequena tela de computador ou celular. Algumas delas acham que um frango é
uma coisa congelada em uma bandeja no mercado. Não conhecem, nem tem
como imaginar, o longo caminho que o frango percorre até sua geladeira. De que
modo essas crianças, no futuro próximo, vão tomar decisões que afetam todas as
pessoas ignoradas no cumprimento desse percurso de produção? Como é que elas
tomarão decisões ignorando a existência daqueles sobre os quais recaem as decisões? (MARTÍ, 1983) Como tomar decisões justas sem a capacidade de imaginar
diversas realidades para um mesmo problema?
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(VELLOSO,
2019, p. 20)

E há crianças que não conseguem imaginar, tampouco, uma realidade diferente
da sua. Neste caso, porque suas infâncias, e possivelmente o resto de suas vidas,
se desenvolvem em um ciclo agonizante de luta pelo básico, na presença de muitas formas de violência, muitas vezes sem ter sequer a tal bandeja de frango na
geladeira. Na Cidade de Deus, e em outras comunidades do Rio de Janeiro, a professora Rennata Lillya Feitosa muitas vezes foi impedida de dar aula em situações
de tiroteio. Baseada nos princípios de Augusto Boal e Paulo Freire, a professora fez
e faz do teatro um canal de acesso à vida, mobilizando toda comunidade escolar e
seus processos pedagógicos a partir da ação teatral. Sobre o processo, ela diz:

O que norteou essa dinâmica foi a necessidade de uma
prática docente a serviço da comunidade (...) pensando
sempre na melhoria da comunidade sem muita burocracia, de forma prática, objetiva e dentro do contexto
real. Onde o currículo escolar, ou a matriz sugerida pela
Secretaria de Educação do Estado, seja repensada, recontextualizada e sofra alterações de acordo com a necessidade de um processo em que torne a comunidade
ativa. Sendo o sujeito de sua história. Essa política popular permite que a cultura do seu povo se dê de forma
democrática
O teatro da escuta de Feitosa também me leva a pensar que há crianças e jovens com
deficiências cujos cuidados perpassam as desigualdades sociorraciais. Quando o
mundo as reflete? Quando se produz uma arte pelas e para as singularidades de
suas experiências? O mundo é conhecível, expressável e também partilhável de
tantas formas quanto as pessoas que o habitam. Penso agora em teatr@s de cheiros e texturas, numa dança além dos pés. Um canto das mãos é possível, assim
como a narração criativa de uma cena.5 (pausa significativa)
Ah! Eu acho que aqui eu poderia fazer um de aqueles maravilhosos “a parte”
shakesperianos, como em Ricardo III, para justificar essa denominação.
Mari: Melhor que seja uma plaquinha, mais Brecht.

5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rKQnLynrKg8&t=23s, Acesso em: 25 set. 2020.
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(FEITOSA,
2014, p.34).

Cora: Cê quer que eu desenhe?
Flor: Por que não fazer uma live, ou botar um QR code?
Lila: Ah! Eu vou explicar mesmo. Se eu quiser, eu leio a guia telefônica e digo que é
teatro. Enfim, descolonizando-me, eu comento que: provocadas por uma sugestão
do edital e em ressonância com os movimentos que assumem esforços por uma
emancipação não binária dos indivíduos pela via da linguagem, temos proposto
uma noção de teatro insurgente em sintonia com estas lutas, e por contágio o denominamos aqui teatr@s. O que também poderia ressoar com a situação do teatro
na conquista de espaços virtuais de circulação e produção.
Mari: (Voltando) Mas está cada vez mais difícil resistir fazendo um teatro que não
siga o padrão do simples entretenimento...
Lila: A Flor acaba de nos mostrar uma experiência de resistência em seu trabalho.
A professora Rennata Feitosa desenvolve um trabalho assim também. E, como
elas, outras! Mas se é para falar de circuitos ‘oficiais’ de arte, tenho um belo exemplo desse teatro diferenciado circulando institucionalmente. Tandan! (2017) é uma
montagem que percorreu o Brasil em 2019, pelo Palco Giratório, SESC. O grupo
Cia. Etc. de Recife propõe em Tandan! uma experiência de imersão em dança a
partir do uso de estímulos táteis, de uma instalação sonora e da interação corporal
direta com bailarinos e bailarinas. Um trabalho que encara a questão da acessibilidade do espetáculo às pessoas com deficiência visual como estímulo criativo,
e não como mera tradução. O grupo conta que esse trabalho foi inspirado nas
obras de Helio Oiticica e Lygia Clark, com suas provocações do ato de perceber
as artes visuais numa apreciação sensorial mais ampla. O espetáculo é dedicado
ao público infantil, no entanto constitui uma vivência que toda pessoa, sem distinção, merece ter, e apesar de dedicado a um público específico, tornou-se uma
obra de abrangência universal. Por meio da animação do espectador, do espaço,
dos sons, das emoções, provocou em mim, adulta vidente. confiança, segurança,
alegria, liberdade, tudo isso vivenciado intensamente em apenas 6 minutos! O desafio de atender e escutar diferentes subjetividades leva a explorar fronteiras que,
para além do público imaginado, expandem os modos de ser e estar no mundo.
Percebo que formas alternativas à normalidade podem ser um importante motor
na criação de teatr@s.
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Para que diferentes teatralidades possam percorrer o gigante Brasil são necessárias estruturas, vontade política e entendimentos atualizados sobre culturas e
cidadania. Celebro aqui um trecho do texto da curadoria feita pelo SESC nessa
ocasião:
Precisamos criar, por meio da arte, zonas autônomas
temporárias que nos possibilitem vivenciar o dissenso,
acionando a ancestralidade como um saber de resistência e como ativação perene da coletividade. Precisamos
estabelecer uma comunicação mais direta e efetiva com
as gerações do presente e as que estão por vir

Enfim, me parece que teatr@s para/com/das crianças, para/com/de jovens, deficientes etc., etc., etc. é uma urgência na medida em que dele possa emergir um
conceito outro de ser e pensar o mundo. Insurgência, hoje, tem a ver, além dos
públicos, dos temas e das formas, com uma desobediência que aponte outros modos, plurais, diversos, fronteiriços: um olhar estereoscópico.
Mari: (após um longo suspiro e um breve sorriso): Acho que nossas principais urgências são... incontáveis! Minha próxima aula começa em um minuto! Lembrando que
temos que remar contra uma corrente que está aí e que deseja tornar regra o ensino
remoto, individual, apático, cada vez mais desigual. Tenho alunes que simplesmente não estão mais (se emociona), e nem sei se voltam... Eu gostaria de ir até elas! Mas
como? Que sociedade iremos construir para o futuro? (após uma longa pausa) Como
pensar teatr@s com todo esse fluxo? Como chegar até as pessoas, agora? Difícil intuir o que vem, o que fazer, é tanta coisa acontecendo. Mal tenho tempo de sentar
e comer! Nem sei como conseguimos escrever isto. Não sei para onde tudo isso vai,
mas sei que precisamos continuar essa conversa.
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(SESC,
2019, n.p.)

segundO atO
ESPERANÇA: (sem ter saído do grupo, retorna à conversa): Estive fora, mas segui
observando o movimento de vocês. Fiz alguns ajustes. É mesmo difícil conseguirmos sentar e escrever. Mais ainda agora. Nossas veias latino-americanas continuam abertas, cada vez mais escancaradas. Isso para nós, que ao menos temos
alimento, teto e agasalho, como costuma dizer um mestre que tenho. (fica em
silêncio) Tenho alguém doente em casa (outro longo silêncio). Mas sim, temos que
continuar! As brincadeiras, as experiências das artistas e professoras de teatro, a
estrutura de produção de uma instituição como SESC e também outras iniciativas
que aqui não foram apresentadas devem ter algum oxigênio… Sem resolver ainda
a questão do acesso dos círculos sociais menos favorecidos...(suspiro) (Mudando
de assunto) Viram o festival de um circo do Norte do país que está acontecendo
online? Começou hoje. Mais de 40 horas de atividade durante 4 dias, gratuito, para
as crianças e jovens da comunidade local que já frequentavam o projeto de circo
social que a companhia organizadora mantém, de forma independente, há sete
anos! (Companhia Os Kaco, VII Festival de Circo de Taquaruçu: #salvequemmeensinou). As contribuições são voluntárias, e a arrecadação de quem pode contribuir
irá ajudar três dos incontáveis mestres da cultura que estão a morrer na miséria,
como já morriam antes. É urgente respirar agora, mulheres… Respirem! Vocês
seguiram escrevendo enquanto um tornado literalmente passou sobre vocês. Eu
nem ia escrever. Mas como não dizer nada? A luz acabou e vocês estão isoladas até
dos aparelhos, celulares, computadores. Estão exaustas! Os destroços são visíveis
de suas janelas. E vocês não desistiram! Então respirem…Mais do que nunca, mulheres, precisamos de respirador@s…
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título: Vozes
das encruzilhadas: a cena como ponto de intolerância religiosa
contra as religiões de matriz africana, das pessoas autoras Antônia Vilarinho Cardoso, Bárbara Teles Cardoso, Vinicius Viana
Ferreira

Vozes das encruzilhadas: a cena como
ponto de intolerância
religiosa contra as
religiões

1 20

ANTÔNIA VILARINHO CARDOSO
BÁRBARA TELES CARDOSO
VINICIUS VIANA FERREIRA

O padê1 da escrita abre-nos o ventre das Artes Cênicas, Exu é o mensageiro e
deixa-nos envolver nos caminhos dos quais ele é o Senhor. O poder da palavra
vem como arma cortante para tratar da intolerância religiosa na cena, passando
por uma travessia de relatos profissionais que se empoderam da sua identidade
afrorreligiosa e lutam, cotidianamente, contra a imposição estética eurocêntrica,
a apropriação cultural e a discriminação racial.
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1 Oferenda sagrada de Exu, realizada para abertura dos trabalhos nos rituais de religião de matriz africana.

De repente, ao subir no palco, o artista clama: “Laroiê Exu, Exu omojubá!”2. Exu é
considerado o orixá3 gerador, criativo, o imprevisível, conhecedor dos caminhos,
mestre das encruzilhadas, mensageiro entre os orixás e os seres humanos, o ardor
da sexualidade.
Exu, assim como o artista que entra em cena, é discriminado pela sua figura pilintra, imoral, caótica, encarado como ser maléfico. Senhor Exu, peço passagem,
deposito neste caminho de escritas memórias de intolerância religiosa que transitam na cena, e despacho4, nesta encruzilhada, notícias vinculadas na mídia nacional, percepções confidenciadas através de depoimentos de três corpos artísticos,
colocados em estado de liminaridade.
“Terreiro de candomblé é incendiado e depredado em Nova Iguaçu e religiosos são
expulsos”5; “Presidente da Fundação Palmares diz: Macumbeiro não vai ter nem
um centavo”6; “Secretaria de Estado da Segurança Públicas sanciona portaria onde
a mesma impõe uma série de restrições às práticas de cultos afro-brasileiros”7. E
assim, no atual regime de ações racistas e anti-democráticas, que mais situações
como estas seguem sendo registradas.
Alguns associam os atos de intolerância religiosa às religiões afro e os resumem
somente a ataques a grupos e espaços que professam sua fé e são apedrejados e
vilipendiados. Retrato de um pensamento colonialista8 que perdura, como nas notícias exemplificadas acima que demonstram que a intolerância religiosa ofende e
ataca através de caminhos diversos, sendo uma prática naturalizada que é inconstitucionalmente protagonizada (também) por agentes vinculados ao Estado. Tais

2 Saudação grupo africano étnico-linguístico nagô-iorubá, que traduzida significa: “Olhe por mim Exu, eu te
saúdo” (SARACENI, 2000).
3 Divindade espiritual africana, força representada pela natureza junto a pode res primordiais, cultuada no
Candomblé, e em outras religiões de matriz africana.
4 Oferenda a algumas divindades afro-brasileiras, comida ritual, pratos típicos feitos para agradar determinado orixá.

FICÇÕES INSURGENTES

5 Disponível em: https:<https://www.geledes.org.br/terreiro-de-candomble-e-depredado-em-nova-iguacu-religiosos-foram-expulsos/>. Acesso em: 24 ago. 2020.
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6 Disponível em: <https://www.ovale.com.br/_conteudo/brasil/2020/06/105758-fala-do-presidente-da-fundacao-palmares-chamando-movimento-negro-de--escoria-maldita--gera-onda-de-indignacao.html>. Acesso
em: 24 ago. 2020.
7 Disponível em: <https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2018/10/22/governo-flavio-dino-baixa-portaria-que-impoe-normas-a-rituais-de-umbanda-e-proibe-tambor-de-amanhecer/>. Acesso em: 24 ago. 2020.
8 Tal conceito se baseia na subalternização histórica dos colonizadores como as classes dominantes, ou se
pensam como, culturas racialmente brancas e etnicamente descendentes dos colonizadores europeus (CESARINO, 2018).

práticas repressivas avançam, refletindo nas artes, e no diálogo desta junto aos
seus espectadores, se instalando também nos bastidores da cena. Toma-se como
referência relatos segredados de alguns artistas:
“Uma vez, participando de um festival de palhaças, eu era a mestra de cerimônia de um cabaré de palhaças9, tive a ideia de entrar saudando Exu e benzer o
público. Era um experimento e corri todos os riscos, inclusive de ser mal interpretada e que levaria o terreiro para o teatro. Isso aconteceu, senti muita rejeição
do público e das colegas que me viam como louca. Me aceitavam por conta da
minha ingenuidade em achar que estava sendo aceita. Fui muito humilhada, saí
do espetáculo arrasada, com vergonha e sem coragem de encarar as pessoas”.
Ao recriminarem a artista por tentar aliar a força dos cultos afro ao ritual cênico,
o meio artístico e os espectadores ferem a liberdade de expressão da profissional
em cena, exilando manifestações afro-religiosas como cultura marginal, compactuando com um discurso do sistema colonial que inibe a visibilidade da participação e a contribuição negra na história. A mesma continua:
“Quando criança, era sensível ao escutar os mais velhos falarem de espiritualidade, a sensação no meu corpo era sútil quando vibrava. Associava ao medo que
tinha de morrer. Comecei a frequentar a igreja católica muito cedo e fiz todos
os preceitos: batizado, crisma, consagração, sentia orgulho disso. Fui crescendo
com essa religiosidade, e as primeiras manifestações de orixá foram colocadas
como algo relacionado ao mal. Assim veio a necessidade de ir a busca do desconhecido, fui buscar a liberdade de me expressar no teatro. Minha família
não compreendia e o tratamento comigo era como se eu fosse diferente”.
O relato demonstra que a construção da identidade negra no contexto familiar,
religioso e no campo teatral foi construído por uma trajetória tortuosa que se assemelha aquela que ocorre na encruzilhada, mediada por Exu, por meio de conexões (MARTINS, 1997, p. 27-8). O empoderamento é fruto de tortuosas trajetórias
pelas vielas do preconceito social, quando esta não é bem aceita por algumas comunidades a qual o sujeito está inserido.

9 Cabaré das Palhaças é um espaço de encontro e confraternização para diferentes estilos de palhaçaria protagonizada por mulheres.
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É Exu que deve queimar este ponto de travessia transatlântico, discurso que
perdura e foi apoiado pela igreja católica, que foi conivente à escravidão negra,
com o objetivo de catequização e subordinação a um novo Deus, através do batismo
como forma de “salvação” da alma.
Assujeitados pelo perverso e violento sistema escravocrata, tornados estrangeiros, coisificados, os africanos
que sobreviveram às desumanas condições da travessia marítima transcontinental foram destituídos de sua
humanidade, desvestidos de seus sistemas simbólicos,
menosprezados pelos ocidentais e reinventados por um
olhar alheio, o do europeu. Esse olhar, amparado numa
visão etnocêntrica e eurocêntrica, desconsiderou a história, as civilizações predominantes ágrafas, menosprezou
sua rica textualidade oral; quis invalidar seus panteões,
cosmologias, teogonias; impôs como verdade absoluta,
novos operadores simbólicos, um modus alheio e totalizante de pensar, interpretar, organizar-se, uma nova visão de mundo, enfim.
Os escravizados, na tentativa de implementação das crenças religiosas dos colonizadores, eram hostilizados com uma repressão que demonizava a religiosidade
afro - e que até hoje se faz presente.
Estas esquinas de inquietações expostas levam-nos a entender a complexa herança obscura da história colonial do Brasil em relação às formas de manifestação
afro. Esta construção perdura em nossa história e, ao refletir nas artes da cena, se
disfarça, limitando a performance criativa do artista que toma como linguagem
as religiões de matriz africana, diminuindo estas representações a algo distante,
desconexo, uma fonte de conhecimento menor, colocando a cena como espaço
restrito a padrões, conceitos e métodos eurocêntricos, que foram alinhados de
forma hereditária nas linguagens cênicas.
A artista que deixa a sua identidade emergir em suas tradições, tendo como fonte
criativa e energética a religião de matriz africana, ao levar para a cena suas raízes,
busca compartilhar, no resultado de sua arte, o fruto de um processo interno do
sujeito. Este processo é um caldeirão pessoal e subjetivo, que transita pelo sagrado
tomando-o, também, como fonte de expressão, regado a partir de suas memórias
ancestrais e de outros, intensificando a verdade ritual que é o acontecimento teatral desde seus primórdios.
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(MARTINS,
1997, p.24)

O relato de uma destas artistas nos diz: “No teatro consegui perceber que minha imaginação iria além do físico, passei a desejar um trabalho ritualístico. Teve uma época que
participava de um grupo de teatro onde buscávamos estudar diferentes teóricos teatrais.
Identifiquei-me com Antonin Artaud10, que me trouxe muita curiosidade e vontade de
me conectar com algo mais expressivo que fortalecesse a minha alma de mulher negra”.
“Busquei cursos de teatro voltados para pesquisas ritualísticas, corporeidades que fugissem do estado racional e deixassem em transe, pois sentia estar
incorporando a algo divino nos processos criativos. A partir daí, fui encontrando maneiras de desenvolver processos associados a espiritualidade, aos
poucos dialogando com a necessidade de construir a minha poética”.
“O que sempre me chamou atenção durante esses processos foram as descobertas
entre espiritualidade e aprendizados na palhaçaria e no teatro. Fui rejeitada em
determinados grupos quando comentava que frequentava terreiro de umbanda e candomblé, e ao explicar o desejo de colocar essas energias nos meus processos criativos
e na dramaturgia dos meus espetáculos, fazendo do espaço cênico meu terreiro”.
A artista aqui refere-se ao espaço cênico como terreiro. A noção de terreiro orienta-se, conforme sugerimos, a partir das sabedorias assentadas nas práticas culturais, considerando que “praticar terreiro” nos possibilita inventar e ler o mundo, a
partir das lógicas de saberes encantados (LIGIÉRO, 2019).
A ideia de terreiro, de Ligiéro (2019), vai muito além dos espaços sagrados de ritos
afro, este terreiro é o mundo, é, também, o espaço cênico que, assim como os
centros sagrados, é um espaço para compartilhar a sabedoria. Compreende-se, assim, a importância em levar a religiosidade para o palco, onde a tradição encontra
formas de se manter viva e transformar-se, pois a cena é um espaço de interseções
e pluralidade, fusões e rupturas, descentramento, influências e convergências,
origem e disseminação, onde devemos repudiar as intolerâncias e discriminações
apontadas neste texto.
“Sempre vinha alguém para chamar minha atenção de que a minha linguagem estética
não tinha funcionado. Certa vez, participando de outro festival, convidei um grupo
de artistas para conhecer um terreiro de Umbanda. Foi uma experiência incrível,

10 Antoine Marie Joseph Artaud (1896-1948), diretor e dramaturgo, teórico teatral que ficou conhecido por
suas práticas voltadas ao teatro ritual.
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foram umas 20 palhaças entre brasileiras e estrangeiras. Fazia isto na tentativa de
me sentir aceita dentro do que eu tinha de mais sagrado nos meus processos criativos
e na caminhada artística. Não posso separar espiritualidade, corpo e mente. Tudo
isso me levou a questionar durante muitos anos se estava errada buscando uma arte
que considerava diferente das outras, enquanto, aos poucos, ia me desconstruindo e
perdendo minha espontaneidade e me distanciando das minhas raízes e essência”..
Neste despacho de relatos em que Exu come, acentuamos o discurso da artista que
foi subjugada pelos modos de percepção da linguagem de seus processos criativos,
demonstrando, assim, a intolerância racista embutida no meio cênico.
Junto a este ebó11 de escritas, está o recheio de um dendê vermelho gorduroso de
Exu, que escorre no corpo do performer que nos relata.
“Ainda muito novo fui buscar a linguagem do meu dançar, este foi o princípio
de várias reflexões sobre o meu corpo, meus movimentos, aliados ao imaginário
popular afro-religioso. Ao participar de alguns eventos de dança pelo país fui recriminado, algumas pessoas da plateia me procuravam, afirmando que eu deveria
rastrear melhor o perfil de eventos e o público para quem apresentava, pois talvez
aquele não era o local ideal e nem o público certo. Comecei a me questionar: Qual
seria este público ideal? Seria o povo de terreiro? Somente festivais de dança afro?.
O meu dançar revela minhas marcas culturais e como a religiosidade de matriz
africana influenciou minha vida e meus processos criativos. O processo de intolerância e discriminação começa pelo corpo, meu corpo busca, no palco, dançar sua
negritude e, com o tempo, se afirmar em minha linguagem enquanto artista”.
No discurso do artista, podemos identificar aspectos de intolerância no processo
de recepção do público, colocando a dança com influência afro-religiosa como
uma performance subalterna às outras.
Como já foi dito neste texto, a visão acerca da tradição afro-religiosa dentro das
linguagens cênicas ainda encontra atrito na crítica cultural contemporânea, seja
pelos profissionais da área ou pelos espectadores, refletindo na projeção dos artistas que trabalham neste viés. Isso acaba gerando um afunilamento de investimento em políticas culturais que fomentem produções de artistas negros ou abordem

11 Tipo de oferenda e sacrifício ritualístico realizado pelos adeptos de religiosidade de matriz africana.
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as temáticas afro-brasileiras, afastando a tão sonhada estabilidade profissional,
que vem com o turbilhão econômico, político, social, chamado contemporaneidade (GILROY, 2001).
Uma artista retrata: “Sentia sempre uma indiferença, como se o que eu estivesse
falando não fosse arte, não percebia uma escuta onde pudesse ter segurança para
me expressar, sempre tinha aqueles olhares com estranheza, onde me colocavam em
um lugar inferior. Durante minhas pesquisas processuais, sem saber de tudo que se
manifestava nos processos criativos, eu sentia que energeticamente acontecia algo diferente comigo. Um estado de presença energética irradiante e prazerosa, mas eu não
confundia com o que acontecia dentro do terreiro, porque sabia separar a incorporação
religiosa e a incorporação da atriz. Sempre senti que esse assunto seria um tabu para
maioria das pessoas, que isso era restrito a poucos atores, que talvez estivessem em
um lugar dos diferentes. Considero isso de puro preconceito e falta de tolerância”.
A intolerância religiosa aplicada à cena também se transfigura como aceitação do
exótico. Ao lançar discursos de confrontos estéticos diversos, marginalizando –
ao exotizar, rejeitar e/ou inferiorizar – o gestual e outros elementos das tradições
afro-religiosas que aparecem na cena, a intolerância impõe a necessidade de um
aprofundamento emergente para o povo de terreiro, no estudo das tradições afro.
Salientando a importância de debater sobre sua história e pautar uma política étnico-racial afrocentrada12, ou seja, que respeite e valorize a cultura afro-brasileira,
e denuncie a intolerância enquanto reprodução racista de cânones brancos eurocentrados. Ainda que a arte não seja estática, mas esteja em constante atualização,
muitas vezes estes cânones atuam como mecanismos de desculturação.
O artista que é também praticante de alguma religião afro-brasileira carece repensar a cena ao equiparar esta com o terreiro de práticas rituais afro-religiosas, cabe
a este corpo filho-de-santo administrar o que é segredo-ritual e o que é público, e
assim buscar em sua religiosidade as forças matriz e motriz criativas.

12 Modelo teórico que põe os sujeitos africanos, afrodescendentes e a África no centro de suas formulações,
sejam elas políticas, filosóficas ou científicas, sem réguas e cânones eurocêntricos. Um modo de pensar criticamente as relações étnico-raciais e como o racismo interfere na produção e circulação de conhecimento
(XAVIER, 2017).
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“É um momento de descobertas e aprendizados sobre mim mesma, a cena teatral
continua mudando, mas sinto um despertar, a diferença é que atualmente se
fala muito em racismo, em feminismo negro, e para mim ressoa como se estivesse
encontrado minha turma. Para mim, essa visibilidade que tanto almejo como
artista faz parte daquilo que quero comunicar na minha natureza, como a
dança dos orixás, a capoeira angola, e podemos acessar energias sutis em
nossos processos criativos, sem estar preso a um regime metodológico”.
Sobre o processo sofrido de dominação e subordinação cultural, é essencial percebê-lo e dominá-lo de volta, na contramão, para melhor compreendermos as
estruturas sociais racistas, a evolução das políticas negras, as reflexões sobre a
padronização da beleza, o gosto e o juízo ético e estético que são as precursoras da
crítica cultural contemporânea, discursos de valor cultural que contribuem para a
detersão13 do uso da linguagem afro-religiosa na cena (GILROY, 2001).
É válido destacar aqui a questão da apropriação cultural e como ela acontece
no meio artístico, permitindo que pessoas brancas se promovam e enriqueçam
utilizando elementos provenientes das tradições afro-religiosas, sem que sofram
a discriminação que sofrem os herdeiros dessa cultura, que lutam para que as
mesmas sejam visibilizadas.
Em um vídeo que circula nas redes sociais14, a atriz brasileira Taís Araújo questiona a cantora Ivete Sangalo, em uma live: “Por que é que Margareth não é tão gigante quanto você?”, se referindo à cantora Margareth Menezes15. Ismael Carvalho,
ao comentar tal questionamento, e citando o autor do livro Apropriação Cultural
(2019), Rodney William, explica o que é apropriação cultural, e como ela atua em
parceria com o privilégio branco.
Apropriação cultural é quando um grupo que possui o
poder se apodera de elementos específicos (artefatos,
símbolos, objetos, sons) de outra cultura - subalternizada - apagando os significados originais desses elemen-

13 Ato ou efeito de detergir; limpeza.
14 Vídeo disponível em: <https://www.instagram.com/tv/CCCPwlllCS1/>.
15 A atriz brasileira Taís Araújo questiona aqui sobre o protagonismo, na representação de um estilo musical
essencialmente criado pelo povo preto, de uma cantora branca (Ivete Sangalo) em relação a uma cantora negra (Margareth Menezes), ambas artistas baianas.
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tos. Um grande problema nisso é porque pessoas de
outras etnias, que não a dominante, como os indígenas
também, sofrem todos os tipos de retaliações, inclusive
a policial, quando utilizam símbolos da própria cultura.
Enquanto quando os mesmos símbolos são usados pelos
dominantes, eles são bem vistos.
Existem diversos artistas brancos que se utilizam de elementos da cultura afro-brasileira de maneira esvaziada de seus sentidos, como recurso de estilização
desconectado de sua sacralidade - que é proveniente de um saber ancestral de
resistência. Mas, por fazerem parte de um grupo que possui o poder, estes acabam
tendo maior permissividade e aceitação do que aqueles que não pertencem a este
grupo dominante, mas que são os legítimos herdeiros da cultura subalternizada,
aqui posta em questão. Se fossem brancas as pessoas cujos relatos foram expostos
neste artigo, elas não teriam sofrido a mesma censura que sofreram.
Pautar a luta contra o racismo, em todas as suas formas existentes, é urgente, e
assunto para ser tratado com a devida importância e prioridade pelos movimentos
sociais do país, onde a democracia racial e o estado laico são os verdadeiros mitos.
Já imaginou o que poderia acontecer com uma dupla de adolescentes que entram
num ônibus para divulgar sua arte, tocando um instrumento e cantando um ponto
pra Exu, para depois passar o chapéu e pedir uma contribuição financeira? Isso
parece errado ou perigoso pra você?

Para aqueles que utilizam o transporte público em seu dia-a-dia, perguntamos:
quantas vezes não tiveram de aturar pregações cristãs durante suas viagens? A
situação do ônibus narrada aqui já aconteceu, com a diferença de que, ao invés de
cantar para uma entidade cultuada pelas religiões de matriz africana, os adolescentes cantavam músicas cristãs, e, a princípio, a cena é percebida com certa naturalidade. Até que uma pessoa que acompanhava a viagem lançou a questão: “já
pensou se eles estivessem cantando um ponto de Jurema, ou Candomblé? Como
seriam tratados, o que aconteceria com eles?”.
Exu como ser traquina, deixa a sua inquietação no ar, pois, como bom tradutor do
sistema do mundo, é concedido a ele a proeminência de toda forma de enunciação
e diálogo. Neste caminho de espinhos que é a vida artística, onde uma minoria
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(CARVALHO,
2020)

ainda luta, buscando expressar a sua afro-religiosidade nos palcos, fecharemos o
corpo deste texto, pedindo que o senhor das encruzilhadas solte a boca no mundo,
e que derrube as barreiras da intolerância religiosa, purifique as artes da cena
de qualquer forma de discriminação, e leve nossa mensagem de resistência ao
Orum16 dos orixás.

16 Definição de céu ou mundo espiritual na língua Iorubá.
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título:
Amaterasu: a origem do mundo, da arte e da revolução
ou Um conto fotográfico, das pessoas autoras Ana Carolina Castro Malcher, Daniele Rocha Viola, Fabrício Bogas
Gastaldi

Amaterasu: a origem
do mundo, da arte e da
revolução ou Um conto
fotográfico
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ANA CAROLINA CASTRO MALCHER
DANIELE ROCHA VIOLA
FABRÍCIO BOGAS GASTALDI

Amaterasu é a deusa do sol no Japão. Um dia, de tanta tristeza, se isola em uma caverna. Sem o sol tudo definha. Os deuses organizam uma grande festa em frente à
caverna e convidam Ame no Uzume para dançar. Sua dança desperta a curiosidade de Amaterasu, que sai da caverna com sua luz e potência de vida. “Amaterasu: a
origem do mundo, da arte e da revolução - ou um conto fotográfico” é uma pesquisa a partir da relação de imagens e haicais pelo universo da performance, técnicas
do burlesco e o mascaramento. É uma experiência digital produzida integralmente durante a quarentena da pandemia de Covid-19 (Coronavírus Disease 2019).

PaLavras-chave:
Amaterasu; Fotografia; Haicai; Burlesco; Mito.
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Fotografia na vertical de uma mulher. Em frente a uma porta de vidro, através
do qual, há um fundo de plantas e uma escada de concreto, uma mulher está de
pé ao centro da imagem sob um carpete de cor creme. Ela está segurando nas
mãos dois leques. O leque da mão esquerda está aberto na frente do seu corpo
e encobre parte do seu tronco. Na mão direita está erguendo o leque aberto sob
sua cabeça. O leque contém tiras de papel brilhante pink que encobrem o rosto
da mulher, deixando à mostra somente a silhueta de sua cabeça. Suas pernas
estão cruzadas, veste uma blusa de franjas e uma saia branca.

Poderosa Sol
Amaterasu Mulher
Nossa Gênese

Fotografia na vertical. Em frente a uma
porta de vidro, através do qual, há um
fundo de plantas, uma mulher está com
o joelho esquerdo e com o pé direito no
chão apoiando seu corpo. A mulher está no
centro da imagem sob um carpete de cor
creme. Está curvando o seu tronco e sua
cabeça levemente para trás, veste uma
blusa com franjas e uma saia branca. Na
cabeça está um arco de longas penas em
tons vermelho, preto e rosa claro. Suas
mãos seguram o arco na sua cabeça e
curva-se levemente para trás, olhando para
cima.

Fotografia na vertical. Em frente a uma porta de
vidro, através do qual, há um fundo de plantas,
uma mulher ao centro da imagem está está deitada no chão com os pés para o alto. Um arco
de penas vermelhas, pretas e rosas encobrem
quase todo seu corpo, deixando à mostra apenas
suas penas e seu braço direito.

Fotografia na vertical de uma mulher. Em frente a uma porta de
vidro, através do qual, há um fundo de plantas e uma escada
de concreto, uma mulher está de pé ao centro da imagem sob
um carpete de cor creme. Ela está segurando nas mãos dois
leques. O leque da mão esquerda está aberto na frente do seu
corpo e encobre parte do seu tronco. Na mão direita está erguendo o leque aberto sob sua cabeça. O leque contém tiras de
papel brilhante pink que encobrem o rosto da mulher, deixando
à mostra somente a silhueta de sua cabeça. Suas pernas estão
cruzadas, veste uma blusa de franjas e uma saia branca.

Desvela Dança
EXTRAORDINÁRIA
Renasce a sol!

Fotografia na vertical de uma mulher. Em
frente a uma parede branca com uma porta
de vidro, sob uma cortina branca e vermelha. Através do vidro da janela, há um fundo
de plantas e uma escada de concreto. A
mulher está de pé ao centro da imagem
sob um carpete de cor creme. Ela está de
braços apertos. Acima de sua cabeça, no
ar, há um leque aberto que deixa escorrer
um tecido de cor rosa transparente. Este tecido encobre praticamente todo o corpo da
mulher. Suas pernas estão cruzadas, veste
uma blusa de franjas e uma saia branca.

Fotografia na vertical de uma mulher. Em frente a uma porta
de vidro, com uma cortina branca e vermelha aberta para o
lado direito da imagem há uma mulher. Através do vidro há
um fundo de plantas e uma escada de concreto. A mulher
está de pé ao centro da imagem, virada de costas. A imagem
traz movimento como se a mulher estivesse fazendo um giro.
Seus braços estão para cima e está com as palmas das mãos
bem abertas. Em torno do seu corpo há um leque aberto que
deixa escorrer um tecido de cor rosa transparente. Este tecido
encobre uma pequena parte do corpo da mulher. Seu cabelo
encaracolado está amarrado no topo da cabeça. Suas pernas
estão cruzadas, descaça. Veste uma blusa de franjas e uma
saia branca.

Fotografia na vertical de uma mulher. Em frente a uma parede branca com uma porta de
vidro, cortinas brancas e vermelhas abertas. Através da porta de vidro, há um fundo de
plantas e uma escada de concreto. A mulher está de pé ao centro da imagem sob um
carpete de cor creme. Suas pernas estão cruzadas, veste uma blusa de franjas e uma
saia branca. Está olhando para câmera, batom escuro nos lábios. Seus cabelos encaracolados estão presos para cima. Ela está com braços para o ar como que jogando dois
leques abertos. Os leques deixam escorrer um tecido de cor rosa transparente.

Fotografia na vertical de uma mulher. Em
frente a uma porta de vidro, através do
qual há um fundo de plantas, uma mulher
está de pé ao centro da imagem. Seus braços estão abertos para cima e segura em
cada uma das mãos um leque de longas
penas de cor vermelho, rosa e preto. Sua
cabeça está virada para cima. Suas pernas
estão cruzadas, descaça. Veste uma blusa
de franjas e uma saia branca.

Fotografia na vertical de uma mulher. Em frente a
uma porta de vidro, através do qual há um fundo
de plantas, uma mulher está de pé ao centro da
imagem. Seus braços estão para cima juntos acima de sua cabeça. Segura nas mãos dois leques
de longas penas de cor vermelho, rosa e preto.
Suas pernas estão cruzadas, descaça. Veste uma
blusa de franjas e uma saia branca.

Um novo mundo
Antigas mémorias
Raiz e flores

Ficha técnica
Autoria, Performance e Fotos
Ana Carolina Castro Malcher

Direção e Concepção
Daniele Rocha Viola
Fabrício Bogas Gastaldi

Haicais
Ana Carolina Castro Malcher
Daniele Rocha Viola
Fabrício Bogas Gastaldi
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título: Prioridades em tempos pandêmicos: ou para que o futuro não seja de mal a
pior, das pessoas autoras Jerusa Mary Pereira,
Jefferson Bittencourt dos Santos, Sócrates
Fusinato [istmorumeiro]
Prioridades em tempos
pandêmicos: ou para
que o futuro não seja
de mal a pior
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resumO:
Prioridade é um conceito que, em tempos pandêmicos, intenta-se criar com poemas-em-prosa. Prioridade é uma prática-teórica para resolver problemas encontrados no convívio entre seres humanos. O conceito de prioridade, que aqui se
constrói em âmbito de convívio social, defende a ideia de que uma prioridade
deve fundar-se em fatos concretos. Por exemplo, assim como é fato concreto
que pessoas morrem de fome em tempos de circulação de alimentos pelos cinco
continentes, um fato indigesto agora é que pessoas estão morrendo sem atendimento de saúde e sem medicamentos para contenção do coronavírus. Sozinhez,
solidão, artes vivas em tempos de distanciamento social em pandemia de agora.
Arte-ciência é necessária para pensar, a partir de fatos, a vida que vira morte em
espaços públicos de convívio. Neste escrito, uma voz-poema que não se cala persiste e diz em isolamento, dividindo o escrito em três eixos de sustentação: pense
de forma crítica o tempo pandêmico de agora; apoeme sua existência isolada; e
exercite arte viva, arte que faça viver, ainda que em espaços de co-existência virtual apenas.

PaLavras-chave:
pandemia; coronavírus; convívio; artes vivas; prioridades.
PriOridades em temPOs PandêmicOs

DOI 10.29327/532466.1-11

1 44

Oh, como podemos responder pela pequena rosa? Subitamente púrpura e jovem e próxima? Oh, não fomos
visitá-la, mas quando chegamos, ela ali estava. Antes de
ali estar, não era esperada: quando apareceu, era difícil
de acreditar. Oh, chegou algo que se iniciara. Mas não é
assim que sempre foi?

porque está ali, porque surge ali, porque cria-se num ali, relação,
homem-vírus-que-não-se-sabe-como.
Imagem 1

Imagem macro na horizontal de um vírus. Sobre um
fundo azul claro, um círculo amarelo ao centro. Com
as bordas em destaque. Em cima deste círculo vários
pequenos círculos vermelhos que preenchem o interior
do círculo maior e rodeiam este grande círculo.

MERS-CoV

FICÇÕES INSURGENTES

um vírus é isso, uma rosa como um corpo que a ele se dá sem lógica, apesar de
vida que se instaura drama (medo-de-catástrofe)
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BERTOLD BRECHT

a fábula deste contemporâneo sem nome nomeado pandemia COVID-19 inaugura-se numa catástrofe e (en)cena, apesar de isoladas, lições de vida que, só, quer-se
coletiva

vida é sozinhez e não solidão dum tudo em que todos estão

Imagem 2

SUS
vida não é solidão de ruptura absoluta com tudo. um eremita vive sozinhez quando mantém-se contemporâneo da vida (vive presente-passado-num futuro) que
é sempre criação com; eremita em solidão é vida que não se habita possível em
relação, é vida que se deixa morrer perdendo fios de razão, razão consigo mesma
na relação com tudo que há
um vírus letal,
(o coronavírus, por exemplo, aqui nomeado rosa-catastrófica),
espera-se dele solidão, ruptura absoluta com tudo que há, até não mais existir
um homem é sempre sozinhez, rosa de poema, que se diz em fio de história sempre imprevisível, sempre em relação com tudo que há, sempre possível
146

um vírus-totalitário tem numa mudez seu verbo imperioso
um nome-totalitário tem num estereótipo a prisão de sentido que ele proscreve
um homem-totalitário assiste o fim de quem ele um dia podia, e ainda pode, vir
a ser

indiferença-totalitária é viral ou humana?
se literatura num contemporâneo é terceira pessoa, se literatura é vida de um ser
humano, não de uma entidade universal, mas algo sempre sendo em relação;
se literatura é um isso, falta prática-teórica de uma arte-ciência que dê instrumentos para que criemos prioridades para aquilo que acontece em nossa comunidade,
inventando-se em diferença, em singularidade
prioridades para fatos
(fato é aquilo que acontece, que vira acontecimento e que, às vezes, repete-se com
consistência)
uma vida pandêmica se repete num dia a dia como fato concreto (há meses não se
pode sair de casa sem máscara que cubra lábios e nariz; não se pode se aproximar
de outras pessoas em uma distância menor que um metro e meio; um indivíduo
não pode trabalhar quando o coronavírus é identificado em seu corpo; criam-se,
então, zonas de isolamento em hospitais, quando existem hospitais)
que prioridade cada comunidade faz deste fato nascer?
como prioridades estabelecer para além da lei jurídica e do Estado de bem-estar
social que nunca deu conta de educação, saúde, moradia, dignidade em igualdade
para todos?

um fato aqui e acolá: em virtude de um vírus, pessoas estão morrendo. isso é
fato exato, nas humanidades e na exatidão da arte de ler cientificamente a natureza. não cabe mais a divisão entre ciências naturais e ciências humanas; isto
porque as ciências naturais são práticas humanas, mudando apenas o objeto
de conhecimento que será estudado pele cientisto. Um vírus não diz seu nome,
quem o nomeia é quem, lendo humanamente a natureza, intenta conhecê-lo.
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o que é fato quando se trata de futuro que é presente-passado-sempre-travestido-de-amanhã?
criação é sempre a partir de, algo acontece, é sempre museu, um acontecimento
que expõe (um mundo de um alguém se expõe dum jeito que dá)
criação é sempre a partir de um singular existir num presente que expõe passado
com rastro que se futura
criação é sempre a partir de um ser humano que mostra aquilo que acontece como
corpo-pensamento
em um gesto sempre uma assinatura
em palavras
em sons ininteligíveis
em imagens
em silêncios
em ausências
em UTIs ou sem conseguir uma vaga nelas
em
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porque museu é sempre presença de quem ainda; apesar de já não mais
sempre presença daquilo que acontece
(museu-mundo-exposto como casa-de-confinamento)
Imagem 3

Sobre um fundo branco, ao centro da imagem um vidro de exame de sangue cheio de sangue e com a tampa azul é segurado
por uma mão com uma luva plástica azul. Um adesivo branco
colado no vidro contém a descrição: 2019-nCoV. Consta ainda
duas opções: Negative e Positive. Ambas sem marcação. Uma
caneta prata é segurada por uma mão também vestida de uma
luva plástica azul que aponta para a opção Positive.

?
espantalhado um homem segue de máscaras em casa, em ruas de ninguém, porque às vezes, sempre daqui pra frente, não poderá mais respirar com
com ar?
consigo mesmo?
com pânico de quem fumaça de qualquer coisa lá fora?
Imagem 4

Fotografia na horizontal. Três frascos de vacina cheios
estão dispostos um ao lado do outro na diagonal. O frasco
do centro aparece claramente a descrição: Vaccine COVID-19. Os frascos das duas estremidades constam a mesma descrição porém a imagem está um pouco desfocada.
À frente dos três fracos, do lado esquerdo consta uma
seringa transparente cheia de líquido transparente.
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uma prática-teórica das prioridades sociais, quando se trata de problemas que
surgem do convívio entre seres humanos, como é o caso da pandemia COVID-19,
urge quando se trata de seres humanos em um mundo de diferenças infindas
que têm face estranha porque sempre abisma

abisma de tão singular-incomparável que é cada comunidade, cada forma de
coexistir

uma estratégia de governo adotada pelo Estado brasileiro é o distanciamento social
e o não aglomero de pessoas. Assim, cinemas e teatros estão de portas fechadas,
ruas e praças não recebem espetáculos, porque isso se deve fazer em casa. A teatralidade de agora é uma teatralidade que habita em larga escala salas de plateias
e assentos virtuais, com espectadores, muitas vezes, anônimos e bem-dispostos
para experienciar este novo formato de teatralidade que se cria todos os dias neste
agora pandêmico. Se é teatro ou não é, performance ou não sei quê, que cada um
atribua um nome. Mas a rua, o teatro, os espaços físicos permanecem em espera
e, sim, espera-se logo sejam coletivamente habitados.
uma ilusão de casulo se desconstrói aqui:
Embora existam, como sempre acontece, os ingênuos
que sugerem que tal situação pode sim, certamente, ser
considerada positiva e que as novas tecnologias digitais
têm permitido algum tempo para comunicarem-se com
sucesso à distância, não acredito que uma comunidade
fundada em “distanciamento social” seja humana e politicamente habitável. De qualquer forma, seja qual for a
perspectiva, parece para mim que é sobre esse assunto
que devemos refletir1.
enquanto não possível a presença física em espetáculos, salas de aula, salas de
ensaio, este escrito revela a defesa de um não-estacionamento do corpo-memória,
do corpo-voz que, em arte, cria mesmo à distância.

1 AGAMBEM, Giorgio. Distanziamento sociale. Disponível em: https://www.quodlibet.it/giorgio-agambendistanziamento-sociale. Acesso em: 01 jul. 2020.
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NUM PRESENTE PANDÊMICO AINDA PRESENÇA POSSÍVEL
um poema para exercício de artes vivas em estado de emergência, em tempos de
pandemia, segue linhas para incentivar performatividades, teatralidades

arte agora coronada
em isolamento-convívio
com uma emergência viral

mobilidade de possível doença

arte-corpo singular
ciência-corpo comum
ambas
corpo-a-corpo
com um mundo-criação

arte-ciência
exatamente-humana
corpo cênico de um corpo comum
habita espaços confinados
cria em ruas abertas
museus fechados
criações
jardins floridos
nem que seja de desertos
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artista
jardim-corpo-de-jardineiro
nele rosas nascem
nele rosas morrem

às ausências
sendo este escrito arte viva de um corpo-memória
pode ser que ainda
seja lá fora
presença de flor
imagem 5: Jeferson Czerniak

Fotografia 1 na horizontal. Sobre um fundo verde de grama dois braços
juntos estão estendidos e seguram nas mãos uma rosa vermelha com
caule que se estende por todo o braço. Os braços aparecem do lado
direito da imagem em direção ao lado esquerdo.
Fotografia 2 na horizontal. Sobre um fundo verde muito claro, vê-se uma
rosa vermelha do lado direito da imagem. A imagem está bem iluminada
e quase não se percebe os detalhes que são encobertos pela iluminação.

braço-poema-flor de istmorumeiro - Sócrates Fusinato
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AINDA PRESENÇA CÊNICA POSSÍVEL EM TEMPOS DE SOZINHEZ PANDÊMICA
criamos, ao escrever este manifesto, um POEMA-DRAMATURGIA, uma experiência performada, um exercício de arte viva para vozes que não serão caladas

(a voz entre aspas é voz escrita em dissertação do diretor de teatro Jefferson
Bittencourt dos Santos)

crie “uma percepção musical das suas ações”
percepção “do jogo com outros atores”
“do jogo com a trilha sonora”

vocês não estão juntos, a música sim
jogos de atores separados por telas de cristal líquido

(istmorumeiro - Sócrates Fusinato sugere um verso-poema para o exercício)
há mais telas de cristal líquido que olhos nos olhos

antes não, exercícios com chão agora confinado – diz o diretor

processo musical em arte viva

“decore um poema”
há mais telas de cristal líquido que olhos nos olhos

o tempo de agora pede monólogos que depois dialoguem com aquilo que vem
o tempo de agora é “mais individual, de percepção pessoal dos sons”
então, dito já desde o início, dito-implícito, uma PRIORIDADE PARA COEXISTÊNCIA À DISTÂNCIA, “liberdade para a imaginação”
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como um grito para diálogo diga “seu texto”
diga aquele poema “esticando o som de cada sílaba, de cada fonema”

“um ator por vez”

Jerusa Mary Pereira alonga seus fonemas
hhhhá mmmmaaaiiiiss telass de crrrriiiiiiiistalllllllll líquido que olhos nos olhos

istmorumeiro - Sócrates Fusinato alonga seu poema

há mais telas de cristal líquido que olhos nos olhos mais
olhos nos olhos por favor diretor mesmo que seja tela de cristal líquido – lagoas mecânicas para som de palavras
uma música

imagem 6: Jerusa Mary Pereira
Imagem na horizontal. Fotografia de um show musical.
Ao fundo caixas de som pretas e o reflexo de duas luzes
amarelas. No centro da imagem é possível perceber dois
músicos com seus instrumentos de corda nas mãos. Os
músicos estão de lado na imagem e ambos com microfone
à sua frente. O músico em primeiro plano veste uma calça
clara e uma camiseta regata vermelha. Seus cabeços são
compridos e ondulados. Sombra verde nos olhos. O segundo músico, em segundo plano, veste uma camiseta clara.
Tem cabelos curtos e escuros.

um cantar em alto e bom tom de Maitê Fontalva da banda Orquidália (que as flores musicais dessa banda incrível voltem a petalar grandes públicos em seus shows)
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agora “o volume da voz deve ser forte o tempo todo”
“forte o tempo todo”
“forte o tempo todo”
agora
“forte o tempo todo”

CHINA meses atrás
há MENOS telas de cristal líquido que olhos nos olhos
ITÁLIA meses atrás
há MENOS telas de cristal líquido que olhos nos olhos
AMAZONAS meses ainda
há MENOS telas de cristal líquido que olhos nos olhos
FLORIANÓPOLIS ainda
há MAIS telas de cristal líquido que olhos nos olhos

controla-se como possível for
agora “de frente uns para os outros”
foco
“tempo das falas”

ainda em tempo de dizer
olhos nos olhos
amor à arte
nessa
“ORQUESTRA INVISÍVEL”
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uma prioridade nesta luta, já não tão invisível, contra um coronavírus, que já quase se vacina, é:
de arte ainda poder viver,
arte viva ainda poder tecer,
desde casa flores presente arte,
em ruas um sol mesmo que não de muitos
mesmo que máscaras sobre rostos continuem a esconder
tudo aquilo que junto dos outros se pode ser

Fotografia na horizontal de tonalidade azul.
Dois corpos estão deitados, mirando o alto.
A imagem mostra apenas o busto. A primeira
pessoa, em primeiro plano veste uma camisa
regata escura e está com os braços estendidos para cima. A segunda pessoa, um homem
de bigode, está de olhos fechados.

Ancorar é foto-musical de espetáculo de 2017 apresentado na UDESC, foto-musical
para continuarmos, como espectautores, uma espera: que um céu de estrelas
lá fora, não em telas de computadores ou satélites, seja música novamente para
todos lá fora, num mundo com dias respiráveis ao ar livre, mesmo que esses dias,
artisticamente, versem sobre a morte e sobre temas difíceis do nosso convívio
Imagem 7: Jerusa Mary Pereira
uma prioridade então para desfecho deste escrito-imagem-gesto
prioridade, definiu-se aqui, como aquilo que é o suficiente para algo ainda
estar
para permanecer
porque mesmo à distância
porque mesmo diferença
seremos humanos sempre
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Novo texto. Sobre uma folha
escura se encontra o título:
Cartas sobre Teatro e a Peste,
das pessoas autoras Amanda
Carneiro Figueredo, Marco
Antônio Duarte Silva, Marcos
Bittencourt Laporta

158

AMANDA CARNEIRO FIGUEREDO
MARCO ANTÔNIO DUARTE SILVA
MARCOS BITTENCOURT LAPORTA

cOnvite:
Este é um exercício criativo realizado entre nós, amigues mestrandes em teatro
pela Universidade do Estado de Santa Catarina, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Por meio de cartas elaboradas entre os meses de abril e maio de 2020 – momento em que as consequências do isolamento
social eram incertas e sua política estava sendo implementada em determinados
estados enquanto ainda era debatida em outros – e a partir de perspectivas advindas de diferentes geografias, questionamos quais as relações que podem ser
pensadas entre o contexto da atual crise sanitária e os percursos teatrais estabelecidos até aqui. Numa sociedade adoecida, para onde pode ir a arte? Traçamos
diálogos multidisciplinares com es autores Achille Mbembe, Antonin Artaud,
Suely Rolnik, Boaventura de Sousa Santos, Sófocles, Ailton Krenak, Dodi Leal e
Alain Badiou, sempre partindo de nossas percepções e provocando-nos quanto
ao papel que desempenhamos em níveis subjetivos, artísticos, políticos e sociais.
Lançamos a questão que desencadeia nosso debate: para que serve o teatro em
estados emergenciais?

cartas sObre O teatrO e a Peste

PaLavras-POnte:
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Teatro. Pandemia. Crise. Peste. Provocação.
DOI 10.29327/532466.1-12

Carta impressa em papel acizentado, com texto
alinhado nas duas bordas.

Castanhal PA, 25 de maio de 2020.

Marco e Marcos, querides,

Gostaria de saber como estão e como têm encarado a pandemia
dentro de seus universos particulares. Confesso que, da minha parte,
tenho convivido com a sensação de angústia. Parece mesmo que a crise
viral me pôs a interrogar cada aspecto da minha vida e das nossas naquilo que compartilhamos... Um mesmo País, uma mesma Espécie, uma
mesma Terra. Felicito-me sempre que percebo não estar sozinha nas
incertezas. O professor Boaventura de Sousa Santos, que lançou recentemente um livro intitulado A cruel pedagogia do vírus (2020), se e nos
questiona sobre os potenciais conhecimentos advindos da experiência
com a covid-19. Quais seriam eles? O que o vírus mortal nos ensina? Ele
nos ensina? Adianto seu alerta de que os problemas sociais e ecológicos
a que o sistema capitalista em sua fase neoliberal nos lançou são agravados pela pandemia, ou seja, ela apenas nos escancara o que já nos vinha
matando, sem direito a luto.

Ficções insurgentes

Quando a vida de grupos historicamente subalternizados é massivamente descartada em troca do apelo econômico burguês, pergunto-me
com urgência para que serve a arte e para que serve o teatro
teatro, questões
de nosso estudo em comum. Por isso lanço a vocês as mesmas perguntas que tenho me feito: onde se encontra o teatro em meio ao desastre
viral? Atualmente de que vale o teatro que temos realizado/estudado?
Assistiríamos aos mesmos espetáculos? Bateríamos as mesmas palmas
caso nos fosse dada a possibilidade de voltar no tempo? Aliás, sobre o
tempo... para que tipo de teatro o doaremos após a tragédia biológica e a
farsa política que nos abatem?
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Gostaria de lançar ainda uma última indagação na qual venho me
debruçando e que pode, talvez, sintetizar parte das considerações sobre
a arte teatral que fiz até aqui. Qual a contribuição do teatro para a superação dos desafios que a pandemia impõe à nossa sociedade?
Acredito, amigues, que sejam duas as contribuições. Uma no campo
poético que nos ajuda a pensar questões existenciais
do conhecimento poético,
que nos dão abertura para criar e recriar sentidos de vida, de morte e

de sofrimentos que nos abatem. Afinal, somos seres biológiques, espirituais, psicológiques, culturais, sonhadores, finites. Refiro-me, dentro
destas poéticas, principalmente às dramaturgias deixadas não só como
registro de épocas passadas, mas também como fonte de sabedoria de
povos que já enfrentaram desafios tão grandes ou maiores que os nossos.
Leio, por exemplo, Édipo Rei de Sófocles (1982), que mesmo se tratando
de uma mitologia escrita no século IV a. C., desperta-me o exercício do
pensamento sobre as semelhanças de sua saga com a nossa, nada ficcional, do século XXI. Resumo assim: na tentativa de salvar Tebas dos
sofrimentos causados pela peste, Édipo, que ali reina, descobre ser ele
próprio o motivo da desventura que solapou a cidade.
Assim como no ensaio do teatrólogo Flávio Rangel (1982), intitulado Édipo Rei: um espelho de muitas imagens, é alegoricamente interpretada a busca do herói por sua identidade como a busca da identidade que unifica o conceito de humanidade; uso também a trajetória de
Édipo como uma alegoria da experiência humana, mas não de toda ela.
Vejo nele a parcela de humanos responsáveis pela condução do projeto
capitalista, patriarcal, colonizador. Estes que dizem ter a solução para
os problemas da fome, da segregação, da violência, dos desastres ecológicos, da disseminação do vírus. e que carregam um discurso de progresso são contraditoriamente os produtores destas e de outras tantas
desgraças. Triste é reconhecer que, assim como os demais habitantes de
Tebas foram tragados pela peste sem nada terem feito contra os deuses,
pagamos todes em 2020 pelos vícios dos Reais mandantes.
A outra contribuição que entendo ser o teatro capaz de dar diz
práxis, quando ligada à produção de espaços de justiça
respeito à sua práxis
e de liberdade sociais devidamente alinhados com as necessidades das
minorias políticas. Vejam, querides, a superação da pandemia só pode
ocorrer se estiver de mãos dadas com a superação do que a tornou
brutal. Esta brutalidade já se verificava na rotina de tantas comunidades, como a das travestisgêneres que, muito antes do isolamento social
provocado pelo contágio viral, já experimentavam a contenção de suas
existências, como bem revela a professora e pesquisadora trans Dodi
Leal, na crítica teatral JOVIDA-20. Aliás, sua crítica que enaltece o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu - monólogo em que
a personagem Jesus é apresentada no corpo de uma travesti - também
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expõe a potência trans-formadora da representatividade nos palcos.
Sei disto, pois eu mesma fui arrebatada por esta potência, pela oportunidade de rever e indagar a cisgeneridade que vivia como “normal” e, por
esse motivo, hoje o espetáculo1 é foco de minha pesquisa.
Renata Carvalho, atriz travesti que interpreta a Jesus, abre portas
para as transgeneridades também existirem nos planos do imaginário
coletivo e da produção material.
A ocupação desobediente do tablado por parte dos grupos dissidentes gera o que Alain Badiou (2013) chamou de Acontecimento, a
criação de novas formas de ação política que sejam capazes de nos dar a
ver possibilidades outras de coabitação, de com-partilhamento das pluralidades que somos.
Penso, portanto, que existe um tipo de teatro apto a auxiliar-nos
quanto aos desafios do nosso tempo. O teatro que nega o esfacelamento
social ou banaliza a nossa condição de morte seria o teatro ligado às
atitudes de Édipo e ao imperialismo do capital que só sabe promover
desigualdade e exclusão. Já o teatro que carrega a vontade de reorganizar física e poeticamente a diversidade das vidas abrindo espaço para
o estar no mundo coletivo e justo aproxima-se do oráculo Tirésias, que
para Édipo revela a verdade. Os vislumbres do futuro desse fazer teatral
e seus benefícios já o temos, pois sua prática se verifica justamente na
inserção e na valorização das devidas representatividades.
Parceires Marco e Marcos, um alerta. Precisamos redobrar as
atenções para o fato de agirmos como Édipos ou Tirésias. Estamos realmente atentes ao papel que desempenhamos enquanto artistes-pesquisadores ou ainda nos cegamos para impedirmo-nos de ver aquilo que
sempre esteve e que se revela em nossa frente? De todo modo, as pandemias estão aí.
Grande abraço, cuidem-se.
Amanda.

1 Assisti à apresentação do Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu em outubro de 2018 durante a Terceira
Semana de Arte da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Link com mais informações https://noticias.ufsc.br/2018/11/espetaculo-o-evangelho-segundo-jesus-rainha-do-ceu-emociona-e-inspira-o-publico/
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Poá -SP, 29 de maio de 2020

Amanda e Marcos, amigues,
Suas questões, Amanda, eu compartilho, e me pergunto: que caminhos
tomamos para chegar até aqui? Não estamos alheies às ações de nossa sociedade,
creio que para algumas pessoas está “caindo a ficha” de que o teatro necessita ser
repensado. Ailton Krenak em O amanhã não está à venda (2020) nos fez refletir
que assim que a pandemia atingiu nosso país, mais da metade da população do
Estado de São Paulo se confinou na maioria dos dias (dentro do período do mês
de março até começo de maio2), o COVID-19 em todo o mundo modificou o modo
de viver da espécie humana. Todas as nossas atividades necessitaram ser reconfiguradas, porque nada será como antes. Uma parcela da sociedade não parou e
outra modificou sua rotina em meio ao medo da pandemia. Eu parei. Tive que
mudar hábitos. Tudo o que costumava desempenhar, trabalho e pesquisa, foram
e estão sendo reconsiderados e, consequentemente, a visão sobre mim como artista-pesquisador se modificou.
A ideia da minha pesquisa vem sendo investigar estéticas afro-diaspóricas brasileiras no Teatro de Sombras, em específico o mito do Saci, eixo central
que une concepções do Teatro Negro-brasileiro e do Teatro de Sombras. Uma das
etapas do percurso da investigação seria o desenvolvimento de uma montagem
teatral que contasse sua história através da cosmo-sensação negro-brasileira.
Foram cotados para encenação quatro sombristas, mas devido ao confinamento
social estou sozinho, e esta parte do processo foi cancelada. A inércia me abateu,
a tristeza por conta das mortes e das posturas sociais e governamentais, reforçando um projeto de morte calcado no egoísmo branco-eurocêntrico capitalista
nessa pandemia, me paralisou. Deitado na cama com medo, o novo e a indefinição do período que nos vemos me fez entender cada vez mais as Sombras e o
Saci, com suas filosofias de movimento e de imprevisibilidade, suas potências de
sensibilização em períodos tão duros.
A peste é o teatro ou a peste abateu o teatro? A reflexão que lanço é a de
que a peste afetou nossa população e por isso afetou o teatro, porque a arte acompanha sua sociedade. A peste mudou nossa visão de relacionamento humano e
de relacionamento artístico. Será que o teatro voltará a ser como conhecíamos
antes? Creio que não. E de qual teatro estamos falando? Do teatro feito por artistes privilegiades filhes do pensamento burguês que, mesmo na crise sanitária,
continuam produzindo em suas fazendas, chácaras e nas coberturas de seus
apartamentos; ou estamos falando de tantes artistes que, independente de vi-
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2 Ver: Portal de Adesão ao Isolamento Social. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
isolamento/>. Acesso em 25 de maio de 2020.

verem de amor pelo teatro, têm nele sua principal fonte de renda? Como se dá a
sobrevivência dessa classe de artistes em tempo de pandemia?
A discussão que quero trazer é a de que estes artistes da classe trabalhadora (e, não por acaso, de maioria negra) estão, mais uma vez, sendo desassistides
pelo Estado e ignorades pela sociedade. Esta postura político-econômica vigente
afeta sim o teatro, pois ele não é realizável sem o esforço conjunto dos grupos e
das instituições que fomentam produções dispostas a romper discursos instituídos e instaurar narrativas decoloniais. Achille Mbembe (2018) é um autor que
evoco sobre o potencial dissidente e de resgate dessas narrativas.
O conceito de Necropolítica abordado pelo autor é o uso do poder social e
político para determinar quem deve viver ou morrer numa sociedade, e, infelizmente, no Brasil a população preta, pobre e periférica é a que mais morre desse
projeto. Ao ler uma das passagens do seu livro, recordo-me do Saci. (Um menino
negro que, desde o período pós-colonial no Brasil e in África, tudo o que ele representa, sua pele preta que carrega conhecimento ancestral e de resistência, é
atacado por uma política de morte do Estado brasileiro, que neste momento dá
continuidade ao seu projeto de extermínio das culturas afro-diaspóricas).
Sinto que na pandemia tudo o que era ocultado, deixado para depois, foi
revelado, evidenciado. E o que estava oculto no teatro, e foi revelado? Até que
ponto o teatro foi responsável por estarmos aqui? Ele valorizou as vozes que hoje
morrem nos leitos de UTIs? Não se enganem, ele já contribuiu para a invisibilização dessas vozes. Assim como ajudou na manutenção do racismo estrutural
e institucional no século XIX no Brasil, também ajudou na proliferação da blackface pela América Latina. Foi responsável por ocultar vozes trans, da mesma
maneira que ajudou a impedir o acesso ao teatro (seja no palco ou como plateia)
de mulheres cis na Europa, continente que lucrou/lucra milhões com apropriações artísticas e culturais de povos explorados.
O teatro pode ser resistência, mas pode ser também um território de
opressões - e sofremos dessas marcas até hoje; assim como as marcas de Obaluayê
depois da cura de sua chaga. Graças ao Saci e às nossas conversas, me lembrei
desse Orixá respeitado/temido que representa as doenças contagiosas. Orixá da
morte e da vida. Aquele que nos mostra que na doença existe a cura e que na cura
reside a doença. Nos mitos que permeiam sua imagem, a doença representa algo
que não se perdura. Ela tem um tempo como algo que apodrece e se finda, mesmo
que algumas pessoas insistam em agravá-la, agindo de forma prejudicial para si
e para outrem. Com a sabedoria de Obaluayê através da cura, a ideia de coletividade, de igualdade e de abundância a todes modifica o ser e o coletivo.
E qual será a cura que provocará a mudança no teatro?

Abraços com carinho,
Marco.
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Palhoça, 31 de maio de 2020.

Saudade de gente presencial. Saudade de estar com vocês, querides.
Fiquei pensando sobre a questão que o Marco levantou em relação à peste:
a peste abateu o teatro ou a peste é o teatro? Eu lembrei de Artaud pensando nas
perguntas do Marco. No texto O teatro e a peste do livro e O Teatro e seu Duplo,
escrito em 1933, acreditava que o teatro deveria ter a força da peste, a fim de
provocar uma ação cruel, virulenta e impiedosa sobre e espectadore. Acho que o
que Artaud (1993) busca nisto é a ideia de um teatro que encontre a força na peste, que tem um vetor sombrio e destrutivo, uma potência de desorientação dos
extratos sociais. A metáfora da peste está no seu vetor de abalo de estruturas,
mas também tem um outro vetor que é um potencial de força que transforma,
transmuta a realidade social. Um teatro urgente e que tem uma ação implacável,
que envolveria e espectadore e desnudaria o que é de pior, num ato político de denúncia, mas que ao mesmo tempo é um convite e provocação para uma mudança
social, e para uma revolução estética no teatro enquanto linguagem.
No atual contexto social-cultural-cênico-político no Brasil, a peste abateu os
teatros. A relação que Artaud faz com a peste e o teatro, pra mim, está distante
desta peste neoliberal, que vai além de um vírus. Fora Bolsonaro, agora e sempre.
Penso em George Floyd. Penso em Ágata. Em Miguel. Em Marielle. Quais os sentidos das práticas teatrais agora? Lembro da Suely Rolnik e do que ela fala no livro
Esferas da Insurreição (2008) sobre o regime capitalista e o inconsciente colonial
que ele carrega: não apenas explora a força de trabalho, mas também a nossa
potência de vida, a nossa potência individual e coletiva de criação.
Antes da peste já existiam corpes que não importavam, que era melhor
que não existissem para muitos (falo muitOs porque eu tô falando de um sistema
dominante patriarcal branco, burguês e heteronormativo.): os corpos, as corpes
e as corpas pretas, LGBTQIA+, indígenas, dentro de suas diversidades. A peste
só aprofundou estas desigualdades e este sistema de opressão, perseguição e
violências com estes corpes. Marco, em diálogo com a sua discussão sobre necropolítica, penso que ela encontra plena potencialização no desgoverno do atual
des-presidente do BraZil de um modo que não havíamos visto antes no país, com o
negacionismo da peste, a não responsabilização pelas mortes que vêm ocorrendo
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e o incentivo a não seguir as medidas protetivas em relação à COVID-19, como o
uso de máscaras e a não-aglomeração de pessoas. A peste conjugada com a necropolítica bolsonarista vigente, que compõe um plano com o inconsciente colonial
capitalístico aniquila a nossa potência do estar junto, de criar e de resistir, mesmo no nível micropolítico, instaurando grandes platôs de uma energia insuportável, nefasta, estranha. Não sei se vocês sentem. A atmosfera se torna ainda mais
pesada.
A minha pesquisa se centra na prática teatral, mais precisamente na função da provocação cênica na criação em grupos teatrais. E provocadore cênique
normalmente é ume artiste convidade que não está desde o início do processo
criativo e realiza um trabalho de desconstrução, no sentido de que não tem uma
função de finalizadore ou organizadore da criação, que corresponderia à função de ume diretore. E provocadore normalmente é alguém que tem um tempo
de intervenção no processo criativo atoral que é limitado, através de parcerias
pontuais que visam potencializar técnica e criativamente algum processo artístico. Mas já não provocamos e somos provocades em nossas criações? Por que
então mais uma provocação, agora representada numa figura de alteridade com
a função de provocar? O provocar-ser-provocade, além de existir nas relações de
comunicação com e espectadore, existe também nas relações de comunicação que
se estabelecem no processual, na sala de ensaio.
Me movimento em minha investigação em torno das perguntas: como esta
função - a provocação cênica - pode ser entendida? Em quais contextos de criação esta função aparece? Quais modos de produção, éticas e estratégias que esta
função mobiliza na criação? Penso isso tanto no âmbito estético com relação à
provocação cênica, por exemplo, mas também penso no plano ético e político tanto
em relação ao teatro de grupo e também em relação entre teatro e sociedade. Mas
agora, como criar e pensar em teatro de grupo se muitas, muitos e muites de nós
têm que buscar novas formas de sobrevivência?
Onde está a provocação nisso tudo? Como esburacar as nuvens dessa atmosfera nefasta? Nos rendemos às lives, youtubes, instagrams, facebooks, tiktoks, como um espaço de resistência, com interseccionalidades de lutas através
da arte - das LGBTIA+, das mulheres, des negres e tantes grupes oprimides? Acredito que é um campo de artivismo possível. Se a gente pensar nas lives, por exemplo, elas vem sendo um espaço de disseminação de conhecimento e debates sobre
assuntos urgentes com um alcance que não víamos antes, como as questões que
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envolvem racismo, feminismo e da lgbtqia+fobia. Só que ao mesmo tempo a tecnologia exclui: muites des sujeites de corpos, corpas e corpes invisibilizades não
têm acesso à internet.
Será a tecnologia suficiente como espaço de artivismo? Pra quem? Talvez
a gente deva ir pra rua, encarar a peste e o fascismo de frente. Mas daí vem a
peste num contra-movimento do desejo e instaura essa atmosfera de risco que
não nos deixa unir e ficar próximos, presencialmente. Não sei, não sei. E a nossa
saúde física e mental diante de tantas mudanças? Isto envolve muitos desafios e
obstáculos, e suscita muitas questões, muitas angústias. E depois? Como ficam
os teatros? Quais teatros possíveis?
Talvez este seja mais um momento de deixar perguntas em suspensão do
que de ter respostas definitivas. Como o teatro pode ter a força da peste e combater esta outra peste neoliberal que acaba com a nossa potência individual e
coletiva de criação? Como encontrar potências diante de tantas dúvidas?

Continuemos a conversa. Beijas grandes pra vocês.
Marcos.
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resumO:
Esta escrita poética cartográfica tece tramas entre nossas experiências pessoais,
como sujeitos viajantes, e a cena do cinema documentário através dos filmes Os
respigadores e a respigadora (2000) e Respigadores e respigadora: dois anos depois
(2002), ambos de Agnès Varda, e Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009), de
Karin Aïnouz e Marcelo Gomes.

PaLavras-chave:
Viagem; cena; dramaturgia; fotografia; documentário.
DOI 10.29327/532466.1-13

PrÓLOgO:
Em meio à pandemia da COVID19, em que o teatro enquanto fenômeno de encontro presencial precisa abrir preceitos para o espaço virtual, elegemos o cinema
como arte da cena, reconhecendo a importância de suas características e técnicas
próprias, para serem aqui discutidas. Neste momento, nos faz mais sentido serem
postas em diálogo as artes cinematográficas, em seus aspectos de processo, representação e performatividade. Olhar para o respigar da arte da cena e seus outros
trajetos cabíveis de linguagem.

atO de resPigadura

Respigar é o ato de colher, após a lavoura, os alimentos ou frutos que não estão no
padrão de serem utilizados, por conta do tamanho, qualidade ou pelo molde de
mercado. A respiga leva Agnès Varda (2000) a conhecer os respigadores, as leis que
a legitimam, os artistas que trabalham com o ato de respigar neste movimento1.
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1 Definição retirada do filme Respigadores e respigadora de Agnès Varda (2000).

[…] Voltar,
Reencontrar imagens, molhar as raízes, olhar em direção ao sol fervente do sertão ou do asfalto e num desnorteamento psicodélico se deparar
com demônios homônimos, pseudônimos, heterônimos, hormônios.
Voltar é migrar com,
É tocar nas memórias e mais, é interferir nelas, é rompê-las, elaborá-las,
editá-las num relance de tornar real
o imaginado. É a licença de migrantes, é a licença nordestina fabulante, é a licença periférica e interiorana pulsantes...
É o caos da pergunta mal pensada,
distorcida, a pergunta no corpo vivida, que desnuda-se em textos e
memórias.
Podemos recriar o percebido
Três dias, duas noites, duas noites, três dias, e vez em quando umas
paradas.

Ficções insurgentes

Ou uma noite que atravessa numa
única piscada.
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São epopeias que para muitos não
têm sentido. Pedimos aqui uma licencinha para a metáfora… E aí um
caboclo entra, depois outro caboclo,
depois outro, e depois mais dois ca-

boclos bem casados com seu alfinim
no colo. As caboclas vêm em bando
de soslaio, trazendo seus balaios no
colo...
Para onde vão?
Por que vão?
Pense numa curiosidade que se tem
deste povo que tá e não tá no mesmo
lugar.
Do Rio de Janeiro ao Ceará, de Santa
Catarina a São Paulo, de Campinas
a Florianópolis e de volta para
Campinas. Em trânsitos constantes.
É o vai e vem da onda, é lançar e recolher a tarrafa.
É o corpo bem pertinho mas tão longe em pensamento.
É ansiedade numa curva, é saudade
numa parada.
E o ônibus em seu tempo...
É choro no banheiro, é a fila, é o
chuveiro.
É o café que não aquece. A madrugada que esquece.
É a porta (entre)aberta, o devaneio. a
caminhada (in)certa
É a vida e a arte

Não, desculpa, não queríamos falar
isto.
É fazer da vida, arte. É fazer da arte,
vida.
Voltar é ampliar os limites, é borrar as
fronteiras.
Voltar é reconhecer o ninho com
olhar estrangeiro. É sentir-se em casa
nem lá nem cá. Fazer casa no não-lugar. Habitar um entre.
É sermos narradoras e narradores
das próprias histórias.
É o profano e o sagrado, é o seco e o
molhado, é o rico e o desgraçado.
Fazendo do corpo um documento
embriagado consumado, rotulado,
impregnado.
E quando me perguntam: por que
voltar?
Como nordestino, e não nordestinado.
Como paulistana e não paulistinada.

Não penso em seca, morte, terra rachada. Não penso em barraco, assassinos, terras de asfaltos e esgotos.
Rejeito a receita herdada das matronas, o cuidado da casa, do casamento, da família.
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essa

função

para

Mas expressamos aqui nossas lacunas, nossos vazios não ditos perdidos nas camadas, dentro das páginas dobradas até mesmo amareladas
de uma passagem rodoviária ou do
caderninho de bordo, silencioso
confessionário.
De uma forma ou de outra, é este o
cântico.
Emprestado do passarinho Patativa,
que diz: Cante lá que eu canto cá.
O Eu manifesta o que quer cantar e
ser cantado(a).
Ouvir e ser ouvido(a). No caos do
entre.
Lá
E
Cá.
Cair lá,
Voltar cá.

Como mulher e não minimizada

Deixamos

romântico.

o

E nesta saudade arretada, “mil grau”, que nos faz ir, ver mais adiante, e nos faz
voltar. Na troca da memória e do agora. Na plenitude do inconstante... Na identidade flutuante e diáspora constante como inconstante e porosa, em que se mostra
a plenitude, tentando aqui com atitude compreender caminhos entre suspiros e
espinhos que se desenha entre BR’s.
Admitimos de início, cara leitora, caro leitor, que não há certeza do sucesso, porém o processo e o percurso de encontros são latentes. Nesta híbrida viagem, que
se atravessa em lugares e não-lugares de passagem, nestes Brasis de multifaces.
É na ânsia de viajar e de se afetar, é nesta volta que se confunde com ida, que se
misturam, assim como na Odisseia (HOMERO, 2014)2. Aqui neste texto são alternados os lugares de narração, heróis perdem o seu brasão e as vozes estão divididas e ampliadas pela compridez da quarentena, entre diferentes poltronas.
Aqui também há invasão de espaço e influência do acaso. O relevo vai mudando,
a dramaturgia e os textos vão se dando, e, para além da palavra, se consolidando.
Dois dedinhos de café sobre o condão da criação, onde arte e vida, ética e estética,
dramaturgias/roteiros e encenação se misturam, se potencializam e se confundem. Iniciaremos essa prosa gostosa com os cineastas Karim Aïnouz, cearense,
e Marcelo Gomes, também nordestino, mas de Pernambuco, Estado vizinho em
geografia e imaginário, na sua parceria para a criação do filme Viajo porque preciso,
volto porque te amo (2009).

2 (HOMERO, 2014) Obra escrita pelo poeta Homero em que são narradas as aventuras do herói grego Odisseu.
Muitas são as contradições em relação às leituras sobre essa obra. Alguns teóricos sustentam que o poema
fala sobre o ato de voltar. Preferimos a leitura de Cristian Werner, que defende que o poema fala sobre ida e
retorno, tendo em vista que os quatro primeiros cantos não abordam diretamente o retorno de Homero, mas
a ida de seu filho Telêmaco, que com o auxílio de Atena parte em busca de notícias do pai. (WERNER, 2014).
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#174 Imagem de um cartão postal. Frente e Verso. A frente do postal possui uma paisagem.
Na parte superior da imagem há o céu e algumas poucas nuvens. Tons rosados, brancos
azuis. Logo abaixo, no centro da imagem ocupando do lado esquerdo ao direito central, há
diversos prédios. Por fim, na parte inferior da imagem um grande lago azul, com um pequeno barco no lado esquerdo da imagem. No lado direito da imagem parte de algumas árvores
e um trecho de terra no qual estão algumas pessoas de pé e agachadas. O verso do cartão
postal contém um carimbo no lado esquerdo superior: CARTÃO POSTAL pOp fotos. Na descrição do cartão postal, escrito de forma manuscrita: Campinas, Dezembro de 2018.
“Navegar é preciso viver não é preciso”
Bleah! Que nada!
Viver é urgente e navegar é condição para viver bem vivido!
Tem gente que navega para logo ali e já faz falta
Tem gente que nem sai do lugar, mas navega dentro de si
Para além.
Para onde navegares leva
sempre a
certeza de um porto para voltar.
No canto inferior esquerdo está escrito: Porto Alegre/RS, Brasil
Foto Eduardo Scaravaglione
No canto inferior direito está escrito: www.popfotos.com.br
eduardoscaravaglione@gmail.com
fone (51) 99112.7760
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Neste plano, Aïnouz e Gomes efetivamente voltam, retornam neste filme para
seus respectivos lugares, interior de Pernambuco e Ceará, e em seus laicos altares
reconstroem acontecimentos. O filme documentário não se apropria apenas de
imagens pertinentes aos dois cineastas, mas das problemáticas específicas destes
espaços, tais como: a construção de uma represa em área habitada, a prostituição
como uma das únicas formas de trabalho na BR-116, a falta de direitos básicos
para subsistência e, neste mesmo galho, as dificuldades da terra castigada pela
água e sua ausência.
O filme conta a história de Zé Renato, um geólogo de
35 anos, que faz uma viagem de inspeção no interior do
Nordeste para fazer um estudo do impacto de implantação de um canal de água, ligando Xexéu ao Rio das
Almas. A viagem começa no fim e termina no começo,
na garganta do Rio das Almas, onde o canal hídrico deve
ter início. Ela é uma metáfora do estado emocional do
personagem. Zé Renato tenta esquecer a ex-mulher, que
terminou o relacionamento com ele. Ao longo da jornada, ele vai se reencontrando em meio à solidão e melancolia da paisagem, dos lugares visitados e das pessoas
que passam pelo caminho.

Ousamos dizer que as narrativas e sua híbrida forma presentes no filme serviram
de forte inspiração para que também voltássemos para nossas latentes odisseias,
assim como Odisseu em sua epopeia.
Mais dias de estrada e se percebe que a nau sempre teve rodas.Vinham nas bagagens
todas as perspectivas de um mundo novo que se apresentava: nova Universidade,
nova casa, nova forma de fruir arte, novas pessoas que da vida fariam parte. Um
contraponto entre as fortes memórias de ir, de sair dos nossos lugares cheios de
incertezas, inseguranças, e de voltar motivados pela subjetividade da criação artística. Um real espaço de narrativas e fabulações de pessoas em trânsito, à deriva.
Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, entre tantos outros cineastas que desejam refazer viagens, reencontrar as imagens e composições de realidades3.

3 Uso o termo ‘composições de realidades’ a partir do pensamento de Jacques Rancière em seu livro O espectador Emancipado. Sobre este termo, o autor nos diz: “Não há real em si, mas configurações daquilo que é dado
como nosso real... O real é sempre objeto de uma ficção, ou seja, de uma construção no espaço no qual se
entrelaçam o visível, o dizível e o factível” (RANCIÈRE, 2012, p.74).
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(DA SILVA,
2014, P. 01)

Assim, criam Em Viajo porque preciso, volto porque te amo filme (2009); o personagem Zé Renato, interpretado pelo ator pernambucano Irandhir Santos, é narrador
do filme documentário, e sua imagem não aparece em nenhum momento deste
longa-metragem.
É nesta onda que o filme se desenvolve. Somente sua voz, fotografias da formação
geográfica, cartas e lembranças gastas de Galega, relacionamento anterior do personagem, para o qual Zé Renato almeja voltar. É então que um Odisseu chamado
Zé vai e só leva pé, mas deixa sua cabeça lá. Como se diz no filme: “vai para ter
motivo de voltar”. Assim como a garganta da represa urgente invadindo o interior
do sertão quente, é a garganta do personagem, entalada pelas cartas não retornadas. O filme consegue contemplar, já a partir do personagem-narrador, a presença
que se dá pela ausência, potencializando assim a não necessidade do personagem
aparecer no filme.
Neste filme, o visível e o invisível estão presentes pelo seu caráter autobiográfico,
pelo retorno dos cineastas às suas casas, pelas imagens e personagens reais, que
são editados, mas encontrados ao acaso, onde o roteiro é influenciado pelo cotidiano. O processo de construção do roteiro se deixa revelar no próprio desenrolar
dos seus atravessamentos. Uma relação próxima é traçada na dramaturgia, como
colocado pela coreógrafa Ana Pais (2010) ao defender a ideia de cumplicidade: o
duplo da dramaturgia como constituinte de um sentido invisível, mas, ao mesmo
tempo, compondo um modo de se apresentar. Para Pais: “Como numa fotografia,
o negativo que informa e constitui o espetáculo é uma película exposta à luz, que
retém as formas visíveis contidas no seu par positivo; a fotografia é una porque a
sua totalidade compreende o duplo de si mesma.” (2010, P. 89)
Este lugar ambíguo ocupado pela dramaturgia se caracteriza nas suas práticas e
representações. O discurso, tido como performativo, é um ato no espaço visível e
no tempo invisível (PAIS, 2010). No filme, o roteiro é a postura ética para além do
negativo, como dobradura de roupa que sabemos que existe, mas que não se vê;
consegue pulsar no observável, se fazer presente e pertencer. Apresenta-se como
um filme em processo, que expande a própria experiência cinematográfica com a
porosidade de suas narrativas em acaso, encontro e sensibilidade.
Pais também defende que no paradigma tradicional o visível opera como um discurso de poder, na medida em que compreende e cartografa a existência do real (é
visto, logo existe). O que não está visível aos olhos permanece, neste paradigma,
em zonas periféricas. É justamente nesta vertente que a dramaturgia se fortalece.
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Se no teatro o que é visto se enaltece, mesmo em se tratando de uma ficção, é nesta
mesma mão que a dramaturgia toma força como contrapoder. Aí se faz a sua possibilidade e nos faz crer que é nesta clandestinidade que participa do discurso do
espetáculo a partir de sua existência autônoma. Segundo a autora, “a dramaturgia
é, simultaneamente, invisível e efêmera, e é nessa qualidade – clandestina para o
paradigma da visão – que está presente na obra” (PAIS, 2010, P. 94).
De acordo com Pais, é através da invisibilidade da dramaturgia, que se forma o espetáculo. Neste duplo, no decorrer do texto, a autora retorna a alguns paradigmas
para rever as porosidades e hibridização desta dupla relação:
Se o espetáculo é apenas um, embora passível de leituras
variadas, torna-se evidente que o visível não se esgota
nem se expressa em si mesmo. Razão pela qual a dramaturgia, estabelecendo as ligações temporais e invisíveis
entre os elementos em cena, tem um papel de relevo na
sua constituição. A realidade do espetáculo é, portanto,
composta de um plano espacial visível e por um plano
temporal efêmero, que se entrecruzam e complementam
Para Ana Pais, a dramaturgia é o duplo negativo ético constituído pelos inúmeros materiais que extrapolam a palavra e expandem a sua ideia tradicional ligada
ao texto dramático. O movimento de construção do roteiro do filme Viajo porque
preciso, volto porque te amo (2009) consegue expandir as próprias questões cinematográficas. Karin Aïnouz e Marcelo Gomes propõem um filme que também é uma
exposição fotográfica, onde as imagens narram a geografia do agreste, situam o
receptor de como a formação rochosa desta terra se dá e sua imanência de se transformar com a água que vai chegar. Apresentam a potência do processo de viagem
e o relato do outro, a performatividade, o seu entorno, e o caráter autobiográfico.
Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional do Sesc de São Paulo e autor do prefácio do livro Viajo porque preciso, volto porque te amo (MIRANDA apud AÏNOUZ,
GOMES, 2015), assume que há um pano de fundo contextual na realização do
longa. De acordo com Miranda, em paralelo ao chamado cinema de retomada
legitimado no eixo Rio – São Paulo, é no grande ato de deslocamento deste eixo
que o Nordeste consegue destaque. Desse modo, o cinema nordestino legitima o
ataque, o salto de inovação de grandes e jovens cineastas de 1990.
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(PAIS ,
2010, P. 95).

Com mesma formação audiovisual e vivência próxima, Gomes e Aïnouz reelaboraram com irreverência o cinema nordestino, acordando o menino que estava
dormindo, e com tamanha pungência, abordando as temáticas do vivido: violência, desigualdade, coronelismo moderno, fragilidade da condição feminina, muitas vezes associada à prostituição, sendo estas silenciadas e impossibilitadas de
tomar posição.

Imagem de um cartão postal. Frente e Verso. A frente possui
a imagem do Palácio do Congresso Nacional de Brasília.
Na parte superior, um grande céu azul reluzente e poucas
nuvens. Logo abaixo, diversas edificações, com dois prédios
iguais, paralelos e muito próximos um ao outro. Imagem de
uma concha côncava em branco e outra concha convexa
em branco também. Diversas janelas de vidro circundam
toda a edificação. Na frente da construção um grande gramado e um lago. No verso do cartão postal, lado esquerdo,
há a descrição: Palácio do Congresso Nacional
Palace of National Congress
Palaís du Congrés National
Palácio del Congresso Nacional
Brasília/DF - Brasil
Imagem de um código de barras e logo ao lado www.camara.leg.br/visita-mobile/
Abaixo desta descrição, está escrito de forma manuscrita:
Te mando o postal direito do local da foto dele. Acho que
esse fenômeno ainda não aconteceu na sua coleção. Te
amo, amiga
Gostaria de poder enviar isso de um contexto político um
pouquinho melhor
Karen
Abaixo do dizeres há uma imagem de uma da logomarca e
a descrição: Câmara dos Deputados.
No lado esquerdo, verso do cartão postal, descrição em itálico: Postagem gratuita somente na Câmara dos Deputados.
No canto extremo esquerdo superior um círculo e símbolo
dos correios. Na parte inferior, linhas para preenchimento
do endereçador. Está escrito de forma manuscrita: Julia
Prudêncio e por fim no final do cartão postal, parte inferior
direita há o CEP escrito de forma manual: 11991-008
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A prosa porosa ocorre com o trabalho da cineasta e fotógrafa belga erradicada na
França Agnès Varda no seu filme documentário Les Glaneurs et la Glaneuse4 (2000).
Neste filme, assim como em Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009), Agnès
Varda também retorna. Em seu caso, retorna ao ato de respigar, o qual praticava
na infância, e é na ânsia do que é jogado fora que a simpática senhora elabora
seu filme. Está na funcionalidade dos objetos e das coisas a sua inquietude, e é
justamente a juventude o reflexo de seus demônios. Ao olhar a sua câmera ultrapassada e ao filmar a sua pele enrugada não se reconhece ou se encaixa nos
desgastes contemporâneos. Com sua câmera na mão, também viaja e constrói seu
filme entre entrevistas seguindo as pistas das respigas.
Com o seu carro pequeno, sai em viagem encontrando entre aragens e garagens
histórias de respigadores. No seu filme documentário, ao contrário de Aïnouz e
Gomes, a documentarista aparece no vídeo, primeiramente filmando partes do
seu próprio corpo, como a pele da mão, e é neste cordão que tece sua própria
mortalha5. No corpo não reconhecido, no tecido enrustido, a documentarista não
se reconhece. Percebe-se ultrapassada, em desuso, e é este o recurso que dá força
ao seu documentário, construindo uma relação em que uma mão filma a outra.
Mapeando o trabalho que se consolida nas margens, a documentarista brinca entre telas e paisagens. Pousa com quadros, outrora encaixotados, de espaços respigados. Reelabora as duas práticas, a de respigar e a de fazer arte, e mais do que
isto, as confunde. Nesta viagem, que não se limita, amplia a sua lente pessoal pelos
caminhos que fita. Quando tece a sua mortalha através do videodocumentário, retorna ao passado de respigadora, e lá encontra sua força e desenha o seu caminho.
Sua mortalha vira tecido por onde a documentarista tece a sua cartografia entre
arte e vida em forma de respiga.
É na transformação dos materiais que a documentarista faz sua crítica. Não é
somente a fruta desperdiçada, mas a sua potência não usada. A marginalidade
da sua idade dialoga com a marginalidade do produto jogado fora. É nesta hora
que as zonas fronteiriças se confundem e se hibridizam em potência. Quando a
fricção se transforma em resistência, influência, política. Os antes respigadores
agora são vistos como aproveitadores, pois ficam à margem do sistema de con-

4 Os respigadores e a respigadora – tradução de Cleilson Lopes.
5 Referência à personagem Penélope, da Odisseia, que tece a mortalha do seu sogro Laerte de dia e a desmancha à noite, à espera do retorno de Odisseu, e para evitar o seu possível casamento com os possíveis pretendentes que habitavam a ilha de Ítaca (WERNER, 2014).
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sumo, negam o modelo em sua forma de intervir no mundo. Foram empurrados
para as periferias e, num sistema excludente, encontram na respiga a garantia
de suas vidas. A busca pela coleta de alimentos desconsiderados pelo mercado, a
respiga, direciona a artista para o encontro com pessoas e artistas marginalizados.
Agnès se preocupa com a possibilidade de que arte e vida sejam esquecidas; com
as ações, antes costumeiras, agora sendo perseguidas e punidas.
É nas ações e na leveza do documentário que a leveza da própria Agnès Varda se
revela. Apesar do tema, que por muito se mostra pesado e conflituoso, é no jocoso
transitar da cineasta, na forma como narra e ultrapassa os carros na estrada, como
num jogo de criança, que Agnès vai revelando a infância que a cerca. Brinca de
arte, vida, narrativa e respiga.
Quando Agnès Varda volta não somente aos pontos visitados, mas aos temas referenciados no filme Les Glaneurs et laglaneuse deux ans après6 (2002), consegue de
forma perspicaz não romantizar ou mesmo tornar clichê os seus feitos. Recorre a
outros desejos para compor o novo filme. Escolhe algumas pessoas entrevistadas,
lugares e estradas para retornar. Em paralelo, guarda os materiais enviados, cartas, desenhos, fotografias, objetos e depoimentos de espectadores afetados pelo
primeiro filme. As diversas formas de narrar e de comunicar com a documentarista também a motiva para novamente mover-se na estrada.
Como Odisseu, perdido, sem conseguir voltar para casa; como Zé Renato, que não
tem mais sua Galega para quem voltar; como Agnès, que volta para respigar suas
memórias. Como Meire, Cleilson e Júlia, que se colocam em trânsito em busca
de suas poéticas. Todos os exemplos citados até esta altura: arte, vida, retorno e
respigadura se entrelaçam em busca de suas estéticas. É na ausência de algo ou
na necessidade deste que todos esses artistas partem e retornam. Que refazem,
reelaboram seus caminhos, borram fronteiras e desfazem campos mesquinhos.
Varda, Aïnouz e Gomes causam um verdadeiro pantim7 de utilização de materiais,
e por diferentes canais concebem a sua respiga.

6 Os respigadores e a respigadora dois anos depois – tradução de Cleilson Lopes.
7 Palavra bastante utilizada no Nordeste brasileiro para designar exagero.
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Partindo da reflexão acerca da desconstrução das narrativas das aparências na atualidade,
com ênfase nas questões de gênero e na contribuição do figurino na cena, foi traçado inicialmente um diálogo por e-mails e conversas de WhatsApp ocorridas entre três pesquisadores(as)
do Programa de Pós-Graduação emTeatro da UDESC durante a pandemia de COVID-19. Esse
diálogosedeuentrepessoasquenãoseconheciamaovivoeseencontravamemreclusãodomiciliar em regiões distintas do Brasil. Por meio da tecnologia, tornou-se possível um contato
contínuo, compartilhando inúmeras experiências, saberes vividos, pesquisas, bibliografias
e experiências artísticas. O formato de carta acolhe visões pessoais e poéticas da
escrita sobre as artes cênicas e possibilita reflexões acerca da mudança na forma
de comunicação. As cartas eram comumente escritas à mão e enviadas por correio, e hoje são uma forma de comunicação em desuso. As nossas cartas digitais
criam uma ponte entre o passado e o agora. Atentamos, assim, para o resgate de
aproximações possíveis, que, decorrentes de um período de restrição de contatos físicos,
promoveu outras formulações de diálogo e de trocas de experiências e de conhecimentos.
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Desconstrução. Narrativas. Gêneros. Figurinos. Artes Cênicas.
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Carta impressa em papel levemente amarelado, com textura que imita papel envelhecido.

De: Adriana Montanheiro, Florianópolis- SC
junho de 2020
Para: Jurandir e Paula

Olá querides!
Eu achei muito interessante a possibilidade de nós trocarmos ideias
sobre nossas pesquisas por aqui! Eu começo, então, dividindo com vocês
questões que eu estou trabalhando na minha pesquisa de Doutorado, querendo saber um pouco também da pesquisa de vocês, pois em nossas conversas pelo WhatsApp nós percebemos que existiam vários aspectos em
que elas se encontravam, principalmente na ideia de desconstrução das
narrativas por meio das aparências e na sua ligação com as questões de
gênero.

Ficções insurgentes

No meu caso, eu pesquiso, nesse momento, o figurino contemporâneo que permite a hibridização de formas distintas de arte, violando fronteiras, e é por meio dele que eu busco essa desconstrução das aparências
tradicionais. Nesse processo, me interessa, principalmente, a possibilidade
de poder criar a partir da ideia de uma arte vestível aplicada à cena, em
que o figurino não é representado somente como um traje tradicional, mas
como uma forma escultórica, ou como a releitura desconstruída de um
traje tradicional. E assim eu percebo que, sendo o figurino ressignificado
como uma alegoria, ele traz em si uma espécie de dispositivo, algo como
um suplemento, um excesso agregado a ele, que consegue tocar com sua
aparência em inúmeras imagens políticas que me interessam discutir.
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Penso que um figurino pode, além de vestir um personagem com as
características de uma época, de uma personalidade, gênero ou cultura, ser
também uma ferramenta incrível para a construção de uma reflexão maior
para pessoa que o vê, pois cada pessoa, ao tentar desvendá-lo, poderá ser tocado por questões intrínsecas a ele. E assim eu procuro, com meu trabalho
de criação de figurinos contemporâneos, agregar várias discussões que eu

julgo importantes, principalmente no que se refere às questões feministas
que me mobilizam, revendo, com eles, muitos mitos de beleza, além de outras questões ligadas à opressão da mulher dentro da sociedade.
Nesse sentido, acho interessante citar o livro de Wolf (2019), que
trata de como as imagens de beleza são usadas, até hoje, contra as próprias
mulheres, e a partir daí repensar as aparências corporais e sociais das mulheres, assim como várias outras questões de gênero. Eu procuro examinar
formas, texturas, materiais, cores e luzes que são colocados sobre esses
corpes e acabam por traduzir linguagens e ideias, que, na minha pesquisa,
serão lidas pela perspectiva da semiótica.
Vejo também que com a alegoria, são impressos outros significados
ao figurino e nes corpes, mesmo que de forma incompleta, transitória e efêmera. Owens (1989) definiu a alegoria como uma metáfora que atravessa
os limites estéticos, onde imagens visuais se apresentam como texto ou
hieróglifos a serem decifrados, e isso me interessa muito, pois vejo que esse
conceito pode se associar plenamente à ideia de figurino contemporâneo.
E então, para compreender melhor essa mescla de territórios artísticos, eu venho pesquisando inúmeras obras de arte vestíveis que me chamam a atenção, mergulhando na trajetória artística e de vida de diferentes
artistas visuais, e venho percebendo que muitas de suas obras plásticas se
apresentam também vinculadas às artes cênicas. Estudo há vários anos
as técnicas de criação que vêm sendo usadas nessas obras e as motivações
pessoais e políticas por trás delas.
Procuro atentar também para a relação dos figurinos com e corpe em
movimento dentro do espaço cênico, relacionando esse figurino-arte com
todo o conjunto da obra cênica, integrando assim ainda mais o trabalho do
figurinista ao trabalho de outras pessoas criadoras da cena, contribuindo
de uma forma mais ativa com as discussões presentes em cada obra.
Por outro lado, me interessam as questões ergonômicas e de modelagem desses figurinos, que tanto podem estar pautadas no conforto do
traje, como no desconforto, quando da intenção de causar estranhamento
em quem os usa e em quem os vê, pelas deformações corporais que podem
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promover, alterando em muitos casos os movimentos corporais naturais.
Pensando nas formas, nas dimensões e nos materiais para a confecção dos figurinos, eu procuro incentivar o reaproveitamento dos trajes e
dos acessórios já existentes de outras cenas e obras e também o refugo de
materiais quando possível, visando sempre a sustentabilidade, pois procuro me guiar pelos estudos ecofeministas na construção de uma sociedade
mais justa, consciente e humanitária.
A ideia de uma arte viva, um figurino que se transforma com o tempo e que carrega com ele formas desfeitas e reconstruídas em narrativas,
reflexões e sentimentos diversos de muites corpes, marcando em suas dobras, costuras, manchas, desgastes de uso e de tempo, para mim propõe
uma maneira poética de tratar os figurinos contemporâneos, numa espécie
de simbiose entre es corpes, os afetos, as histórias, as vivências e os trajes.
Eu tenho sempre a intenção de ampliar e fortalecer a geração de novos olhares e parcerias que sejam enriquecedoras entre os(as/es) criadores
de áreas artísticas, pois penso na importância da desconstrução crítica da
arte como uma estratégia para pensar o figurino, trazendo à tona os fragmentos de problemas sociais que necessitam ser pensados, a fim de que
possam ser redimidos e modificados. O que vocês pensam disso?
Beijas para vocês, e até breve!
Adri
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De: Jurandir Eduardo Pereira Junior, São Luís - MA,
junho de 2020
Para: Adriana e Paula

Olá menines,
Sei que não nos conhecemos pessoalmente, mas aqui proponho algumas possibilidades abertas para construirmos juntes uma forma ainda que
imagética de contato físico, subvertendo alguns valores de proximidade,
partindo de um ato involuntário que nos coloca em lapsos de reinvenção, já
que estamos passando por ambiente túrbido de pandemia mundial do COVID – 19.
Atualmente, desenvolvo uma investigação que fricciona instâncias relacionais entre figurino e gênero, observados cada um deles no ato de concepção por meio de ambientes pedagógicos idealizados por mim em dois
níveis de ensino: graduação em teatro e ensino técnico em artes cênicas.
Portanto, a minha abordagem de pesquisa busca evidenciar caminhos
pedagógicos em teatro que estejam alinhados com os debates em gênero nas
linhas discursivas de pensar o gênero por argumentos não estáveis e não
correlatos com a ideia de sexo e desejo sexual, subvertendo assim alguns discursos, sobretudo político-sociais, que implicam em legitimar existências.
Butler (1990), Preciado (2014) e Connell e Pearse (2015) são evidenciades
no estudo a fim de compor um campo analítico da experiência pedagógica
em gênero, junto às questões eminentes do teatro realizadas na produção de
figurino.
Dessa forma, uma das primeiras rotas de acesso à minha investigação
é destituir do figurino o papel de demarcador do gênero, fator ressaltado por
valores sociais, simbólicos e estéticos colocados na confecção de figurino.
Pois segundo Viana e Pereira (2015), um dos objetivos do figurino é apresentar o gênero da personagem na materialidade do traje de cena. Diante de
tal conduta de pesquisa desenvolvida em sala de aula e junte des alunes, a

187

condução de ensino do figurino é realizada por meio de uma abordagem de
reflexão processual e eminente em gênero.
Ao fazer tal condução criativa de investigação, a aparência do figurino é alterada, pois novas colocações são dimensionadas à criação diante
da abordagem friccional entre figurino e gênero, pois as padronizações em
gênero nas formas binárias de representação não nos interessam mais na
confecção do figurino. Sendo assim, enquanto coletivos de criadores, elaboramos formas borradas, alteradas, subvertidas e marginalizadas de representação do figurino, que não demarcam mais a condição de gênero da personagem por meio da vestimenta usada em cena, mas propõem outras leituras
que evidenciam questões para além da rede binária de gênero.
No desenrolar da abordagem investigativa, algumas questões são
apresentadas como insurgências da pesquisa: quais etapas pedagógicas são
instauradas pelo professore condutore para que o ambiente da experiência
em gênero, na mobilização em teatro, ocorra nos dois ateliês de criação? E
quais estratégias são adotadas (peles alunes) para que a condição binária em
gênero seja suprimida do processo de criação sem prejuízo para o desenvolvimento da cena ou ação performática?
A porta de entrada para o processo de criação instaurado por meio dos
dois ambientes pedagógicos que desenvolvo enquanto campos da pesquisa
foram efetivadas pela compreensão do gênero como narrativo performativo,
já que o entendimento da condição natural biológica do sexo e gênero são
formas forjadas socialmente para que corpos e estruturas de representações
do sujeito sejam validadas como normais e outras como abjetas. (BUTLER,
2007)
As mais variadas estratégias de criação são adotadas no decorrer de
cada ateliê pedagógico, mas em ambos os espaços eu observo que a ampla
percepção do gênero como construção acaba por se mostrar como possibilidade inventiva para os resultados visuais finais, apresentados peles alunes
ao final de cada espaço pedagógico de ensino do figurino.
Pensar nas minhas questões de pesquisa me parece tarefa em constante retomada, tanto no ato de escrever quanto no ato de olhar para os processos que construí ao longo das investigações desenvolvidas no mestrado
e doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Teatro PPGT/UDESC. A
minha vivência em pesquisa se cruza na alternância do corpo, do gênero e da
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sexualidade, e se perfaz na condução crítica que o teatro aborda enquanto
perspectiva de ensino e pesquisa.
Por fim, é navegando por instabilidades de perguntas que a investigação se desenvolve, e é no estado de alteração dos processos de ensino, de
criação, de confecção e de abordagem do figurino que a minha investigação
em caráter de tese se apresenta, pois pensar etapas pedagógicas que orientem caminhos em meio ao fluxo de alunes a cada alteração de turma, a cada
alteração de ambiente de criação, é uma oportunidade de inserção de novas
formas de diálogos apresentadas ao campo fértil do teatro.
Ao final desta carta percebo que as nossas distâncias geográficas nos
unem muito mais do que nos afastam, e, ao que parece, as condições de pesquisa também.
Bjukas do Jura <3 São Luís
- MA, junho de 2020.

189

De: Paula Batista da Silva, Rio de Janeiro - RJ,
junho de 2020
Para: Jurandir e Adriana.

Olá, pessoas! É um imenso prazer ter esse espaço de troca com vocês. Fiquei muito comovida com as abordagens que
foram levantadas em suas cartas sobre a relevância dos figurinos e suas repercussões.
Minha pesquisa pretende refletir sobre as imagens que são
formadas no carnaval e seus desdobramentos sociais, pois nele
encontra-se o espaço para vivenciar a expressão política e artística que permeia a história do Brasil. Uso como ponto de partida um elemento que ganhou notoriedade nesse cenário festivo, as pernas de pau. Esse brinquedo ancestral, que se veste ou
se calça, transforma os que se conectam a ele em uma grande
alegoria, agigantando as possibilidades que o corpo sozinho ou
em coletivo podem alcançar. Observo os afetos possíveis que
podem se propagar através de uma imagem formada por um
corpo alterado por meio de um artifício, um objeto que se acopla a ele e o ressignifica a partir de uma construção visual, que
altera as percepções de olhar e movimentos do corpo modificado, promovendo, assim, novos diálogos com o espaço em que se
encontra e com os outros corpos que com ele dialogam.
Encontrei no carnaval um local único de possibilidades de
quebra de comportamentos sociais preestabelecidos na sociedade antiga e atual. Lugar ocupado pelo espaço público em um
breve período de tempo onde o cotidiano é rompido, um momento onde, segundo Bakhtin (2002), as ordens se invertem e
se vive uma segunda vida, em um cenário fértil para observar
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as potencialidades de desconstrução de certezas seculares, forjadas pelo fortalecimento da hierarquização de gêneros.
Dando continuidade e atenção a este espaço singular,
onde a expressividade e uma maior liberdade são permitidas às
pessoas em geral, lanço um olhar sobre a mulher, recorrendo a
Federici (2017), para extrair uma visão a respeito do comportamento exigido para a figura feminina no fim da Idade Média,
que infelizmente reverbera ainda hoje dentro de nossa sociedade. Essa que é pautada em valores patriarcais, que mantêm
regras sobre a conduta ideal feminina, as quais estabelecem
que a mulher seja contida moral e emocionalmente, que não se
agigante e seja aquela que não transborda!
A desordem festiva, a transformação subjetiva e um devir
revolucionário, descritos pelo autor Exposito (2013), culminam na massa de carnaval, onde todes vão munides do discurso
da liberdade, expressos em seus corpes por meio de alegorias
carnavalescas. Têm na figura das pernaltas (pernas de pau)
essa alforria corporificada que causa êxtase a quem observa. É
incrível como esse acessório proporciona visibilidade, e como
ser visto é potente para uma sociedade onde as minorias precisam lutar para serem notadas.
Proponho, assim, uma investigação acadêmica para esta
insurgência carnavalesca que abre espaço para a inversão da
ordem vigente, que aprisiona emoções tentando enquadrá-las.
Sendo assim, vejo na perna de pau um acessório de vestir e de
ser com um grande potencial político, libertador, que dá voz
através da imagem e garante protagonismo visual para expressar por meio da aparência as muitas pautas sociais e as desconstruções de narrativas há muito configuradas para segregar e calar indivíduos.
Se a bruxa citada por Federici (2017) foi condenada às chamas por transbordar emoção e não comportar-se de acordo com
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as normas vigentes, a perna de pau agregada à pessoa ocupa o
espaço público contrapondo-se a essa imagem, se mostrando
como corpe imponente e revolucionário, que revisa a posição
feminina de descrição e de contenção esperada.
Despeço-me de vocês com beija da bruxa, essa potente porém estigmatizada imagem de mulher que tanto atravessa minha pesquisa e meu existir.
Paula
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a incOncLusãO... PercePções, aFetOs e imPressões
A escolha pela troca de mensagens entre os/as pesquisadores/as que se segue, acolhe de forma carinhosa e breve a despedida desta experiência a fim de apresentar
nossas percepções e os encontros gerados com essa escrita.
mensagem dO jurandir

Olá, menines.
Escrevo esse bilhete diante de uma mesa de café da manhã montada.
Estão distribuídas na mesa: três xícaras de café, uma cesta de pães e algumas
frutinhas. Tentei criar um cenário afetuoso que direcionasse o meu desejo
de tomar um bom café com vocês duas, mas por circunstâncias óbvias de
afastamento social esse nosso “café da tarde” vai ficar para um outro momento.
Ao ler cada carta, notei que nossas pesquisas se cruzam em linhas
opostas de análises em se tratando dos olhares que lançamos sobre o figurino, seja agigantando nossas percepções do alto de uma perna de pau, seja
alimentando abordagens híbridas no campo das artes visuais para a compreensão de novos aspectos contemporâneos que constituem o figurino
como arte vestível. Porém, percebo que apresentamos abordagens de desmonte de normas que nos unem em um processo comum de pesquisa ao redimensionar limitadas percepções sobre o figurino, sobretudo na dimensão
do gênero. Essa abordagem nos coloca na linha de frente de novas impressões de atuação, de percepção e de ensino do figurino. Bjukas do Jura
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mensagem da adriana

Olá, querides!
Estive aqui refletindo sobre a rica troca de experiências e afetos que tivemos nesse período de isolamento!
Achei ótimo conversar com vocês sobre as várias formas de desconstruir
narrativas, gêneros e figurinos, trazidos a partir de nossas experiências
artísticas, pedagógicas e de vida, e me surpreendi bastante com as muitas
possibilidades para pensar outras formas de criar e de ensinar sobre figurino. Percebi, com as colocações do Jurandir, a importância de dar mais atenção durante a construção do traje de cena, aos debates de gênero junto a
argumentos não estáveis e não tradicionais, ampliando criações, confecções
e representações no campo da cena. E dentro da ideia de alteração de corpe
com as pernas de pau trazido pela Paula, percebi de forma surpreendente
a abertura de muitas possibilidades de interação delas com o figurino, estabelecendo ume corpe amplificado com muitos diálogos possíveis a partir
dessa construção visual e sua relação com os transeuntes e foliões. A partir
daí, imagino que teremos muitas outras conversas e parcerias pela frente!
Até breve! Beijas para vocês. Adri

mensagem da PauLa

Querides! Senti nas colocações feitas em nossas trocas de
cartas o quanto as narrativas podem ser montadas e desmontadas por intermédio do figurino. Perceber que é ponto de concordância em nossas pesquisas a importância da reflexão acerca
da imagem e suas reverberações sociais me causa uma enorme
sensação de que estamos juntes. Nesses registros afetuosos e
quarentenados, tive a oportunidade de ter contato mais próximo com os fazeres artísticos que direcionam suas pesquisas, e
isso ampliou o entendimento da minha investigação. São muitos os diálogos possíveis entre corpe e figurino, assim como entre nós, e que venham mais parcerias!
Beijas cariocas!
194

reFerências
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O
contexto de François Rabelais. Tradução
de Yara Fratsch Vieira. São Paulo:
Annablume/Hucitec, 2002

PRECIADO, Beatriz. Manifesto
contrassexual: práticas subversivas de
identidade sexual. Tradução de Maria
Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1 edições, 2014.

BUTLER, Judith. Gender Trouble:
Feminism and the subversion of identity.
New York: Routledge, 1990.

WOLF, Naomi. O Mito da Beleza:
Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 2019.

BUTLER, Judith. Corpos que
pensam: sobre os limites discursivos do
“sexo”. In. LOURO, Guacira Lopes (Org)
O corpo educado: pedagogia da sexualidade. Org. LOURO, Guacira Lopes. Belo
Horizonte: Autêntica, 2007.
CONNELL, Roewyin; PEARSE,
Rebeca. Gênero uma perspectiva global. Tradução e revisão técnica Marilia
Moschkovich. São Paulo: Nversos–SP,2015.
EXPOSITO, Marcelo. Todo mi cuerpo
recuerda: desorden festivo, mutación subjetiva y devenir revolucionário. In Manuel Borja-Villel et al.
(eds.), Playgrounds. Reinventar la plaza, Museo
Reina Sofía, Madrid, 2013.
FEDERICI, Silvia. O Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax. São
Paulo: Elefante, 2017.
OWENS, Craig. O impulso alegórico: para uma teoria do pós-modernismo,
p. 43-63. Revista do Pensamento
Contemporâneo.
Lisboa,
Editorial
Teorema, maio 1989. Disponível em:
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/
index.php/caligrama/article/view/331.>
Acesso em 20 de out. 2020.

1 95

VIANA,
Fausto.;
PEREIRA,
Dalmir Rogério. Figurino e cenografia para
iniciantes. São Paulo: Estação das Letras e
Cores, 2015.

Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o
título: Pesquisa, distanciamento, arte? um diálogo a
três, das pessoas autoras Cristian Naissinger Lampert, Douglas Kodi Seto Takeguma, Mateus Scota
Pesquisa, distanciamento, arte? Um
diálogo a três
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CRISTIAN NAISSINGER LAMPERT
DOUGLAS KODI SETO TAKEGUMA
MATEUS SCOTA

Da necessidade de reinvenções até projeções (ou não) sobre o futuro da arte presencial, este texto reflete o diálogo entre três pesquisadores das artes da cena no
período entre 02 e 28 de junho de 2020, o quarto mês de distanciamento social
no Brasil. Esta conversa se deu por meio da internet em virtude dos protocolos
instituídos para o combate ao COVID-19.

cristian – sou ator e diretor de teatro por formação, artista por teimosia, e ando
pela universidade não sei por quê. Investigo a coralidade como princípio de criação no trabalho de atuantes e encenadores, tarefa um tanto ingrata durante o distanciamento social.

Pesquisa, distanciamentO, arte?

dOugLas – às vezes, estou ator; outras vezes, mascareiro. Por agora, me pego
pesquisador em teatro. Perdido em algumas máscaras da tradição da Commedia
dell’arte. E neste instante me encontro perdido em casa/caos em meio à situação
pandêmica.
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mateus – sou artista plástico e cênico. Em minha trajetória artística e acadêmica,
pesquiso a construção poética na arte da performance a partir de entrecruzamentos humano-animais. Meu interesse pela interpenetração de corpos de naturezas
distintas (em minhas ações uma figura em parte humana — nua —, em parte animal, toma o centro do discurso performático) surge de experiências com o campo
e com a proximidade à vida rural, abundante em matéria viva e em espaço de
ação.
DOI 10.29327/532466.1-15
●

mateus: Uma das coisas que acho relevante para começarmos nossa conversa é o
contexto que está ditando o modo como nos relacionamos uns com os outros, e
com a pesquisa e produção de/em arte. Acho que temos pesquisas que requerem
operações bem distintas. Cristian realiza uma pesquisa voltada à história, teoria e
crítica; Douglas e eu, em poética cênica e performática, respectivamente. Como
vocês estão procedendo com as pesquisas em tempos de pandemia e distanciamento social? Como estão articulando o processo de pesquisa em meio a este período de incerteza?

Ficções insurgentes

dOugLas: Creio que estou a elaborar processos de incerteza para possíveis períodos de pesquisa. Possíveis períodos, pois não sei se, um dia, será possível realizar
uma pesquisa (prática) em atuação, com um grupo de atrizes/atores da mesma
forma que antes, — da “mesma forma que antes” já é utópico: em alguns países
do oriente já se projeta um “Novo Normal”. E são processos de incerteza devido ao
fato de que, na impossibilidade de realizar a pesquisa em atuação com um método
laboratorial, é necessário buscar novos métodos; a pesquisa fica toda revirada.
Você precisa ferver o óleo pra fazer um ovo cozido. Alguns exemplos: Se faço a
pesquisa apenas comigo, serei meu próprio Ator-Experimento-Laboratório, um
pesquisador pesquisado por mim mesmo; outra possibilidade seria a de realizar
laboratórios por videoconferência, e para mim esta alternativa é nula... Certo, caso
opte por ela, depois poderiam haver encontros presenciais quando tudo voltar ao
normal…Prefiro não pensar nisso. Ainda assim, torço pelo melhor dos cenários: o
teatro como espaço de encontro. Aliás, falar dessa impossibilidade pandêmica me
deixa um pouco atônito, inclusive sem muita vontade de fazer a pesquisa.
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cristian: Trabalhando com teoria, pelo menos no âmbito estrito daquilo que será
levado à composição do texto, a coisa é um pouco mais fácil. É de fato possível
continuar lendo, pensando e escrevendo. Em algum momento, bibliotecas vão
abrir, e aquelas obras que não temos à mão poderão ser consultadas. Mas esse
sou eu falando, com uma situação pessoal razoavelmente tranquila. O que me inquieta nesse cenário é mais a falta de alimento para a sensibilidade na prática e
no encontro com a situação teatral. Já é árido estudar nossa arte como um objeto
teórico e não se referir a experiências diretas. Mais árido ainda é passar por esse
processo de teorização sem o contato com o teatro vivo. Agora começam a surgir
experiências mediadas, espetáculos realizados por meio da plataforma Zoom, por

exemplo. Isso é algo, você pode matar um pouco da saudade, pode tentar se entender nesse contexto. Mas a vivência da sala de criação ou a experiência de ser espectador presencialmente são os eventos que alimentam a sensibilidade de quem
se dedica a escrever sobre eles. O sentimento é de aridez, de alguma maneira.
dOugLas:Antes disso que vivemos agora, a situação do teatro já era consideravelmente árida, fora da utopia do teatro universitário. O público, limitado aos pares da classe
artística — acadêmica também —, uma minoria de pessoas que apreciam teatro —,
e não poderia esquecer a família e a amizade. As políticas públicas, editais, prêmios
etc., por vezes limitadas a uma distribuição levemente favoritista. Não quero “cagar
regra” ou expor algum modelo ideal, só acho que não podemos voltar ao modelo de
antes, pois esse já era um problema. Existe alguma necessidade de pesquisar teatro
atualmente? Formulando melhor essa pergunta: escutei a Ariane Mnouchkine1 dizer que tudo no teatro já havia sido escrito, literalmente tudo. Ao escutar isso pensei
que seria necessária uma motivação muito forte para dissertar sobre algo que já foi
pensado e escrito, porém, agora, através de minha visão. Então, a pergunta se torna
afirmação: É preciso de uma motivação estupenda para pesquisar teatro atualmente.
mateus: De certa forma, tenho um interesse particular pela pandemia e pelo período no qual estamos vivendo. Sinto a aridez no que diz respeito ao teatro e acho
que a mediação do vídeo converte a experiência do teatro em outra experiência
editada pelo olhar de uma câmera. Ao mesmo tempo, a vida está nos dando outros
formatos de existência e reconfigurando a si própria. O que quero dizer com isso é
que teremos que aprender novamente a fazer teatro, a olhar para o mundo e descobrir os espaços de performação, de dança, de operações poéticas e pulsações
estéticas. Animais “invadem” as ruas enquanto as pessoas têm no olhar um vazio
estampado, o mesmo vazio do olhar dos canários enjaulados. A aridez tem permitido pensar um ponto de encontro com um outro mais próximo de mim, meu vizinho, meu bairro, a praia aqui perto de minha residência. Gosto muito de quando
Cristian afirma “Isso é algo, você pode matar um pouco da saudade, pode tentar
se entender nesse contexto.” Eu estou procurando reconfigurar minha pesquisa
e minha produção em arte neste novo entendimento de mim e tenho chegado a
ideias interessantes. Certamente, como Douglas trouxe aqui, não podemos voltar

1 Durante o Festival de Curitiba do ano de 2019, no BATE-PAPO COM ARIANE MNOUCHKINE (Théâtre Du Soleil) PALESTRA |
DOCUMENTÁRIO, realizado no dia 29 de março, das 9h às 13h no SESC Paço da Liberdade.
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ao modelo de produção que tínhamos anteriormente, e concordo também que ele
já era um problema. Mas tenho pensado muito em uma performance ou teatro
ainda gérmen (proto), como um acontecimento na realidade e para a realidade,
para os transeuntes, para aquelas pessoas que precisam de um suspiro, de um
vento de arte. E nós presenciamos algumas manifestações deste formato desde o
início da pandemia. Foi quando os italianos foram assolados pela primeira onda
do vírus e muitos/muitas artistas, bem como a população em geral, começaram
a cantar, tocar, dançar e interpretar em suas sacadas2. Mas concordo que é difícil
viver da arte neste momento, principalmente com a coincidência de um plano
governamental de desmantelamento, sucateamento do país e a adoção de uma
postura negacionista frente ao caos. Nós não salvamos as vidas, como médicos
ou enfermeiros; é verídico que a arte não faz isso e nem tem a pretensão de fazer, mas podemos (na melhor das hipóteses) salvar um momento, um segundo,
estender o suspiro um pouco mais. Afinal, muitas das pessoas em distanciamento social estão consumindo arte por outros meios, a arte não parou de pulsar.
dOugLas: Gostava mais da época em que eu, em minha ingenuidade (e creio que
alguns outres), achava que o dito distanciamento duraria uma semana.
mateus: Acho que todos nós estamos tentando alimentar um pouco essa fantasia e
por isso vou adentrar em uma nova questão. Jérôme Basquet (2020) em um artigo
denominado COVID-19: o século XXI começa agora nos alerta para uma crescente
instabilidade do regime no qual vivemos, pontuado por ele como capitaloceno3,
em oposição à clássica noção de um antropoceno. Para Basquet, múltiplos fatores
em crise podem ativar imprevistos que já foram amplamente anunciados. Outras
pessoas, como Donna Haraway (2014), professora emérita da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, EUA, para mencionar, também estão pensando sobre o
antropoceno e anunciando a impossibilidade de as coisas voltarem a ser como
eram antes. Basquet elenca alguns motivos, como o “[...] o desequilíbrio climático,
a decomposição social acelerada, a perda de credibilidade dos governantes e dos
sistemas políticos, [...] a fragilidade financeira e a incapacidade de manutenção de
um nível de crescimento suficiente [...]” (BASQUET, 2020, s/p).

2 A RFI (2020), bem como outras páginas, veiculou notícias sobre o acontecido. Mais tarde, novas manifestações surgiram em outras cidades, realizadas por artistas, pelos moradores, ou apenas como momento de
descontração e comunicação sensível com outros moradores vizinhos. Cf. ITALIANOS..., 2020.
3 O conceito de Capitaloceno foi cunhado pelo pesquisador estadunidense Jason Moore (como um olhar
aprimorado ao termo Antropoceno) para responsabilizar a humanidade, bem como o regime capitalista,
pelas transformações e impactos ambientais em nível planetário.
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Tendo em vista estes importantes apontamentos e o contexto no qual nos encontramos, como vocês vislumbram o futuro da arte e, principalmente, o futuro da
produção de vocês em arte?
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dOugLas: Respondo com outra pergunta: você confiaria apenas em fracos vislumbres para tomar uma decisão? O desastre já está dado. O futuro da arte, para mim,
é estar acreditando — preciso de um gerúndio — que teremos um futuro melhor,
com sentido inútil (in-útil). Como escreveu Leminski (2014), algo em que a utilidade está contida em si mesma, adverso ao tradicional utensílio, que é útil para algo.
A arte agora está em olhar para o horizonte repleto de fracos vislumbres — de manhãs, tardes e noites em que me pergunto o porquê fazemos Arte na Terra tomada
pelo desastre. Logo em seguida levanto outra questão para mim mesmo: por que
alguém perderia tempo me ouvindo? — e ter um Deslumbre.

cristian: Tenho marcada na memória uma cena narrada por Peter Brook: um grupo de pessoas amontoado num sótão de Hamburgo, assistindo a uma adaptação
de Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski, no imediato pós-guerra. Momento de
reconstrução, pobreza, sede de arte, reinvenção. Estavam num sótão porque todos
os teatros haviam sido destruídos. “Simplesmente por necessidade, todos os problemas de um estilo teatral se evaporaram”, relata Brook (1970, p. 82). Restava “a
essência de uma arte originada no contador de histórias que, olhando sua plateia,
começa a narrar” e faz com que o diretor inglês e as pessoas a seu lado sejam “arrebatados pelo teatro vivo”. Arte também é isso. Nas crises, nos reinventamos. Não
vejo o futuro da arte porque ando experimentando fixar os olhos no presente. Sei
apenas — ou quero acreditar nisso com todas as minhas forças — que existe uma
necessidade da arte, ou uma necessidade da experiência estética, poderíamos
dizer. A natureza e nossas relações nos oferecem possibilidades de experiência
estética a todo momento, mas temos as portas da percepção fechadas para apreciar os fenômenos. A arte que busco — criar e ter contato — é vida condensada, é
formalização que balança o sentir. Com carinho ou violência, a arte abre, modifica
nossa percepção do mundo, refina e complexifica o sentir e, às vezes, o pensar. Se
realmente precisamos disso, daremos um jeito. Tenho ideia do que será? Não.

mateus: Se, e apenas se, vislumbro um futuro para a arte, este futuro é o que se dá
no presente. Uma arte que não serve a nada a não ser a seus próprios interesses.
Ela educa, luta, denuncia sem a pretensão de o fazer. Parafraseando uma ideia
de Deleuze (1976) escrita em Nietzsche e a Filosofia, uma ideia que admiro e, ao
mesmo tempo transladando e transduzindo-a de contexto, a arte não serve nem
à Igreja, nem ao Estado. Ela não serve a nenhum poder estabelecido. Acho que é
por aí o caminho!
2022
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dOugLas: Ler essa paráfrase do Deleuze me impele a fazer uma citação direta do
Leminski (2014, p. 48). Acho esse cara muito justo ao descrever o “porquê” da arte:
“As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma
coisa. Servir. Prestar. O serviço militar. Dar lucro. Não enxergam que a arte [...] é
a única chance que o homem4 tem de vivenciar a experiência de um mundo da
liberdade, além da necessidade. As utopias, afinal de contas, são, sobretudo, obras
de arte.” Quero dizer que é a primeira vez que cito o Paulo Leminski em um escrito
“acadêmico”. Às vezes, me pego um pouco receoso por usar um autor(a) que não
seja cânone do referencial teórico acadêmico. Ainda mais um poeta — o Leminski.
Talvez covardia minha. Pensando agora, caio num certo utilitarismo da escrita
acadêmica: devo usar tal autor, pois ele é útil para refletir sobre tal conceito. Aí
vem de novo — Estamos indo rumo ao sumo da escrita acadêmica? — uma lista de
autoras e de autores europeus para validar o maquinário da escrita acadêmica!
(Pausa) Perdão, saí um pouco do foco, se é que temos um foco aqui… Enfim, processos de pesquisa, possíveis futuros da produção em arte. De qualquer forma, e
antes de qualquer coisa, temos que buscar sentido em tudo isso, “só buscar sentido
faz, realmente, sentido. Tirando isso, não tem sentido.” (LEMINSKI, 2014, p. 15).

cristian: Penso que chegamos a uma grande confluência. A necessidade da experiência estética como fim em si, a negação do serviço às instituições e aos poderes
estabelecidos, e novamente a arte como busca que legitima a si mesma. Neste
panorama (porque existem outros tantos), podemos dizer que o grande destino
da pesquisa acadêmica em artes é estar a serviço da prática artística. Arte porque
é necessária, arte pela arte para dizer de outra maneira. Resolve-se o porquê. O
como resta um mistério.

dOugLas: O como é buscar o como. Este é o mistério da utopia. Lembro da frase
do cineasta Fernando Birri, registrada por Galeano (2001, p. 230): “Ela [a utopia]
está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho
dez passos e o horizonte corre mais dez passos. Por mais que eu caminhe, nunca
a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto: para caminhar”. O Futuro, a
Utopia e o Desejo são os gestos fundadores e pulsantes da obra de arte.

4 Aqui é necessário ressaltar que na época em que o texto foi escrito as questões de machismo e da hegemonia masculina na escrita não atravessavam as ideias do autor. O ideal seria substituir “homem” por “Humanidade”.
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título: En(tri)vista 🤔, 
das pessoas autoras Joana Vieira Viana [Joana Vieira], Fernando Eugenio de Proença [Fernando de Proença], Cristóvão de Oliveira Carraro

En(tri)vista
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🤔

JOANA VIEIRA VIANA [JOANA VIEIRA]
FERNANDO EUGENIO DE PROENÇA [FERNANDO DE PROENÇA]
CRISTÓVÃO DE OLIVEIRA CARRARO

Dia 7 de maio de 2020 – um grupo é criado no WhatsApp. En(tri)vista – ou entreVistas, ou qualquer emoji que revele dúvida – começou com uma pergunta, seguiu
com um coração ( ) e continuou do coração pra frente, como você pode nos ler
na sequência.
Joana chamou Cristóvão, que chamou Fernando, e estas três pessoas te chamam
para olhar para estas palavras provisórias de um tempo pandêmico, incerto e
duro. Neste momento o país que tentamos viver está sem um Ministro da Saúde,
sem dados oficiais de pessoas infectadas e mortes, e sem direção. A curva de contaminação da COVID-19 sobe sobre nossos sonhos.

❤

Nós, estudantes, pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores e artistas
estamos à deriva.
Em um formato informal e com formas variantes, apresentamos conversas francas e forjadas com nossos dedos cheios de sangue tentando montar um diário ou
semanário correspondente a rotinas de apartamento, com visitas invisíveis, música POP dos anos 90, e mais.
O convite se abre para que você chegue perto e pense sobre você enquanto nos lê,
lendo a si.
Sim?

PaLavras-chave:
teatro, encontro, afeto, memória, ficção

en(tri)vista
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J. criou esse grupo
J. adicionou você
[12:18, 07/05/2020] J.: como a Arte pode revelar as ficções hoje creditadas como
realidade?
[12:19, 07/05/2020] C.:

❤

[12:20, 07/05/2020] J.: Esta foi a pergunta feita no edital
[12:33, 07/05/2020] F.: Oi, gente! Li agora o e-mail e achei tudo muito legal!
[12:37, 07/05/2020] C.: eba! isso me deu uma animada, gente!
[12:37, 07/05/2020] C.: será um prazer produzir um texto com vocês!
[13:17, 07/05/2020] J.:

❤️

[17:32, 11/05/2020] C.: talvez uma provocação diária; estou aqui me permitindo
pensar umas bobagens:

Fer,
você tem a oportunidade de tomar um café com alguém importante para sua pesquisa, quem seria? sobre o que conversariam?
Jo,
num passeio onírico, você encontra com três pessoas que foram fundamentais para sua formação, mas estão discutindo. sobre o que debatem?
[17:32, 11/05/2020] C.:

😬😎

[18:52, 11/05/2020] F.: Cris, te respondo com amor. Mas antes quero te perguntar:

Ficções insurgentes

no teu teatro, o que você acumula? Dentre os acumulados, eleja uma única
pessoa para levar para a boca de cena e dirigir. Sobre o que seria a peça?
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[19:10, 11/05/2020] F.: Jo,
se a sua boneca falasse – o que ela te diria hoje?

[20:18, 11/05/2020] J.:
Acho que ela estaria indo para a casa da mãe, Olocum, no mais profundo mar sagrado. Ficar por aqui, na superfície, não está rolando... diria: se precisar de um tsunami, avisa que eu mando pelo delivery!

Sobre um fundo branco e um sofá cinza. Há uma boneca preta. Cabelos
longos e uma faixa branca na cabeça. A boneca está na parte direita da
imagem, sentada. Veste uma roupa branca cuja manga possui rendas
e a barra da vestimenta também possui rendas. Nas mãos, luvas de cor
marrom. Segura na mão direita um celular e com a mão esquerda usa o
dedo indicador para rolar a tela. Sua cabeça está prostrada para baixo e
está observando a tela.

Figura 1 – Boneca Iemanjá em isolamento social
Foto: Martinho Patrício. Arquivo pessoal.

[20:37, 11/05/2020] J.: Cris,
se o Graciliano Ramos fosse descrever o seu dia, como você acha que seria?
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[20:43, 11/05/2020] J.:
Encontraria o Ary Para-raios enfurecido, tecendo um discurso sobre a necropolítica, Makarios Maia fazendo uma piada da situação e Luiz Carlos
Vasconcelos só assistindo à bagaceira, entre ficar sério e rir da piada.

[13:19, 12/05/2020] C.:
Acumulo um tanto de boa gente que veio somar às minhas ideias.
Gente bacana que provocou ou desestabilizou.
Gente que se instalou, e outra gente que só passou.
Fui acumulando experiências, impulsos e piras [gosto muito de pirar].
Eu ficaria feliz em trazer para a boca de cena alguém que tenha
sido uma grande inspiração. Mas tenho dificuldade em eleger, pois
cada pessoa passou por mim em momentos tão próprios…

Ultimamente tenho sentido vontade de estar em cena. Talvez seja reflexo do isolamento, da vontade de colocar meu corpo no espaço. E a cena é um espaço-casa
de acolhida... Então, se pudesse colocar alguém na boca dessa casa-cena, ficaria
feliz em ser dirigido pelo Ilo Krugli! Não o conheci muito bem, mas a sabedoria
em suas palavras e a ternura que trazia em sua fala sempre me inspiraram.

[13:20, 12/05/2020] J.:
Vocês acham que estamos passando por um período de liminaridade?
[13:20, 28/06/2020] J.: Lembrei das aulas do professor Edélcio Mostaço no longínquo ano passado. Li o livro digital dele e lembrei que Victor Turner utiliza o conceito de forma alargada.

[13:20, 28/06/2020] J.: Incursões e Excursões: a cena no regime estético. Gosto do
título e do trecho que diz assim

👇
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J. adicionou MOSTAÇO

💕Turner tomou a liminaridade para situar tudo o que é/

está betwixt and between – entre, em transição, no limiar
ou no intervalo, em condição ocasional ou excepcional
– no âmbito social, para além dos ritos de passagem, caracterizando os estados transitórios ou transitivos que
albergam grupos ou indivíduos. (MOSTAÇO, p. 55,
2018)

💕

[13:32, 12/05/2020] C.:
o buraco em seu estômago era tão grande que se avolumou com o passar das horas. sua boca andava numa secura de sertão.
olhava pela janela e se esvaía num sem-fim de pensamentos desconexos, perdendo-se vez ou outra na romaria das folhas ao vento e no som desenfreado dos veículos que não param de trafegar.
aquele buraco no estômago crescia e crescia desmedido. como fazer para cessar?
um tanto de coisas que já não faziam mais sentido se acumulava na pilha de afazeres. ele, o buraco do estômago, foi aumentando até o lusco-fusco quando, sem
querer, foi tomado por uma corrente de afetos: era o menino, seu filho, que vinha
oferecer-lhe um abraço. ele, o homem de mente furtiva, simplesmente se deixou
levar pelas caudalosas horas até que, finalmente, conseguiu arrefecer seus dramas e obrigações. pondo-se, de pronto, entre pessoas queridas, não percebeu que
o buraco em seu estômago era esteio.

💕

[13:34, 12/05/2020] C.: [...] entre, em transição, no limiar ou no intervalo, em condição ocasional ou excepcional [...] . Jo, voltei à citação para ter certeza do que
digo. Sinto que sim: estamos mesmo atravessando esse espaço de liminaridade...

💕

Mas acho que não há conceito ou teoria que nos contemple ainda, ou agora, ou
antes
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[13:35, 12/05/2020] C.:
se liminaridade não fosse um conceito, como nos referiríamos a isso?
[13:46, 12/05/2020] F.: Estamos sempre entre entres
[13:52, 12/05/2020] F.:
Seria assim:
Um café colonial – pão caseiro com manteiga, café preto, bolo, quindim e doce
de leite. Mais de uma pessoa seria convidada – as pessoas eleitas seriam aquelas
que me construíram no enquanto da vida, gente que esteve muito perto, que caminhou lado a lado e, como diz o Benjamin, explodiu o continuum da história (da
minha história), seria gente que me constituiu no ofício e na vida, aquela gente
antes e depois, uma multidão de gente de perto, gente morta-viva e gente viva.
Todo mundo falando junto, falando entre si, falando sem parar, falando do teatro. Gente que me ensinou tudo. Gente de hoje e de ontem – o futuro fica na mão
do destino e traz mais gente. Um acúmulo de existências que me informaram
que eu sou eu assim-assado por conta de ser de teatro. Numa só mesa, às vezes
levantando pra pegar um café ou uma fatia de pão: Lala Schneider, minha primeira diretora, minha avó do teatro. Lembro de estar na casa dela vendo troféus
e fotografias, de aprender a fazer “maquiagem de teatro”: no canto do olho uma
pontinha de lápis vermelho, pálpebra inferior com lápis branco e um marrom escuro embaixo disso tudo. Ler textos e andar no fusca dela. Sílvia Monteiro, atriz
irretocável, abrindo sua casa e do Pazello para ensaiar, a alegria de ficar horas
dentro do Teatro Novelas Curitibanas, ainda em sua versão antiga, onde fazíamos
até churrasco. Aprender o que é um PC e uma PAR. Aprendendo o que era boca
de cena na boca de cena. Marcelo Marchioro, com quem passei um ano antes dos
ensaios em que ele me dirigiu, sentado em seu sofá, aprendendo sobre Tosca, La
Traviatta e Chaplin. Aprendendo que tinha que chegar no horário, não vinte minutos antes, como eu fazia. Olga Nenevê e Eduardo Giacomini, Grupo Obragem,
onde vi um outro jeito de falar, onde disse textos lindos e fiz cenas lindas, onde
pensei e li, mexer e continuar, decisivo e decisivos. Os almoços do Edu, os desenhos da Olga. Sofia Neuparth, lá em Lisboa, que me falou um dia: eu só posso
ser eu se você for você, andando na rua e mudando tudo, mostrando continente
novo, dizendo que eu podia. Margarida Agostinho, companheira de trabalho de
Sofia que falou: Fer, as coisas não são sobre as coisas, e escreveu no meu caderno. Renata Roel, amiga tão próxima, que me deixou experimentar coisas minhas
junto com as delas, que me mostrou a academia de perto, que disse pra eu fazer
mestrado e me ajudou a escrever o projeto, que vibrou. Eleonora Fabião, depois
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de encontros em Curitiba, Rio e Curitiba, que me animou hoje, no WhatsApp, pra
seguir fazendo arte, que me disse que espectador pode ser chamado também de
pessoa. Isabel Teixeira, que me ensinou a não falar quebrando o sentido da frase,
que amava vir pra Curitiba e ficar na minha casa, onde começávamos a trabalhar de manhã e só acabávamos com um copo de cerveja na madrugada. Diego
Marchioro, máximo em fazer, agir e fazer me levantar do sofá, amor maior.
Fátima Costa de Lima, mestra, professora exemplar, que veio até Curitiba ver
uma peça minha e andou a pé do centro até a Pedreira Paulo Leminski, minha
mentora nos estudos e confidente de Messenger. Daí chegaria o Beto Bruel, tanto
teatro como o próprio teatro, que me angulou na luz e me explicou o ângulo,
que me conta história dos que vieram antes de mim – com ele, eu trocaria o café
por cachaça. Apareceria também a Claudete Pereira Jorge, que me acolheu na
sua casa e falava Ilíada em voz alta enquanto eu ia buscar uma Coca-Cola pra
ela, que decorava textos os escrevendo em cadernos infinitos e me deu um livro
que tinha ganhado de um ex-amor porque não conseguia olhar pra capa e não
lembrar. Todo mundo junto falando. Só gente de perto, só gente que sei como é
a casa e sabe como é a minha – e, assim, me lembraria, olhando essa mistura de
importâncias – gente de dentro – como faz para escrever uma introdução, um
miolo, e um fim (provisório). Só gente que tem no meu sumário particular. As
que estão e serão eternamente supracitadas. Sobreditas – as minhas benditas.

[15:33, 12/05/2020] J.:
ÚTERO. OVO
[15:33, 12/05/2020] J.:
ENTRE
[15:50, 15/05/2020] F.:
PONTE
[15:55, 15/05/2020] C.:
LAPSO
F. mudou a imagem deste grupo
[00:00, 00/00/2020]
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v.á.c.u.o

[08:56, 27/05/2020] C.: amanheci tristonho...
escrevi um texto lindo que pretendia compartilhar com algumas pessoas. mas,
dias atrás, meu computador sofreu uma pane [talvez excesso de encontros virtuais
e outros que tais pandêmicos, efeito dos vírus]
... não salvou ...
talvez não fosse um texto tão bonito assim!

[08:58, 27/05/2020] C.: como reescrever um texto?
como reorganizar as ideias depois que o impulso se esvai?
como concentrar o pensamento num período de vida acondicionada?
[10:40, 29/05/2020] C.:
como se concentrar?
[10:40, 29/06/2020] C.: podemos divagar um pouco hoje? na minha pilha de livros pra
ler nessa quarentena tem um do Calvino que tá empoeirando... até agora eu tava sem
entender por que coloquei entre as minhas “leituras à espera”, mas, quando abri aleatoriamente, fez algum sentido...! queria compartilhar com vocês (desculpem, é uma citação
longa)

👇

💕 Na vida prática, o tempo é uma riqueza de que somos

avaros; na literatura, o tempo é uma riqueza de que se
pode dispor com prodigalidade e indiferença: [...] a economia de tempo é uma coisa boa, porque quanto mais
tempo economizamos, mais tempo poderemos perder.
A rapidez de estilo e de pensamento quer dizer antes
de mais nada agilidade. Mobilidade, desenvoltura; qualidades essas que se combinam com uma escrita propensa a divagações, a saltar de um assunto para outro,
a perder o fio do relato para reencontrá-lo ao fim de
inumeráveis circunlóquios. (CALVINO, 1990, p. 59)

💕
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[10:49, 29/06/2020] C.: tentei lembrar a razão de ter separado esse livro pra reler
e me dei conta de que era por causa do título, surpreendentemente atual para os
dias de agora: “Seis propostas para o próximo milênio”. Perdoem o desvio...
C. adicionou CALVINO
[00:00, 06/06/1990] CALVINO: A divagação ou digressão é uma estratégia para protelar a conclusão, uma multiplicação do tempo [...], uma fuga permanente; fuga
de quê?
[11:06, 29/06/2020] C.: Isso tá na página 59 também!
[09:03, 27/05/2020] J.: Ontem fui dormir tarde, lavando a feira que chegou, meia-noite, depois ler, tentando me organizar, e combinei comigo que não pode sobrar
de mim, para mim, só a madrugada...
[09:09, 27/05/2020] C.: é isso mesmo, né?
[12:09, 27/05/2020] J.: O que vocês acham de fazermos um glossário com as palavras mais relevantes neste período?
[12:24, 27/05/2020] J.: No início pensei de falarmos de temas como empatia, resiliência, necropolítica, mas acho que podemos começar com...
[12:24, 27/05/2020] J.: CONCENTRAÇÃO
[12:26, 27/05/2020] J.: – o que perdi com a pandemia: capacidade de parar de circular a esmo nas redes sociais e focar no que é realmente necessário fazer...
[12:28, 27/05/2020] F.: Já é!!!!!
[12:37, 27/05/2020] F.: FOCO – divergência ocupando a convergência – acordar de
madrugada pensando no word e no world – tudo tem máscara e filtro – voltar a
dormir...
[12:39, 27/05/2020] F.: CONTRAÇÃO
[12:44, 27/05/2020] J.: – o que meu filho tem quando joga videogame
[20:09, 27/05/2020] J.: – no teatro, direcionamento da ação. Conduz o olhar do
público.
– mudar o foco: olhar por outro ângulo, como o enforcado do Tarô de Marselha,
de cabeça para baixo, consegue encontrar um outro caminho para a resolução do
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problema. Um pouco o que a arte tem feito, ultimamente, por nós...
[20:48, 27/05/2020] J.: SAUDADE
– vontade que mora no passado e no futuro ao mesmo tempo.

[18:44, 09/06/2020] J.:
Oi meus amores, como estão? Vocês escutam esse silêncio entre nós? Penso no
que se passa aí, será que é parecido com o que vejo aqui? Desde que tudo isso
começou, veio morar aqui em casa – na verdade, acho que ela já vivia aqui, mas
se escondia, ninguém dava muita atenção e ela ficava meio imperceptível a olho
nu. Pois bem, de uns tempos para cá essa hóspede parece se materializar, e,
de repente, eu me deparo com ela, deitada na cama, assistindo ao jornal, toda
espalhada... dobro ela todinha, penso “não é hora para isso”, e guardo ela no
bolso de um casaco, já que não tenho gavetas em casa. De repente, o tempo esfria, me aqueço, e quando ponho a mão no bolso sinto o desenho do seu corpo
gelado. Fecho-a firme na mão para que não escape. Pensa rápido, onde coloco
essa danada para que não me atrapalhe? Já sei, vou congelar! Lá vai ela, morar
com carnes cruas e cubos de gelo. Quando eu já tinha quase esquecido da sua
existência, eis que ouve-se um som oco de uma cabeça batendo na parede e o
inconfundível choro que o acompanha, corre a mãe, o pai, o irmão, pega o gelo,
e, ops!, a danada escapa do congelador, misturada com o pensamento categórico
de que “não foi nada, por favor, ninguém pode ir pro hospital agora”. A tensão
alivia, está tudo bem, volto para a cozinha e percebo que a hóspede está quieta, ali, em cima da mesa, com a cabeça encostada na barra de chocolate. Não
tenho dúvidas, como as duas, ela e o chocolate, enquanto penso que deveria me
cuidar mais, fazer exercícios, yoga, meditação, zumba fit, qualquer coisa que
me afaste da comissão de frente do grupo de risco. Percebo que não funcionou,
ela continua ali, não adianta dar descarga, jogar pela janela; ela volta, sorrateira
ou como uma baforada de vento na minha cara, sem máscara. Tudo bem, vou
deixar, então, ela bem à vista, em cima da minha mesa. Aí ela relaxou, ficou
até maior, se esparramou, abraçada na pilha de livros que tenho que ler, os
pés em cima do computador fechado, vazio de textos que eu deveria escrever...
Deixei-a passar essa noite lá. Tem hora que ela vem para a minha cama, na
hora de dormir, tem hora que me acompanha quando olho o recorte de céu
que posso ver daqui, e tem hora que some da vista, quando as crianças tomam
conta de mim. Acho que não se dão muito bem, as crianças e ela, a angústia.
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[09:36, 10/06/2020] C.:
hoje amanheci nublado mas não do jeito que está lá fora tem uma chuva gostosa
o clima está agradável e convida a ficar debaixo das cobertas aninhado na cama
mas o trabalho chama e mais vidas se vão e mais gente passando necessidades
tudo desgovernado desgovernado sem governo sem juízo desesperança mas é
possível ainda crer na humanidade isso seria uma pergunta mas não sei resolvi
tocar uma música forte e a playlist aleatória toca um pop nostálgico anos 90 e
me pego lembrando da adolescência dos devaneios e do delírio de fazer teatro
um teatro que hoje não é mais possível que saudade deu e aí a nostalgia me leva
para os primeiros anos de teatro para as pessoas que se tornaram importantes
na minha vida e lembrei de momentos memoráveis daqueles que quando a gente
lembra vem um sorriso maroto no rosto como as aventuras juvenis uma mesma
sensação de quando fazemos uma estreia boa ah que bons tempos eram aqueles
de três meses atrás em que a gente podia se aglomerar em salas de ensaio em
palcos meio vazios ou meio lotados mas aí vem sempre porque sempre veio a
preocupação com bilheteria com política com editais com sobrevivência e de
novo será que sobreviveremos como seremos depois de tudo isso o que aprenderemos como seremos melhores será que seremos e isso me traz insônia tem dias
que já não durmo uma noite inteira como aquelas de antes creio que tem algo
que não estamos entendendo mas talvez não seja eu sejamos nós ou quem sabe
é a sociedade que precisa se reorganizar aprender solidarizar e com tudo isso
tem o teatro que sempre deu tão bem boas respostas ao seu tempo sobre o tempo
e a sociedade e as coisas e passou por tantas transformações e se instaurou na
história mais uma vez me pego pensando nas transformações do agora este texto
mesmo talvez seja pura elucubração já que deveria ser apenas uma resposta
sobre como estou ou como estamos mas tudo reverbera em mim de maneira
tão desconexa e tão pouco pontual que nem a este texto coube pontuação
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[10:54, 10/06/2020] F.:
Uma semana antes:
Dias e dias e noites e noites e nas tardes também, mas mais de manhã, ouvindo e
cantando e sussurrando e tomando banho e lavando as louças (que se levantam a
cada segundo) e varrendo e esperando pra vontade chegar e esperando entender
a imprevisibilidade, criando uma agenda invisível e esquisita, tudo avolumando;
ouvindo Nuvem Negra (1993) do Djavan sendo a Gal e falando com o espelho
não adianta me ver sorrir, espelho meu! Meu riso é só seu... eu estou ilhada .

💕
💕

Hoje:
Conheço ela, Jo! O lance é que estamos em estados diferentes, ela tem viajado no
meio da pandemia, o que é perigoso. Ela, aqui em casa, veio acompanhada, será
que ele a trouxe de blablacar? Porque aqui são dois, essa dupla morando (e sem
dividir o aluguel) vivem na garrafa térmica e se estendem nos varais, quando ela
sai (será que pra te visitar? Inconsequente cruzando estados SC/PR – líquidos e
sólidos) ele fica. Num dia, eu achando firmeza nas palavras que andam moles,
acho que foi no dia 77 de março, criei coragem, e com educação perguntei
como ele se chamava, e ele, sem voz e sem corpo, sem coisa nenhuma: Nada.

Oi, Nada! Eu sou o Fernando!
Pra começar, vem aqui: me ajuda a lavar os legumes, tem
os que precisam ficar de molho com água sanitária e os que
são lavados como pratos. Isso você já deve saber.
Depois de esfregar batatas vendo uma live onde pessoas falam do futuro mais vagamente do que é mais vago, chamo ele pra beber café.
Quero saber mais de como chegou aqui e até quando se hospeda. Ele
cai na minha xícara, que era da minha mãe, e agora está dentro de
mim. Lembro que também você chegou a comer ela, né, Jo?

Desde esse dia ele tá aqui dentro. Ou já saiu. Não tenho notícias, falo sozinho, não sei, pergunto e não tenho resposta; eu, sem nome, desisti. Deixei
dormir, não sei se morreu e renasceu e não vem mais, se virá do apartamen-

2 17

to do Cris, não quero mais saber, não sinto saudade, não me interessa.
Amanhã:

💕

Continuarei cantando Nuvem Negra (1993) apegado à estrofe que diz: Tá difícil
ser eu... sem reclamar de tudo . Só aparecem coisas de trabalho com cachês
de 1500 reais. Continuo como água mole em pedra dura; da janela parece que
vivo em um mundo paralelo trancado e toda a vastidão dos que respiram soltos:
cachorros, muita gente, árvores balançando, gatos e eu abrindo word. Abrindo
janela. Com medo que o Nada venha de surpresa, que traga ela, que fiquem
aqui os dois entrando no meu sangue e morem na minha grande bochecha.

💕

Depois de Amanhã
[15:14, 26/06/2020] C.:

Havia acabado de sentir um torpor nas costas. Estava organizando alguns
objetos espalhados no chão quando me levantei abruptamente e senti
uma fisgada que vinha da lombar à nuca. Olhei para a frente, tentando
respirar fundo para que a dor pudesse amenizar, e fixei o olhar em um
plátano outonal. Continuei respirando quando senti sua presença.
Ele estava parado atrás de mim, como quem espera dar um
susto ou, simplesmente, espera ser percebido.
Quando me virei, ele me olhava com olhos curiosos e senti nele um ar de nostalgia...
Como estão as coisas?
Me perguntou com uma serenidade que me deixou boquiaberto.
– Ah, acabei de dar um mal jeito nas costas só por recolher esses objetos. Acho que é a idade...
É... Lembro bem do quanto você desejava ser adulto. Quantas vezes se imaginou com quarenta e tantos?
– Perdi as contas!
Olhei bem para ele, tentando entender a razão de sua presença ali. O even-
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to tinha acabado. À minha volta, as pessoas recolhiam pertences, pôsteres
e livros. Empilhavam cadeiras, dobravam toalhas, olhavam as mensagens
do celular. As hordas de estudantes já tinham se dispersado e só restavam
algumas pessoas que, como eu, continuaram ali para o caso de estudantes
com indecisão precisarem de ajuda para seguir um caminho profissional.
Sempre tive certeza de que você seria professor. Lembro das inúmeras aulas para sua irmã caçula, do prazer que tinha, na catequese, de ensinar
suas parábolas preferidas, e do quanto gostava de escrever no quadro negro
da escola. Mas quem diria que você trabalharia mesmo com teatro?
– Pois é! Nem todas as pessoas podem trabalhar com o que amam e
sou privilegiado por isso. Ainda mais por unir duas paixões.
Eu continuava intrigado. Ele falava tranquilamente, em tom paciencioso, enquanto me encarava profundamente.
Se você pudesse dar conselhos para um jovem que sonha viver de teatro, o que você diria?
– Bem, passei o dia falando disso! Se tivesse vindo alguns minutos antes, teria ouvido minha palestra. Queria que não fosse tão puxado convencer alguém a seguir minha profissão!
Senti meu tom ríspido e contemporizei.
– Se eu soubesse que seria tão gratificante, não teria me preocupado tanto.
Feche os olhos e me diga, honestamente, que conselhos daria a quem deseja se aventurar por esse caminho.
Respirei fundo e tornei a olhar a paisagem de outono. A essa altura, o lusco-fusco do fim de tarde invadia um canto do espaço onde estávamos e já não sentia mais a dor nas costas.
– Ah, se eu soubesse que poderia, com meu trabalho, fazer a diferença na vida
de alguém, não teria duvidado da minha capacidade de me vincular às pessoas.
Entreabri os olhos com certo receio. Ele continuava me encarando, agora marotamente.
– Ah, se eu soubesse do tanto de orgulho que daria à minha família, teria
sido mais firme quando decidi fazer teatro, mesmo a contragosto de todos!
Isso sim!
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Senti um tom mais irradiante dele e me empolguei.
– Ah, se eu soubesse que minha criatividade seria combustível para
meu trabalho teria confiado mais cegamente em minhas intuições.
Fechei os olhos com mais convicção.
– Ah, se eu soubesse que o sucesso do meu trabalho nunca dependeria
de fama teria enfrentado melhor meus temores em seguir carreira.
Esperei para ouvir alguma orientação, mas ele não me disse
nada. Entendi que seu silêncio era também uma resposta.
– Ah, se eu soubesse que minha timidez e introspecção jamais seriam limitadoras do meu trabalho teria me libertado mais cedo do
peso nas costas e do medo que me paralisava ao pensar no futuro.
Espremi os olhos tentando rememorar minha história e tudo o que vivi que me trouxe até aqui.
Meus olhos se abriram num estalo e uma corrente me invadiu como um arrepio profundo. Era ele!
Meu passado, que me olhava, orgulhoso de quem me tornei.

[09:30, 24/06/2020] C.: Oi, gente! Faltam poucos dias para enviar o trabalho e estou
sufocando...
[09:49, 24/06/2020] F.: Oi, gente! Eu entrei numa roda viva e também estou assim!
[11:31, 24/06/2020] J.: Vixi, eu também...!
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F. adicionou NEUPARTH
[1609:13, 44/71/2020] F.: Queridíssimos Cris e Jo: Ai! Me parece que todos os andamentos por aqui são punhados de movimentos e movimentos totais para não se
deixar morrer – em tempos de mortos e de mortos-vivos. Como sugere uma amiga
no seu livro: pulsar sem descansar, exigir de si e para si a garantia de existir no
brilho de estar vivo. Um trabalho. Escapar disso, ó :

👇

💕 Parece-me um problema profundamente impregna-

do no comportamento humano: confundir atravessar
com chegar, ter a convicção (mais ou menos clara) de
que existe uma salvação que me descansará de pulsar, o
conhecido pote de ouro do outro lado do arco-íris, como
se pudesse ausentar-me de existir e passar a funcionar,
substituir o pulsar de acontecer pela repetição das práticas que percorri enquanto acontecia, suspirar por um
outro exterior a mim (gente, máquina, sistema, dispositivo) em que possa depositar a garantia da minha existência. (NEUPARTH, 2014, p. 41)

💕

[11:38, 24/06/2020] C.: eu pensei em uma ideia que pode servir de horizonte para
que a gente conclua esse trabalho:

(ainda que pense que este texto/este projeto não precisa ser fechado/concluído, dada nossa incapacidade de organizar ideias diante de tudo que nos tem
acontecido...)

221

reFerências aFetivas
[na ordem em que aparecem no texto]

⭐ Sílvia Monteiro – atriz, diretora e educadora curitibana

⭐ Boneca Iemanjá – criada por Joana
Vieira em workshop com Natacha Belova
em março de 2016

⭐ Olocum – divindade de origem africana, mãe de Iemanjá

⭐ Graciliano Ramos (1892-1953) – grande romancista brasileiro do século XX

⭐ Ary Pára-raios (1939-2003) – diretor,
ator e jornalista, criador do Esquadrão
da Vida em Brasília/DF

⭐ Makários Maia – diretor, ator e professor de teatro (UFRN)

⭐ Luiz Carlos Vasconcelos – diretor e
ator, fundador da Escola Piolim em João
Pessoa/PB

⭐ Marcelo Marchioro (1952-2014) – diretor curitibano de teatro e ópera. Imortal.

⭐ Tosca – ópera de Giacomo Puccini
⭐ La Traviatta – ópera de Giuseppe Verdi
⭐ Charles Chaplin (1889-1977) – ator, di-

retor, compositor, roteirista e produtor
inglês

⭐ Olga Nenevê – atriz, dramaturga, diretora e fundadora do Grupo Obragem

⭐ Eduardo Giacomini – ator, figurinista,

cenógrafo e fundador do Grupo Obragem

⭐ Achille Mbembe – filósofo, teórico po-

⭐ Grupo Obragem – grupo teatral curiti-

⭐ Ilo Krugli (1930-2019) – multiartis-

⭐ Margarida Agostinho – escritora e

lítico, historiador e professor camaronês

ta, expoente do teatro para crianças no
Brasil

⭐ Ileana Diéguez Caballero – professora-pesquisadora de Cuajimalpa (México)

⭐ Walter Benjamin (1892-1940) – ensa-

ísta, crítico literário, tradutor e filósofo
alemão

⭐ Lala Schneider (1926-2007) – a 💕 primeira dama do teatro paranaense 💕
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⭐ Luiz Carlos Pazello – ator curitibano

bano atuante desde 2002

pensadora portuguesa

⭐ Renata Roel – artista docente
⭐ Eleonora Fabião – performer e teórica
da performance

⭐ Isabel Teixeira – atriz, diretora teatral
e dramaturga paulistana

⭐ Diego Marchioro – ator e produtor
multidisciplinar

⭐ Fátima Costa de Lima – artista docente

⭐ Tarô de Marselha

⭐ Beto Bruel – um dos mais importantes

⭐ Nuvem Negra (1993), de Djavan – ouvir

iluminadores teatrais do Brasil

⭐ Claudete Pereira Jorge (1955-2016) –
atriz máxima. Imortal.

⭐ Ilíada, de Homero – um dos principais

a versão de Gal Costa no disco O Sorriso
do Gato de Alice

⭐ Gal Costa – a cantora das canções de
nossas vidas

poemas épicos da Grécia Antiga

reFerências bibLiOgrÁFicas

👉 CALVINO, Ítalo. Seis propostas para
o próximo milênio: lições americanas. Tradução: Ivo Barroso. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990.

👉 MOSTAÇO, Edélcio. Incursões e ex-

cursões: a cena no regime estético. Rio
de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto,
2018.

👉

NEUPARTH, Sofia. Movimento.
Lisboa: Edição c.e.m – centro em movimento, 2014.

CALVINO saiu do grupo
MOSTAÇO saiu do grupo
NEUPARTH saiu do grupo

223

Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título:
POVO DA RUA: DISSIDÊNCIAS EM PANDEMIA, das pessoas
autoras Carolina Demaman Pommer [Carol Pommer], Elaine
Cristina da Silva [Elaine Sallas], Stefanie Liz Polidoro [Tefa
Polidoro]
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CAROLINA DEMAMAN POMMER [CAROL POMMER]
ELAINE CRISTINA DA SILVA [ELAINE SALLAS]
STEFANIE LIZ POLIDORO [TEFA POLIDORO]

Três artistas, uma personagem e a bicharada se encontram na 1ª Mostra Dissidente
de Teatro Político. Este relato propõe estabelecer uma relação entre os corpos em
dissidência que constituem o Povo da Rua no contexto de pandemia de Covid-19.
Dissertamos sobre como o Estado de exceção (Agamben, 2004) permanente opera
a barbárie do capitalismo neoliberal por meio da necropolítica (Mbembe, 2015).
Afirmamos como estes corpos considerados indesejáveis insistem em sobreviver,
viver, e ainda fazer teatro!

PaLavras-chave:
Povo da Rua, Corpos em Dissidência, Teatro Político, PANdemônio.

POvO da rua

DOI 10.29327/532466.1-17
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1. a encruziLhada e O POvO da rua
Laroyê!
Saudamos os guardiões da rua, o povo de rua e os em situação de rua, pois assim
ensina a ancestralidade. Exu sempre deve ser homenageado antes, aquele que
come primeiro, a boca do mundo, a comunicação entre Orum e Ayê. Aquele que
dá os caminhos, o senhor das encruzilhadas. Laroyê.
A ancestralidade celebrada por meio das religiões de matriz africana nos ensina
que Exu é força e Pomba Gira é desejo. Não adianta ter a força necessária sem o desejo objetivo. Não adianta ter o desejo perfeito sem força para realizá-lo. Baseado
neste princípio que nasce a 1ª Mostra Dissidente de Teatro Político (2019)1. Ideia que
surge num sábado de samba na travessa Ratcliff (lugar histórico na cultura popular, localizado no centro de Florianópolis), na encruzilhada, junto ao Povo da Rua.
Deste desejo antigo, que se materializa com a força das pessoas precisas, nasce
uma pequena mostra que busca colocar em visibilidade diversas dissidências pertencentes à cidade. Corpos e temáticas fora do eixo, extravagantes e necessárias.

FICÇÕES INSURGENTES

A rua sempre nos atravessa com a surpresa do imprevisto: um dos integrantes do
espetáculo A Saga por um banho (2018) é preso algumas semanas antes do início
da nossa programação. Uma liderança que por estar trancafiada provoca o desamparo dos pares, as incertezas das ações e a impossibilidade da apresentação
do espetáculo. Desta forma, a equipe da Mostra aguarda que as encruzilhadas da
vida deem sentido para o processo. Mas a rua, além de imprevisível, também é
composta de multiplicidades, e, enquanto os atores e atrizes de A Saga seguem em
suas batalhas individuais e coletivas, outras pessoas em situação de rua encaram
o desafio de participar da mostra, com uma investigação sobre a desumanização
das pessoas em situação de rua sob a metáfora de peripécias de gatos e cachorros.
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“Mas o que pretende uma Mostra que se diz política?”, perguntariam as pessoas mais
descrentes. Evidenciar as dissidências que são historicamente negadas no palco,
na cena, no debate, no direito à cidade, na dignidade. Trazer à tona as pautas que
são invisibilizadas nos espaços consolidados de cultura, colocar na rua o que é o
real e o oficial da vida cotidiana das pessoas dissidentes. Problematizar através de
debates após cada apresentação as opressões, o desencantamento, a dor, a digni1 Para mais informações sobre a Mostra, acessar: https://catarinas.info/1a-mostra-dissidente-de-teatro-politico-em-florianopolis-todos-somos-atores-sociais/. Acesso em 07 out. 2020

dade, a resistência, a podridão. Mais do que um conceito de Mostra, um encontro
celebrativo do imponderável.
Exu tem pressa, Exu quer comer, devorar o mundo…
Exu quer subverter a ordem judaico-cristã de que as encruzilhadas não devem ser
ocupadas.
Exu e Pomba Gira querem dizer que os corpos pertencentes à cidade podem ser
nômades do próprio destino, gitanos atemporais que pleiteiam um banho, uma
cachaça, um abraço, mas não um teto.
O sete, o sete, o sete encruzilhadas
Toma conta e presta conta
No romper da madrugada
Ninguém pode comigo, eu posso com tudo
Lá na encruzilhada, eu sou Exu Veludo2
Assim, na resposta de Exu, em uma encruzilhada no leste do centro de
Florianópolis, no início de dezembro de 2019, encontram-se artistas, boêmios e
boêmias, professoras, alunes, pessoas em situação de rua, dentre tantas outras
entidades que compõem o povo da rua. É o encerramento da Mostra após uma semana de uma programação rica em dissidências teatrais que ajuda a compor um
corpo enraizado na crítica social acerca das normatividades e regimes de poder
excludentes que têm seu cerne na ideologia capitalista neoliberal. A professora
de cabelos brancos3, pesquisadora de Teatro Negro e do carnaval, responde ainda
uma pergunta acerca do teatro feito nas ruas e do caldo político que isso gera na
disputa das cidades:
- Não existe espaço público – afirma, preparando a cena para o choque das
palavras que em breve diria.
Dentro do casarão da encruzilhada, no Instituto Arco-íris de Direitos Humanos,
gatos e cachorros, “pelegrinos” das disputas diárias pelo pão, pela cachaça, por
diversão e balé, inseguros na condição de atores que irão, em sua maioria, entrar

2 Exu Veludo. Ponto de Umbanda. Autoria desconhecida.
3 Professora Drª Fátima Costa de Lima membra do PPGT da UDESC. Na ocasião ela proferia a conferência Disparo Dialético.
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pela primeira vez em cena, procuram suportar a febre que dá no corpo antes de
fazer teatro. Em breve se apresentam para o público repleto de especialistas:
– Professora, eles que estão lá fora são profissionais. É assim que diz, né?
– Todo mundo é artista – responde a oficineira que criou junto com eles a
intervenção – tão nervosa ou mais que aquele que a questionava, já que até duas
horas antes não sabia se as pessoas em situação de rua, colegas de elenco, apareceriam para se apresentar. É como já dizia uma música feita em homenagem à luta
do Movimento da População de Rua, “o povo da rua às vezes faz que vai mas não
vai, faz que vem mas não vem” (Kalunga Kilombola, 2012).
Lá fora, a professora de cabelos brancos continua a desafiar as entidades da encruzilhada. Ela pode. Ao fim, graciosamente, mas sem perder a seriedade, agradece a
programação da Mostra parabenizando-a por “não contar com a presença de moradores de rua”. A professora afrontosa, dialética, encena a contradição de falar
de espaço público na encruzilhada excluindo conscientemente o povo da rua. O
público não sabia que havia uma combinação prévia para esta fala, a professora
atuava o preconceito que reconhece em muitos de seus pares da “classe intelectual” como forma de denúncia. Ou seja, tratava-se de uma combinação prévia entre
a professora e o elenco, de que a “deixa” para a entrada em cena seria quando ela
fizesse a fala de que “moradores de rua” não eram bem-vindos à Mostra.
Ouvem-se latidos e miados. Ela, em sua atuação, reconhece a proximidade das
pessoas comumente chamadas de mendigos e comenta que “agora elas até latem”.
Alguém lhe retira o microfone das mãos. Inicia-se a intervenção teatral dos Bichos.
Em coro eles cantam:
Dóceis animais! Não mais!
Doces serviçais, não reconhecerás!
Era uma vez e ainda é
Uma velha história, uma nova cara, os mesmos barões
Que serão expulsos pela gataiada / cachorrada.
(El Efecto/ Adaptação)
A intervenção teatral, criada especialmente para a ocasião da Mostra, abordava a
vida de pessoas em situação de rua por meio do uso alegórico de gatos e cachorros
que disputam território utilizando no jogo cênico músicas populares ou cantadas
em ritmos populares (como o RAP e o Funk). Pessoas desprovidas de humanidade,
humanizadas enquanto bichos, os corpos negros, travestis, pobres, trabalhadores
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precarizados são considerados indesejados na “cidade ideal”.Dentre estes, os das
pessoas em situação de rua são a ralé, e, não raro, segundo suas próprias palavras,
são tratados “pior que bicho”. Na cena, mesmo com as ações que as colocam como
inimigas umas das outras, percebem que necessitam se unir, pois a carrocinha (de
propriedade de barões e baronesas que mandam nas cidades) quer retirar toda a
bicharada do espaço público. Somente se unindo para expulsar os barões e baronesas poderão afirmar sua existência.

Terceira lição do dia: Os homens sempre voltam. (Cada artista deixa
seu personagem de gato e cachorro e denuncia para o público):
- Se for pra falar, que eu seja o primeiro: por que não nos deixam nem usar
um banheiro? Querem nos impedir, mas então alto eu vou gritar: por que
não deixam nem um pouco de água pra gente tomar?
- Você se acha diferente, parece até que já não sabe que eu e você somos
parte da mesma cidade.
- É por isso que lutamos, pelo direito à cidade. E quem quiser ficar na rua,
que possa ter dignidade! Minha pátria é o mundo inteiro e minha família, a
humanidade!
- Que a gente possa comer comida boa, pelo direito de migrar pelo mundo.
Pelo direito de trabalhar, mas também de ser vagabundo.
- Talvez eu e você não sejamos diferentes, mas por que é que é de mim que
a prefeitura retira os pertences?
- Cachorros e gatos? Todos aqui somos humanos! Quero um lugar pra morar e curtir com meus manos. Vem agora e abraça a luta! Somos pessoas em
situação de rua, mas também fazemos arte e cultura!’

Se não existe espaço público, como nos disse a professora, é porque a lógica do
privado se impôs nas cidades efetivando a guerra de lugares de que nos fala Raquel
Rolnik (2015), que (n)os priva de usufruir do direito à cidade, do direito à vida
digna, à existência e à respiração.
A Mostra reuniu estes entre outros corpos considerados indesejáveis pelo sistema
capitalista heteronormativo e racista. Para além da crítica ao processo de higie-
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nização dos espaços públicos, a escolha do nome dissidente tem relação com a
proposta política de uma ação independente que se insere fora dos eixos de circulação. Afinal, o que não é político no ambiente em que vivemos?

2. a cegueira da Peste
Dissidência de TERNURINHA e a Melancolia burguesa da atriz.

Do lado de dentro do muro, escuto alguém gritando lá fora:
- A peste tomô as rua… As ruela... Invisivelmente tá percorrendo o mundo
todo!
Pergunto, incrédula:
- Como você sabe se não a vê? Você, acaso, a sente?
- Eu sinto e vejo muito mais gente sentindo também, até mais do que eu.
- E como você sabe que estes sintomas são desta peste e não de alguma
outra doença?
- Pelos estrago que ela faiz... Quando que ela toca, desfigura, borra os rosto,
esfarela as história, peneira corpos, dilui o sangue numa grande piscina cor
grená, que transborda e encharca os jardim alimentando a terra que sustenta
as bela flor feita de organdi.
- Aqui, de dentro da minha murada, não vejo nada. Sem janelas nem
portas para entrar ou sair, enxergo apenas as estrelas...
- Óia para cima, então... Aquela primêra estrela que aponta no céu logo que
cai o dia, tá vendo?
- Sim, é Vênus.
- Eu chamo de Estrela Mafalda. Alguém aqui fora, que vai morrê essa
noite pela peste, também vê a Mafalda... Eu tô vendo a Mafalda. A peste,
independente do quanto tu consegue enxergá, é PANdilhêra... PÂNica...
PANdemônica... PANdêmica... A peste é PAN, dos grego que qué dizê “Todo”.
- Discordo.
- Tu não te sente afetada por ela?
- Não.
- Então por que tu vive murada? (Silêncio)
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A personagem bufonesca Ternurinha apareceu para a atriz Tefa Polidoro como
um chamado a olhar além de suas fronteiras e muradas. O corpo e pele da personagem se formaram juntas no ano de 2009, já os seus fluídos adentraram suas
vísceras no ano de 2015. Juntas, elas passaram fome, sede, frio, medo, brincaram, beberam cachaça, mijaram em canteiros, pularam poças d’água, xingaram
transeuntes, conheceram tantas outras pessoas em situações semelhantes às de
Ternurinha, fizeram amizades, rivalidades... Enfim, Ternurinha mostrou à atriz
como pode ser o mundo de alguém que vive em cima ou fora das fronteiras consideradas economicamente ativas ou “vivas”.
ternurinha – Se o que tá dentro é “vivo”, o que sobra pra fora dos limite é, então, “matéria morta”? Dá de fazê o que com ela? De duas, uma: ou vai sê “revitalizado” pra
colocá de volta, dentro do recheio do círculo, ou então vai sê pintado com a tinta da
invisibilidade. É que nem diz o dotôr de pensamento Braga da Costa, no livro Moisés e
Nilce: retratos biográficos de dois garis (...):
A invisibilidade pública forma-se entre “cegos superiores”
e “subalternos invisíveis”. No cego, representa obliteração
na comunicação com cidadãos rebaixados, representa
interdição de nossa sensibilidade à revelação de outrem
como revelação de alguém. Insensatez, ignorância e indelicadeza. O sujeito cegado comporta-se com ignorada
impolidez ou com indiferente polidez; passa neutro pelos
pobres, como quem passa por objetos, por obstáculos,
ou o faz presunçosamente e sem perturbação. Qualquer
que seja o caso, resiste aos poderes da presença de um
outro humano quando se trata de um outro “abaixado”:
incorre em negação automática ou arrogante da humanidade dos pobres. Não visita o subalterno com seu olhar;
e desvia ou recusa o olhar dele, não permite que o olhar
do outro o visite. Mantém-se separado, pouco frequentado pelo sofrimento ou interpelação dos humilhados.
TERNURINHA – Sabe aquela frase que diz “quem não é visto não é lembrado”? É
isso: se eu não vejo o pobre, eu não lembro que ele existe... Se eu não lembro que
ele existe, minha consciência fica de boua. Por mais que no fundo eu sei que tô
ajudando a produzi pobreza, guerra, a partir das ideia individualista e competitiva
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(COSTA,
2008. p.376)

do Liberalismo e Neoliberalismo, se eu não vejo a desgraça é como se ela não
existia. É tática do CAPETAlismo isso.
Foi por conta destas experiências e reflexões que Ternurinha desenvolve desde
o ano de 2017 teatropalestras que visam discutir assuntos como Capitalismo,
Necropolítica, Feminismos, Neoliberalismo e Democracia, tentando reelaborá-los
a partir de uma linguagem menos rebuscada e catedrática, e as leva a escolas,
universidades, igrejas, sindicatos, praças, festivais de teatro…
ternurinha – Onde que tem gente eu tô lá.
Um destes lugares foi a 1ª Mostra Dissidente de Teatro Político, em Florianópolis, na
qual Ternurinha participou com a teatropalestra Nem Uma a menos (2017). Antes da
sua palestra, quem se apresentou foi o espetáculo Bichos, já citado anteriormente.
Foi um espetáculo catártico, que colocou a atriz em dúvidas sobre se ela deveria...
ternurinha – Se NÓIS deveria...
... Se ELAS deveriam apresentar. Para a atriz Tefa Polidoro eles já tinham cumprido com a função de Ternurinha... Provavelmente com mais legitimidade e propriedade do assunto.
ternurinha – Mais aí eu fiquei pensando: e o que eu vivo com a Tefa não é legítimo? O
que nóis construímo desde 2015, que vivêmo, que lêmo, que escutêmo, que conversêmo
co as pessoa das rua... Isso não é legítimo? Se ela mesmo diz que eu ajudo ela todos dia co
as dúvida, co as melancolia de classe mediana, por que que eu não sô legítima?
Foi este exercício que a atriz precisou fazer com Ternurinha antes de entrar em
cena: pensar nas situações experienciadas que atravessaram (e atravessam) seus
poros até encontrar as vísceras de Ternurinha, e encará-las como conhecimento
legítimo e gerador de vida.
Entraram em cena. A noite era ventosa, o público fumava, bebia cerveja, e uma
caixa de som a todo volume no bar da frente, tocava samba, deixando a voz de
Ternurinha quase inaudível.
ternurinha – Eu disse pro pessoal: vâmo lá no bar sambá e bebê! Quê que ceis quére ficá
aqui me ouvindo falá?
Foi isso que a maioria do elenco anterior fez: foi curtir a noite. É o que se faz
quando se é dissidente e já conhece os efeitos do capitalismo, da democracia e da
necropolítica no próprio estômago e na própria cabeça. No próprio corpo. Ali a
atriz entendeu a função social de Ternurinha e das suas teatropalestras: apresen-
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tar. Elas são apresentantes4 das circunstâncias que viveram (e vivem) e conhecem
das ruas em lugares onde pessoas em situações como a de Ternurinha têm acesso
restrito. A dissidência de Ternurinha serve para apresentar as situações dissidentes
de outras pessoas.
ternurinha – Em otras palavra: Se tu não vai pras rua, eu levo elas aí pra ti.
Ternurinha trouxe algumas ruas para dentro da murada da atriz. Ficou apertado...
Ficou bastante apertado. Foi preciso, então, destruir uma parede e colocar um
grande portão de madeira. Hoje ela pode abri-lo e deixá-lo escancarado para transitar entre o lá e o aqui, entre o dentro e o fora.
ternurinha – Ela acha isso grande coisa. Se ela era foda mesmo, dexava o vão da antiga
parede completamente exposto e aberto, sem portão, nem cerca, nem nada. (Pausa) Vô
fumá e já volto.
Desde o início da PANdemia do Coronavírus no Brasil, em que o isolamento social
foi sugerido pela OMS, Ternurinha não foi mais às ruas. A atriz trancou-a com ela.
Ternurinha não reclama, afinal, não é todo dia que ela consegue comida 3 vezes ao
dia, cama quentinha, banho quente, sabonete, absorvente, mel, televisão, rádio,
meias, mantas, cobertores... Lá, durante a PANdemia, ela tem garantido o PANem
et Circenses (Pão e Circo), o que gera certo conforto e segurança para enfrentar
este momento que assola principalmente as populações mais vulneráveis, seja por
exposição direta ao vírus, seja por falta de materiais de higiene (sabão, álcool em
gel, água sanitária), seja por ter um sistema imunológico provavelmente comprometido devido à falta de nutrientes no corpo... Enfim, se para nós que podemos
contar com certa estrutura social e financeira é difícil, para pessoas em situação
de vulnerabilidade social dificulta ainda mais5.
ternurinha – Sêmo nóis, povo da rua, dos quilombo, das favela, dos aglomerado, que
têmo morrendo.
É como a música Balada dos Piratas, de Brecht (versão de Cacá Rosset), que diz:
“A peste, às vezes, era bem-vinda! A fome, a febre, os consumia e cantar era o que
sobrava”. A pandemia é sistêmica, né, Ternurinha?

4 Optamos pela palavra apresentante porque dadas as atuais discussões antropológicas referentes ao conceito
de representação e representatividade, trazidas inclusive por Djamila Ribeiro (2017) no livro Lugar de Fala, representante pode soar como emissária ou porta-voz de um grupo. Não pretendemos que Ternurinha seja vista
como voz de alguém, apenas que apresente situações experienciadas por ela no ambiente das ruas.
5 Sobre isso, acesse: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm. Acesso em 28 jun. 2020.
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3. O PandemÔniO
necrOPOLítica em sua radicaLidade nO cOntextO dO cOvid-19

A crise sanitária da pandemia do Covid-19 se alastra como peste, sacode o mundo
tirando o eixo, nos fazendo pensar sobre o indivíduo corpo coletivo, pois não difere seres, acomete a todas as pessoas. Contudo, o acirramento das desigualdades
não tarda a aparecer, já que corpo trabalhador não tem a escolha do #ficaemcasa.
As pessoas dissidentes em situação de rua são aglomeradas em uma passarela que
durante o carnaval se diz do samba e durante o resto do ano, ironicamente, da
cidadania, são também amontoadas sob as arquibancadas, colchão sem estrado,
fila bem pertinho pra quentinha do dia, banho gelado. Não chove na cabeça, mas
não pode andar na rua, pois a polícia já faz a ronda ostensiva, mandando para o
“lar”, (lar)gado… o PANdemônio mata primeiro a liberdade.
Além da peste da PANdemia que tomou conta das ruas e das casas, existe o
PANdemônio que acirra a cegueira nos direitos, e a vigilância da violência de estado sobre determinadas populações. O PANdemônio é o Estado de exceção permanente do capitalismo neoliberal que se coloca de maneira radicalmente brutal
por meio da Necropolítica. Achille Mbeme (2015) desenvolve este conceito, para
discutir a produção das formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da
morte reconfigurando as relações entre resistência, sacrifício e terror.
Com a noção de necropolítica e necropoder (para além de biopolítica e biopoder
que trata Foucault (2008)), o autor analisa como os regimes de poder atualizam o
contexto colonial na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer.
Desta maneira ele nos apresenta a herança da colonialidade, que se valeu da escravidão como exploração da força de trabalho e das vidas de pessoas negras trazidas
a força de África.
De fato, a condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um “lar”, perda de direitos sobre seu corpo
e perda de status político. Essa perda tripla equivale a
dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social
(expulsão da humanidade de modo geral)
Um dos mecanismos da necropolítica é a política de inimizade, ou seja, a declaração de que existem inimigos do Estado. Tais oponentes são os corpos que não se
quer ver. Neste contexto, como macabra herança colonial são impostas fronteiras
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(MBEMBE,
2015, p.131)

territoriais e a divisão do espaço em compartimentos. Aglomerações, sobreposições de corpos. São criadas as divisões entre quem importa e quem não importa,
quem é descartável e quem não é. São considerados descartáveis aqueles que tem
sua humanidade destituída: os bichos.
Por meio da peste em forma de PANdemia, o PANdemônio realiza um permanente
estado de guerra, com inimigos declarados a quem se deve não só deixar morrer
como fazer morrer já que desprovidos de humanidade e, portanto, de amizade,
uns valem menos que outros.
Para compor a noção de Necropolítica, Mbembe conversa com Agamben, no que
este desenvolve sobre a permanência de exceção, que segundo ele “tende cada vez
mais a se apresentar como paradigma de governo dominante na política contemporânea” (Agamben, 2004, p.13). Mesmo em um estado dito democrático, segue o
autor, práticas de emergência permanentes e seletivas são criadas, gerando uma
relação íntima e indeterminada entre democracia e absolutismo. A peculiaridade
do estado de exceção é que ele, ao contrário do direito de guerra, não é um direito especial e sim a suspensão da ordem jurídica vigente, coexistindo a exceção e
a regra ou, em outras palavras, coexistindo, quem pode morrer para que outros
sigam vivendo.
Se dentro das casas PÃ, a divindade grega do Pânico toca sua flauta causando crises
de ansiedade pelo confinamento, e crises de choro nas crianças com fome, quem
precisa atravessar as esquinas escuras e estradas desertas da selva de concreto
encontra os assustadores chifres de PÃ. É no espaço público vazio que o Povo da
Rua não encontra mais festividade, caridade e presença e se pergunta: ONDE ESTÁ
A VIDA?

4. a manada
massa Fascista e massa trabaLhadOra: O gadO e O matadOurO

Ouvem-se buzinas pelo centro, carros fechados, ornamentados com bandeiras
brasileiras e muita agressividade. A economia não pode parar! Quem vai olhar
para o impacto em nossas vidas? Eles insistem aos berros, dentro de carros de 100
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mil reais, que o corpo de guerra da classe trabalhadora se exponha para garantir
sua permanência saudável em casa.
As redes sociais e panelaços nas janelas os chamam essas pessoas de gado.
Algumas pessoas dizem que a contaminação deverá se dar por manada, já que não
há vacina. Em seguida ônibus lotados de trabalhadores e trabalhadoras indo para
o matadouro do trabalho voltam a circular. Vai ser preciso sacrificar alguns milhares bois de piranha: a carne mais barata do mercado6. A economia não pode parar.
Quem é mesmo o gado nesta história? O que muge dentro dos carros deixando
rastros de bosta e sangue ou os pisoteados pela manada, alguns ainda vestindo a
camisa do dono do abatedouro? É preciso que se tenha empregados para limpar os
rastros de bosta e sangue. É preciso que a trabalhadora se contamine para levar o
filho da madame passear enquanto o seu próprio filho morre. É preciso que a massa de trabalhadores precarizada carregue com fome a comida em casas daqueles
que não cozinham. É preciso que pessoas morram para que outros exerçam seu
direito de ser gado.

5. cOrPOs em dis sidência
O que decidem?
“Vivemos sob céus sombrios, e... são poucas as pessoas. É por
isso que existem tão poucos poemas. As esperanças que ainda tenho não são grandes; tento conservar o que me restou.”
Paul Celan
Não, não somos bichos ou corpos a serem pisoteados e contaminados, confinados
e marcados, explorados e deixados pra morrer à míngua. Nos recusamos a morrer
para alimentar a mesa da burguesia. A morrer de doença e com o joelho do policial no pescoço. Temos direito à musica, ao teto, à comida, ao espaço, ao festejo.
Temos o direito de existir e de respirar.
Se nos encontramos em um tempo caracterizado por uma “desigual redistribuição

6 Música de Elza Soares, 2002.
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da vulnerabilidade e por novos e ruinosos compromissos com formas de violência
tão futuristas quanto arcaicas (...) tempo de brutalismo” como afirma Mbembe
(2020, n/p) no seu “Direito Universal à respiração” sempre soubemos que diante
da carrocinha que leva a todos, só o povo salva o povo.
... o direito universal à respiração não é quantificável.
Não é apropriável. É um direito relativo à universalidade,
não apenas de cada membro da espécie humana, mas do
vivo na sua totalidade. É preciso então compreendê-lo
como um direito fundamental à existência. Enquanto tal,
não pode ser confiscado e, por isso, escapa a toda a soberania, uma vez que recapitula o princípio soberano em si.
Ele é, além do mais, um direito originário de habitação
da Terra, um direito próprio da comunidade universal
dos habitantes da Terra, humanos e não-humanos.
Mbembe afirma que já antes da PANdemia de COVID19, a humanidade já estava
ameaçada de asfixia. O fato de termos ar suficiente para respirar talvez propiciasse a ilusão de que todo mundo o tinha também. Na medida em que começamos
a senti-lo rarefeito perguntamos uns aos outros: “Estou com uma sensação estranha, você também a sente?”. Neste momento alguns indivíduos se dão conta de
que se a dificuldade para respirar já chegou até eles, é porque o ar já acabou para
muitos outros... Outra parte da população, a menor delas, trata de garantir que o
ar restante seja desviado para si... Um ar sujo, poluído, minado de gás carbônico
exalado daqueles que antes eram sangue e histórias e hoje não passam de corpos
putrefatos. O ar é veneno e os matará, não pela falta, mas por excesso.
ternurinha – Nóis não sêmo ilha, não têmo isolado uns dos otro. A PANdemia
veio mostrá isso. Do contrário, o que explicaria uma pessoa lá na China se
contaminá de Coronavíru e depois de um tempo nóis aqui, do otro lado do
mundo redondo, tá contaminado também? Isso prova que um depende do otro,
cada ser humano depende do outro. O vírus já entendeu isso e tem gente, de
pessoa mesmo, que não. Eu posso contaminá a madama, e ela pode contaminá o
mordomo dela, que vai contaminá o entregadô de comida, que depois vai
contaminá o médico, e assim por diante. Pro vírus nóis sêmo só hospedage,
onde que ele vai se fazê vivo e se-guro. E nóis têmo apanhando na PANdemia
dele porque nóis não têmo o senso de coletividade que ele tem. Vai chegá o
momento que o ar vai acabá pra todo mundo, e só vão se salvá as planta, os
bicho e as argamassa.
2377
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Exigimos que as pessoas historicamente asfixiadas possam ter direito a respirar, porque
só assim haverá respiração. Reiteramos assim, um direito universal de
respiração.

Omolu
Boiadeiro vai, já vai pra Luanda
Adeus Omolu protetor de umbanda
Adeus meus irmãs de fé, adeus gente amiga
Cantei, dancei, comi, bebi
Saravá! Chegou a hora da partida
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título:
#Fakensaio: obra dramatúrgica absurda sobre a dicotomia
entre a teoria e a prática para ser performada, atuada,
vivenciada, imitada e mimetizada, das pessoas autoras
André de Souza Macedo, Arlette Souza e Souza, Laís
Jacques Marques, Matilde Wrublevski Pereira, Saile Moura
Farias
#Fakensaio: obra
dramatúrgica absurda
sobre a dicotomia entre a teoria e a prática
para ser performada,
atuada, vivenciada,
imitada e mimetizada.
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SAILE MOURA FARIAS

PrÓLOgO (ParÁgraFO intrOdutÓriO):
“Um texto que explicite a proposta com um mínimo de setenta (70) palavras; e cinco (5) palavras-chave em português.” Em um final de tarde, de uma segunda-feira
ensolarada em algum lugar do país brasileiro, chuvoso em outro lugar, calor mais
pro norte, frio no sul, e nevascas no nordeste, em outro de temperatura agradável.
Seis personagens à procura de um texto performam diante de seis quadrados de
tamanhos e modelos diferentes. Falam sobre o que está acontecendo consigo, no
Brasil e no mundo, ideia ideal chegar e a internet reconectar e a salada se autolavar e a água do café esquentar. Arriscam, palpitam, peregrinam e anseiam
por encontros presenciais e partilhas de cafés, de rabiscos e de saladas. Até aqui,
nada novo: são as exigências de nosso tempo pandêmico. Dois personagens falam
sobre o fio condutor do corpo do texto e todos concordam que ele deve existir. A
peça é online. Ado-a-ado, cada um no seu quadrado.

PaLavras-chave:
Palavra, Escuta, Teatro do absurdo, Pandemia, M_rte.

#FakensaiO

DOI 10.29327/532466.1-18
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PersOnagens:
aPresentadOra
cOrPO 1
cOrPO 2
1/2
cOrPO

ativista
aLerta de vírus

acOntecimentO 1
a questãO é que nãO se questiOna

aPresentadOra: (Dirigindo-se para o seu ecrã, enquanto uma trilha sentimental
toca ao fundo e vai diminuindo o volume, até sumir) Agora apresentaremos o fio:
palavra. O fio é a palavra.
cOrPO: (Procurando desesperadamente a citação) Aliás, Clarice Lispector
(M_RTA1), no livro Aprendendo a Viver2 disse: “[...] a palavra como isca: a palavra
pescando o que não é palavra (LISPECTOR, 2004, p.181).” (Pausa. Senta-se confortavelmente) E Camões (M_RTO), no livro Versos e alguma prosa de Luís de Camões,
disse: “As palavras discretas e suaves / Das quais o movimento / Fará deter o vento
e as altas aves; [...]” Gente, esse livro tá tão velhinho que não tem nem referência…
Desculpa, ABNT! Ainda bem que é domínio público!
1/2

FICÇÕES INSURGENTES

aPresentadOra: (Chamando atenção para si) Começou o jogo: Entre as palavras
“palavra” e “escuta”, a palavra comum é “contato”. Entre “pandemia” e “teatro”,
a palavra comum é “m_rte”. Falar em m_rte. Não. Riscar! Melhor, riscar melhor,
com palavras que ricocheteiam o que seria silêncio…
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1 A palavra m_rte pode ser falada do modo como o/a artista preferir, buscando uma relação de possibilidades
entre a escrita e a fala. Essa escolha, a nosso ver, valoriza a criação de sentidos, através da experiência durante a leitura e a atuação.
2 LISPECTOR, Clarice. Aprendendo a viver: imagens. São Paulo: Rocco, 2004.

cOrPO: Artaud3 (M_RTO) em Teatro e seu duplo, disse: “Para mim, no teatro como
em toda parte, ideias claras são ideias m_rtas e acabadas. (2006, p.40).”
1/2

cOrPO 1: Não falamos na m_rte. Assunto sinistro, esse.

aPresentadOra: Se repenso a palavra que leio, a palavra que escrevo, ocorre que
relações sublinguais redistribuem o processo de trituração do que mastigo, e não
é por isso menos palatável. Aliás, a questão que se põe em ênfase é menos do contraponto dualístico de uma leitura a outra leitura, e sim balbuciar engendramentos linguais outros, abrindo zonas (im)possíveis. A palavra m_rte, por exemplo, no
milésimo de segundo que leva para ser pronunciada, se molda na boca e nos faz
executar os seguintes movimentos:

*SUGESTÃO 1: A apresentadora pede para as pessoas do público fazerem a mímica
enquanto ela fala.

aPresentadOra: Boca quiusa mmmm...; o “ó” é côncavo, transforma a boca em
bico; no “r” levamos a língua ao céu da boca; depois a língua vira uma caminha
pro ar passar e transformar o “t” em vento; finalizamos a m_rte com um sorriso
ocasionado pelo “e”. (A apresentadora compartilha sua tela onde as seguintes palavras serão lidas)

teatro do absurdo _ pós guerra _ necropolítica _ palavra&contágio _ corpo&anestesias _ maquinarias _ palavras que não saem mais de um corpo, mas de uma
máquina _ roupas feitas por máquinas _ comidas, máquinas _ carros, máquinas
_ matches, máquinas _ relações maquinárias. Número de mortes pelo Covid-19.4

3 ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
4 No final deste texto aparecem os números de mortos, do dia em que se fizer a apresentação, a contar do
início da pandemia.
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acOntecimentO 2
crÔnica LiterÁria virtuaL que cOmPrOmete O FOrmatO teatraL, dramatúrgicO e PerFOrmativO entre quase cOrPOs. Luz suave que escOnde/reveLa
Partes dO cOrPO de artistas que se aFastam e se aPrOximam da câmera.

cOrPO 1: (Entra na live) Oi! Tem alguém aí? Quase congelou aqui pra mim apesar
dos 34ºC. Nunca soube a diferença entre Celsius e Farenheit! Só entendo o suor
descendo pela pele e a boca seca! O resto é mimimi. Ninguém fala. Ninguém escuta... Ninguém vê a boca mexendo. Boca quiusa? Ninguém usa não... É contagioso! Como não banalizar nem o cu nem a m_rte? Ihhh PARECE QUE TRAVOU
MESMO.

cOrPO: (Que estivera escutando com a orelha perto da câmera desde o início)
Fica em casa então. Lá fora tá perigoso! Sai de casa! Tenha experiências! Quase
deu pane no sistema! ... E a boca que não se usa mais! AFFFFF. A boca quase que
não se usa mais, a não ser a boca de ventrí_LOUCO...MPUTADOR.

1/2

cOrPO 2: (Cai e reaparece na live) Quase voltei! Tá muito RUIM. Eu tô MUITO ruim.
O MUNDO tá muito ruim. O presidente já nasceu assim: RUIM A PÉSSIMO... Mas
no meio de tanta bosta, surge a hemorroida, não é mesmo?

cOrPO 1: Quase não consigo ouvir ninguém... Mas posso ver pela tela. (O sinal de
conexão é fraco) O brilho dos teus olhos abre uma porta para a parte mais selvagem da minh’alma.

cOrPO 2: (Bem próximo da câmera, buscando uma relação de contato com alguém
do outro lado) Aquela parte quase inabitada e cheia de lodo que tentamos esconder, mas basta cair o sinal, finalizar o ponto, que pronto, essa sombrinha aparece.
Entre um ponto e outro, há quase algo.

cOrPO: (Se aproximando e se afastando da câmera) Quem sabe, um espaço a ser
quase preenchido. Quem sabe, a distância entre a hemorroida e a hermenêutica!
1/2
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cOrPO 2: (Inicia compartilhamento de tela, onde digitará a seguinte fala) O som do
peido peidado e o som do peido falado, eis a questão. (Finaliza compartilhamento
de tela)

cOrPO 1: Quase a “M _ R T E” da palavra.

1/2

cOrPO: Como deixar que a palavra seja quase uma experiência?

cOrPO 1: (Falando em delay) O som reverbera e quase permite uma possibilidade
de contágio. A Sí-la-ba também. Tanto Ex-kritas, quanto Ou-vidas! Vidas! Vidas!
Coincidentemente krita é a palavra sueca para lápis.

cOrPO 2: Mas quase não basta que a palavra exista. Ela hesita. Ela excita! Não é
qualquer palavra que provoca nossos sentidos.

cOrPO: (Falando de modo pedante e debochado) Estamos quase interpretando
a interpretação da palavra. Mas e a experiência da palavra? Para as redistribuições palavrais, trago Clarice Lispector em Água viva5: “O que te falo nunca é o
que te falo e sim outra coisa.”(LISPECTOR, p. 31, 2017). A outra coisa da palavra,
lida-escrita-ouvida, é sempre outra que não – somente – a que se apresenta nas
percepções atropeladas e motivadas por uma sistemática estrutural de produção
e controles estatais. Arrisco pressupor que as chaves das portas afetivas das redistribuições palavrais sejam o que Eduardo Viveiro de Castro no livro Metafísicas
Canibais chama de Outrar-se6.
1/2

cOrPO 2: Não? Não! Não. Você se repete. Ao pensar sobre isso, me dou conta. Quem
paga a conta é quem consome. Quem gasta ela até o talo. Taí! Muitas vezes, ambientados pela cultura e pela sociedade, quase passamos ilesos pela palavra. O que
quero dizer com isso? Quer que eu desenhe?

5 LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1980.
6 CASTRO, Eduardo V. de. Metafísicas Canibais. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
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cOrPO 1: E desde quando você desenha? A palavra perdeu seu sentido performativo. A palavra fascismo quase não se refere ao sentido do fascismo. Quando tudo é
alguma coisa, essa alguma coisa deixa de ser algo e vira quase nada.

cOrPO 2: Dizer, escrever ou desenhar sobre a vida ou sobre a M _ RTE é quase a
mesma coisa.

cOrPO 1: Apenas ouvimos os números informados diariamente. A M _ RTE dos
corpos. A quase M _ RTE das palavras. São tantos corpos que vão ficando pelo
caminho, sons que quase não se completam! (Grita) Pela política!

tOdOs: Pela necropolítica!

cOrPO 2: Pelo jornalismo!

tOdOs: Pelo necrojornalismo!

1/2

cOrPO: Pela arte!

tOdOs: Pela necro-arte!

*SUGESTÃO 2: Esse jogral deve ser quase performado com delay.

1/2
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cOrPO: O necro está em quase todos os âmbitos da nossa existência.

acOntecimentO 3
hÁ abertura? hÁ brecha? Ou sÓ um mini-mOnÓLOgO virtuaL?
ativista: (No início, deve-se puxar todo o ar e tentar falar todo o texto em uma
respiração. Caso não seja possível, a personagem deve tentar diversas vezes continuar falando, do ponto onde parar, para ir até o final, concluindo com a voz esgotada) Não consigo nem falar, nem ouvir. Não há lugar de fala, mas lugar de escuta.
Falar… Falar… Falar… Falar… Alguém aí? Caiu de novo? Coloca um microfone no
cu! Os outros são judeus, os outros são negros, os outros são gays. Os outros são
índios. Os outros são mulheres. Os outros são mulheres negras! Dá até pra ver,
mas a gente finge que não vê. A gente adora fingir que não vê, que não sente,
que não tem corpo e que não enxerga os corpos. Só enxerga o sexo. A vulva. O
clitóris. Mas o que adianta se não se sabe o que fazer com isso? É UM ABSURDO!
É um absurdo que nos tornemos impotentes diante de um vídeo em que políticos
bebem leite. Políticos bebem leite. Bebem leite. Leite! HUMMM leitinho gostoso…
Tomou? Ahh… Quer dizer que agora nos preocupamos com a M _ RTE? E quando
foi que nos ocupamos com a vida? Naturalização do A.B.S.U.R.D.O! (sai do chat, do
Facebook, do Twitter, do Instagram ou da sala e leva na mão seu livro-manifesto).
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acOntecimentO 4
teOria acerca dOs estudOs sObre a anÁLise hermenêutica e ePistêmica da escuta
nOs seres humanOs. Os úLtimOs, esPécie em cOnstante visitaçãO, aPrOFundamentO e aPrisiOnamentO nas mais diversas Áreas da cOntemPOraneidade.

Retângulo cinza definido por linhas pretas tracejadas contendo
as palavras: escuta, escudo e escuto.

*SUGESTÃO 3: Cada atriz/ator que interpreta os CORPOS 1, 2 e ½ repetem as seguintes palavras, concomitante e aleatoriamente, gerando uma polifonia. Sugerimos
que cada um fique responsável por uma palavra.

aPresentadOra: (Cortando) Segundo Grada Kilomba7, ouvir é, nesse sentido, o ato
de autorização em direção à/ao falante. Alguém pode falar (somente) quando sua
voz é ouvida. Nesta dialética, aqueles(as) que são ouvidos(as) são também aqueles(as) que “pertencem”. E aqueles(as) que não são ouvidos(as), tornam-se aqueles(as) que “não pertencem”.

1/2

cOrPO: (KILOMBA, 2010, p. 178)

*SUGESTÃO 4: O seguinte texto será enviado por sms para algum espectador/espectadora aleatória/o. Neste momento, o CORPO 1 pede que ele/ela leia o texto em
voz alta:

7 KILOMBA, Grada. The Mask In: Plantation Memories of Everyday Racism. Münster: Unrast Verlag, 2010.
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(Continuam os Corpos, agora teóricos. Em todos os momentos nos
quais aparecem os corpos teóricos, entra como cenário um painel de biblioteca falsa, que é posicionado atrás dos artistas.)
cOrPO teÓricO: Estamos tentando falar, nos comunicar, criar laços, relações. Como
criar um lugar-comum dentro de pensamentos tão diferentes? Nos afastamos.
Lógico que nos afastamos. Guattari em Caosmose8 propõe o seguinte pensamento:
“Existe igualmente, a cada instante da demarcação aqui e agora, um ‘folheado’
sincrônico de espaços heterogêneos.” (GUATTARI, 1992, p. 136). Ou seja, no ato
da leitura, a heterogeneidade temporal, espacial, rítmica-corporal – e das demais
interferências atuais ou virtuais –, que compõe o ato, compõe-se juntamente com
as heterogeneidades que as palavras – lidas ou escritas – subjazem.
1/2

cOrPO teÓricO 2: Sua lógica me agride. Eu falo, você responde a resposta de outra
conversa. É comigo que você está falando? Eu estou falando de como isso afeta o
meu corpo e a minha vida. Não importa. Você responde a resposta de outra conversa. É comigo que você está falando? Talvez estejamos falando um com o outro,
sozinhos, mas juntos. A palavra não atravessa esse muro.

cOrPO teÓricO: Aproveitando o oportuno momento, gostaria de explicitar uns
dizeres que dedilham meus pensamentos...

1/2

cOrPO teÓricO 1: Maquinarias e singularidades. Esgarçamento das formas de se
viver em liberdade. Esgarçamento das formas de se viver...

cOrPO teÓricO: Quando falo de repensar a palavra, não é a partir de um desejo
presunçoso. Afinal...
1/2

cOrPO teÓricO 1: Esgarçamento das formas. Esmagamento das formas. A diferença
entre esmagamento e esgarçamento depende do lugar de fala.

cOrPO teÓricO: Reflito de forma mais atenciosa às linguagens poéticas – sem estipular quais, especificamente, são ou não – e menos pela linguagem técnica...
1/2

8 GUATTARI, Félix. Caosmose: Um novo Paradigma Estético. Rio de Janeiro: Ed.34, 1992.
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cOrPO teÓricO 1: Novas gaiolas, novas prisões, antigos interesses. Novos lugares,
lugares abertos ou caixas ecológicas, recicladas, sustentáveis, e se você tiver um
cantinho com grama na sua casa e puder plantar a embalagem, nasce um pé de
alguma coisa incríííveelll! Coitada da gente, né? Coitada da gente. Coitada.

1/2

cOrPO teÓricO: Coitada, né?

aPresentadOra: Gente, não entendi nada! Alguém poderia me explicar, generosamente, com um pouquinho mais de afeto?
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acOntecimentO cena 5
jOgOs ParticiPativOs cOmunitÁriOs
*SUGESTÃO 5: Um jogral, com as seguintes frases, deverá ser falado de maneira
intercalada pelo elenco, que devem repetir as frases até cansar

A palavra é um jogo
A palavra é um lugar de poder
A palavra é pertencimento
A palavra é existir

Ouvir é entrar em um jogo
Ouvir cria um lugar de poder
Ouvir é pertencer
Ouvir é fazer existir

cOrPO 1: (Cortando) Hei, vamos fazer um jogo! As palavras da vez são “pandemia”
e “teatro”. Alguém do público pode contar um, dois, três, ok?! Só com o dedinho,
não precisa abrir o microfone não!

cOrPO: Esse é um teatro participativo, compartilhado, relacional. É que a gente
faz um teatro de tendência, novo, saiu agora. Estação outono/inverno, sacou?!
1/2

cOrPO 2: Sim, amo esse jogo. Ele foi ideia minha inclusive! Só pra constar, porque
esse negócio de ficar utilizando minhas palavras para criar o teu castelinho não
vai rolar!

1/2

cOrPO: Tá, e o jogo?

cOrPO 1: Verdade. Mas o sinal tá fraco aqui!

aLerta de vírus: Pandemia e Teatro. UM… DOIS… TRÊS!
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(Em uníssono, com delay) cOrPO 1: Isolamento / cOrPO 2: Corpo.

aLerta devírus: Contamos de novo? (Espera sinal afirmativo dos atores). Isolamento
e Corpo UM… DOIS… TRÊS!

cOrPO: Elipse de tempo. Final do jogo. Após muitas tentativas. Após muito ruído,
após quase 10 minutos de falha de conexão, sonolência de alguns, gargalhadas de
outros, a plateia varia entre o tédio e a curiosidade. De repente, surpreendentemente e de súbito uma palavra é dita em uníssono, com pouco delay!

1/2

cOrPO 1 e 2: M _ R T E.
aLerta de vírus:

Imagem de um triângulo amarelo e de bordas pretas. Ao
centro do triângulo a figura de uma mão espalmada e logo
abaixo a descrição: SPYWARE
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cena 6
hÁ abertura? hÁ brechas? Ou sÓ OutrO mini-mOnÓLOgO virtuaL?
ativista: (No início, se deve puxar todo o ar e tentar falar todo o texto em uma
respiração. Caso não seja possível, a personagem deve tentar diversas vezes continuar falando, do ponto onde parar, para ir até o final, concluindo com a voz esgotada.) Me interessa pensar a palavra. Aquém de interpretá-la, quero ser exercida
por ela. Inclusive cito um pensamento que me ocorre no mês de maio de 2020,
que até então compunha um lembrete de cor rosa pregado no isopor: Não é sobre
criar interpretações da palavra, mas ser-se criado por ela. Quando penso a palavra
que subjaz ao texto, repenso a linguagem que se apresenta a mim de forma que
não totalizada no que leio do que leio. A palavra é sempre atemporal se lida com
um corpo que a lê propondo relações outras de leitura. (Ouve-se um estrondo,
uma interferência sonora qualquer, talvez um blackout – eu gosto mesmo de fog,
mas não é em todo teatro que tem e as invejosas dizem que é clichê). Batida? Você
viu o que aqueles policiais fizeram com os manifestantes? Até o dono do bar foi
preso. Eu tinha uma perfopalestra, por isso tinha levado meu livro. Eu ia abri-lo
e deixar o vento e o sol, talvez até a chuva, entrar e lavar as palavras pro rio. Já
que ninguém lê mesmo. Poderia abrir a torneira quando sentir sede e encher um
copo com palavras bastante suculentas. Palavras vivas, que alimentam. Palavras
que têm sabor. Por isso é preciso nomear. No-mear. Mear. Me-ar. AR. AR. AR… É
inevitável não vincular o repensar da palavra com o potencial repensar da leitura,
logo que uma ação efetivamente encaminha a outra. (Solta a bolsa, o livro, tira os
óculos) É PRECISO NOMEAR! Faz uma respiração. (Faz duas respirações profundas. Faz três respirações profundas, e com toda força diz): É (ofegante) PRECISO…
IL FAUT... (olha para baixo e sente vertigem) NOMEAR! (Olha ao seu redor e percebe a própria casa, sua própria carne, e ali, naquela solidão, adormece em berço
esplêndido! Ou cai m_rta!) ELLE TOMBE M_RTE!
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cena FinaL
#FakensaiO
PrOgrama de auditÓriO:adO-a-adO, cada um nO seu quadradO. carnavaLescOs, isOLadOs e virtuais.

aPresentadOra: OIIII GENTIIIIIIII !!!! Hoje a gente vai falar sobre palavras m_rtas,
fracassadas, arrasadas, flopadas, malsucedidas, malogradas, frustradas, enfim,
“uó”. Um dia, a Fernanda Eugênio9 disse assim (apresentadora compartilha sua
tela e o seguinte texto é lido):

Pequeno pedaço de papel amarelado, com as bordas rasgadas à mão contendo o seguinte texto impresso com letras vermelhas: Todo este trabalho, por
ser situado e relacional, nunca chega a um termo, a uma resposta ou verdade. É mais um funcionamento, um meio para nos tornarmos “advérbio de modo”
e escaparmos, a cada vez, de sermos “sujeitos de verbo”. Pequeno pedaço de papel amarelado, com as bordas rasgadas à mão contendo o seguinte texto
impresso com letras vermelhas: Todo este trabalho, por ser situado e relacional, nunca chega a um termo, a uma resposta ou verdade. É mais um funcionamento, um meio para nos tornarmos “advérbio de modo” e escaparmos, a cada vez, de sermos “sujeitos de verbo”.

cOrPO teÓricO: (Em referência aos dizeres) EUGENIO, Fernanda. Caixa-Livro
AND. Rio de Janeiro: Fada Inflada, p. 59, 2019. Ai, repete a referência de novo, eu
sei… (usando altas doses de ironia) mas é que é tão difícil achar teórica boa…
1/2

cOrPO 1 teÓricO: Todes falam e ninguém se escuta. Repete.

cOrPO 2 teÓricO: Todes falam e ninguém se escuta. Repete.

1/2

cOrPO teÓricO: Nem vou falar nada!

aLerta de vírus: HOJE MORRERAM MILHARES! Pelo menos não foi você, né? (o
alerta repete várias vezes).

9 EUGENIO, Fernanda. Caixa-Livro AND. Rio de Janeiro: Fada Inflada, 2019.
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aPresentadOra: Vou contradizer o Modo Operativo AND (MO_AND) só um pouquinho, bem pequeninho, e vou explicar com a ajuda dos CORPOS.
(Os três Corpos mostram placas com dizeres, mas não se consegue ler, pois os movimentos são rápidos. Finalmente o CORPO 1 para
e mostra uma placa onde está escrito: 1ª EXPLICAÇÃO)
aPresentadOra: (assertiva) Contradigo o MO_AND porque ao explorar esse modo
de aproximação com a diferença é preciso abdicar da definição, da significação,
da representação, da explicação, da interpretação, para deixar emergir, para deixar acontecer o que acontece, escutar em vez de decifrar. Tudo isso pra dizer que
não nos deixamos afetar.
(CORPO 2 que continuava a movimentar sua placa, agora para
e mostra a placa onde está escrito: 2ª EXPLICAÇÃO)
aPresentadOra: (sua irritação vai aumentando enquanto explica) Este texto da
Doutora Fernanda Eugénio faz uma Relação ou Metáfora entre a gramática e a
vida. Isto é: não ser sujeitos de verbo – Quer dizer, eu fiz, eu faço, eu farei, eu sou,
eu quero, eu tenho, eu vou… (cada vez mais irritada). Nos tornarmos advérbios de
modo – O advérbio está para o verbo assim como o adjetivo está para o substantivo
- ferozmente, delicadamente, extremamente, absurdamente, (apontando alguém
da plateia) ......................MENTE (cansada) Hoje temos que explicar o “óbvio ululante” com detalhes minuciosos.

½1/2 cOrPO (fala rápido consolando a Apresentadora) Rodrigues, Nelson. O óbvio ululante, primeiras confissões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 201710;

aPresentadOra: É necessário um extremo cuidado com a gramática: implicar
NÃO é infernizar, provocar, importunar, zombar, troçar, antipatizar, hostilizar,
detestar, encrencar... Quer dizer IMPLICAR-SE!!! Comprometer-se, envolver-se..
ENGAJAR-SE!

10 RODRIGUES, Nelson. O óbvio ululante, primeiras confissões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.
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aLerta de vírus: É CHACINA, SIM!!!!!! É mais fácil se você fechar os olhos! Fechem
os olhinhos, vamos, fechem, todos juntinhos fechando os olhinhos.

aPresentadOra: Mas não esqueçamos que o nome, o rótulo, a explicação, dizer o
que algo é, mata. Já que ao nomearmos, ao rotularmos, fechamos possibilidades,
congelamos o tempo, calcificamos o espaço, não há mais movimento, não há mais
encontro, só há M_RTE. (pausa) Gostaria de recitar um trechinho do Shakespeare11
já que estamos num teatro virtual e nunca pisei num palco de verdade. Só fiz teatro
na escola! Mas agora da minha casa posso encenar Shakespeare. Ai, esse sempre
foi meu sonho. Pra mim, o William tinha jeito com as palavras:

*SUGESTÃO 6: Os Corpos preparam a Cena do Balcão de Romeu e Julieta com
adereços. A Apresentadora encarna a Julieta.

Pedaço de jornal amarelado, com o seguinte texto: Julieta - Somente teu nome é meu inimigo. Tu és tu mesmo, sejas ou não um Montecchio. Que é um Montecchio?
Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem outra parte qualquer pertence a um homem. Oh! sê outro nome! Que há em um nome? O que chamamos de rosa, com
outro nome, exalaria o mesmo perfume tão agradável; e assim, Romeu, se não se chamasse Romeu, conservaria essa cara perfeição que possui sem o título. Romeu,
despoja-te de teu nome e, em troca de teu nome, que não faz parte de ti, toma-me toda inteira!

cOrPO: Shakespeare, William. Ob ra completa em três volumes. Rio de Janeiro:
Ed. Aguilar, vol. 1, 1989, p. 307. Ah o AMOR! O AMOR, O AMOR, TAMBÉM
AMOOOOOOOO VOCÊS!
1/2

aLerta de vírus: Tive uma crise de hermenêutica. Fui procurar ajuda em lugares.
Cheguei na ciência e encontrei uma palavra estéril dentro de tubos de ensaio. Fui
até a religião e a palavra estava tão celebrada que também não fazia sentido. Ficava
aprisionada no oratório. O senso comum não sabe a diferença entre hermenêutica e hemorroida... Na arte encontrei os resíduos de ambas. Isso tudo deu uma

11 SHAKESPEARE, William. Obra completa em três volumes. Rio de Janeiro: Ed. Aguilar, vol. 1, 1989.
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fome tremenda. Resolvi pedir pelo ifood um hambúrguer e coca cola. Entregues
em minha residência e pagos com cartão de crédito. Também amo vocês. (E num
cantinho imperceptível da tela, como que esquecido, ou mesmo inserido por último antes da entrega, aparece a seguinte observação) “PAREM DE NOS MATAR...
PAREM DE NOS... PAREM DE... PAREM...”

FIM.
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Novo texto. Sobre uma folha escura
se encontra o título: Zumbi político,
das pessoas autoras Joana Kretzer
Brandenburg, Marcos Roberto Klann,
Patricia Leandra Barrufi Pinheiro

Zumbi político
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Silhueta de um homem,
zumbi, caminhando cambaleante em direção ao
observador e segurando
uma machadinha.

JOANA KRETZER BRANDENBURG
MARCOS ROBERTO KLANN
PATRICIA LEANDRA BARRUFI PINHEIRO

zumbi POLíticO

Figura presente no cinema, na literatura e na TV, o zumbi, ou morto-vivo, povoa
o imaginário humano. Sua origem está nas lendas haitianas da religião vodu, em
que seu retorno à vida se dava como feitiço a fim de manter a pessoa morta como
escrava da/do necromante ou da/do encomendante do serviço. A característica do
zumbi haitiano é de um corpo que cumpre o trabalho braçal sem fazer questionamento, um corpo dócil e domesticado. Na passagem para o campo da arte o zumbi é remodelado e passa a agir sobre um cenário muito mais amplo, em que sua
criação não é gerada por alguém ou algo que tenha um objetivo de controle direto
sobre o corpo. O zumbi surge sem explicação e ganha uma nova característica:
ele pode, através de sua mordida, contaminar as pessoas vivas, levando-as também à morte-vida. Se algum objetivo poderia ser cogitado ao zumbi da arte é o da
destruição da civilização humana. Porém, o que os exemplos de filmes, textos e
imagens que trazemos neste trabalho sobre o zumbi buscam refletir é a capacidade alegórica de sua figura como forma liminar do que é vivo e morto ao mesmo
tempo. O zumbi nos faz questionar os limites do nosso entendimento sobre o que
define o humano. Sua riqueza está na transgressão, na inversão das lógicas de
entendimento. Uma das possibilidades está na relação de representação do corpo
humano como o corpo destruído materialmente – um corpo vivo em estado de putrefação – em nome de uma soberania, ou de um sistema, como aponta o filósofo
camaronês Achille Mbembe (2016) nas suas considerações sobre a necropolítica.
Pensamos que este corpo é destruído sobretudo na sua vivacidade, no tolhimento
de suas vontades, na restrição de suas atividades à sobrevivência. Este corpo ainda
não morto não se encontra livre para o viver e pode ser considerado um corpo
morto-vivo. Mas também nos aguça a possibilidade da arte que traz esse corpo
morto-vivo, como o corpo da revolta, um corpo de uma outra humanidade.

PaLavras-chave:
Zumbi, Morto-vivo, Alegoria, Arte.
DOI 10.29327/532466.1-19
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Ficções insurgentes

Imagem desenhada da cabeça de um zumbi.
Dentes à mostra e um tiro na cabeça. Ao redor de sua cabeça diversas palavras: putrefação, haiti, George Romero, Pandemia, Vodu,
Medo, Morto Vivo, Liminar, The Walking
Dead, Podre, Zumbi, Alegoria, Terror, Necropolítica, Grotesco, Blopoder, Política, Morte,
Revolução, Biopolitica, Muçulmano
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Silhueta de um homem,
zumbi, com os braços
erguidos, ameaçador.
Silhueta de um homem,
zumbi, com os braços
erguidos, ameaçador.

Mitos, lendas e religiões no percurso da humanidade trazem histórias da volta de
pessoas mortas à vida, a ficção de uma experiência impossível no campo do real.
O retorno de Perséfone do Reino de Hades – terra da alma das pessoas – na mitologia grega e a ressurreição de Jesus Cristo no cristianismo são exemplos.
A finitude e as incertezas atreladas às crenças de uma vida após a morte são parte
de nossos medos. A morte nos atravessa nas manchetes de jornais, no falecimento
de pessoas conhecidas, amigas e familiares. A atual pandemia de Covid-19 que
nos assola aguça esta relação nos anúncios diários dos números de mortes e de
pessoas infectadas, em novos hábitos de higiene, no claustro de nossos lares, no
medo do contágio.
A arte desta e de outras épocas trata do tema, discute e expõe o que a maioria prefere evitar como assunto. Porém, morte e pandemias não são novidades. Na idade
média, havia um termo que designava o interesse artístico sobre a morte: Danse
Macabre. A morte como alegoria em movimento, como peça da engrenagem do
mundo, em que não importava sua forma de existência no mundo, no final todas
e todos “dançariam” a dança da morte. Danse Macabre foi um conceito trabalhado
em poemas, contos, ilustrações, músicas, como uma sátira da morte, dos rituais
fúnebres e da impotência humana frente à morte. Também podia ser interpretado como a Morte personificada que zombava de viventes e da fragilidade da sua
existência.

Imagem desenhada de seis caveiras. A primeira caveira
do lado direito veste um tecido ao redor dos ossos. A
segunda caveira logo ao lado parece estar dançando
assim como a terceira caveira logo ao lado. A segunda caveira segura a mão direita da terceira caveira. A
quarta caveira também tem tecidos ao redor dos ossos.
A mão direita da quarta caveira segura a mão direita
da terceira caveira. A quinta e última caveira está na
parte inferior da imagem deitado no chão. Com o braço
esquerdo levantado.

A DANÇA DA MORTE

(Gravura de Micheal
Wolgemut, xilogravura em
Crônica de Nuremberg de
Hartmann Schedel, 1493)
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A arte recorrentemente produz novas alegorias sobre a morte, e novas relações
sobre ela e a vida. Na literatura, no cinema e no teatro de nossa época, este limiar
entre morte e vida é geralmente apresentado como algo terrível, já que se nasce
para morrer, e assim se julga ser a ordem natural das coisas. De forma extensiva,
pensamos não apenas na morte do indivíduo, mas na finitude da existência humana no planeta.
Como figura liminar que nos coloca no conflito do significado de nossa humanidade e de nossa existência, a arte produziu, de modo geral, e com maior profundidade o cinema, uma figura monstruosa que vem se firmando como a representação
da crise da humanidade na contemporaneidade: o zumbi ou morto-vivo.
Um corpo antinatural, um corpo morto em movimento, desprovido de consciência e de vontade. Seu caminhar é sem direção certa e seu corpo ainda que em
movimento se encontra em estado de putrefação. Na maioria dos filmes do gênero, a história se desenvolve de forma apocalíptica, mostrando uma contaminação pandêmica, em que o desenlace é o inevitável fim da humanidade, em que
só restarão pessoas mortas-vivas em decomposição. Essa criatura assim expõe a
crise contemporânea em que não enxergamos a possibilidade de um futuro e de
sentido sobre nossa existência. Conforme aponta o doutor em literatura brasileira
Fernando Vugman.
O zumbi exprime o horror e a angústia de existirmos em
um mundo que morreu, mas que permanece em movimento, um mundo orientado pelas aparências que se
impõem, mas nada revelam. O morto-vivo (...) nos fala
de uma existência sem objetivo, nem propósito, de consumo sem produção, de uma perambulação permanente
de seres que não se sabe se estão vivos, ou mortos.
Porém, conferir a essa criatura uma única representação, caracterizando-a como
um símbolo, é reduzir as possibilidades alegóricas desta imagem na maleabilidade e no jogo que ela é capaz de evocar através de questões filosóficas e sociais.
Portanto, não interessa para este artigo discutir uma única leitura da imagem do
zumbi, mas sim desenvolver um exercício alegórico sobre ela: nada mais justo
para falar de um cadáver errante do que a linguagem decadente da alegoria.
A alegoria, neste sentido, não é apenas a representação de algo, não é a troca de
uma imagem por outra para criar um significado, como se daria em uma metáfora,
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ela é uma “sequência de metáforas, como uma metáfora enfileirada” (TODOROV,
1996, p. 29). Uma alegoria é uma composição gerada por imagens coletadas de um
momento histórico que juntas são capazes de fazer irromper em outros tempos
esses fragmentos do outrora. Para o filósofo alemão Walter Benjamin (2011), ela
afasta, ao mesmo tempo em que aproxima, tempos e imagens, não só pelos seus
arranjos, mas também porque evidencia o caráter não linear do tempo. A alegoria
cria sua linguagem pela urgência. Destrói o significado simbólico das imagens,
eliminando a única leitura e tornando-se múltipla:
“No campo da intuição alegórica a imagem é fragmento, runa. A sua beleza simbólica dilui-se porque é tocada
pelo clarão do saber divino. Extingue-se a falsa aparência
de totalidade”
A zona de combustão de uma alegoria está no limiar, na fronteira, na região nebulosa da ausência de definições, aguardando o momento em que será morta quando for decifrada.
Para discutir a imagem do zumbi enquanto alegoria, muito mais do que decifrá-la,
este artigo pretende criar seu próprio arranjo alegórico usando como fragmentos
narrativas distintas do teatro, da literatura e do cinema, examinando essas referências sob a ótica da concepção de necropolítica de Mbembe (2016), em que a
vida é sujeita ao poder da morte, como modo de manutenção da soberania e poder
do Estado, de um modelo econômico, de um processo colonizador. O necropoder
viola a proibição de matar pessoas através da criação de um estado de exceção.
Essa violação é legitimada através da construção do terror ao diferente, sobretudo
tendo como ponto chave o racismo, que inclui aí a escravidão como uma morte
em vida. Se mata para defender a vida de outras pessoas ou de si. As imagens
escolhidas para compor esse texto apresentam uma leitura alegórica em que a
morte, personificada no corpo do zumbi, busca destruir certos símbolos dos momentos históricos em que as imagens foram concebidas. Elas se colocam como
ato político em que o ser morto destrói o sistema, inverte a lógica necropolítica
em que a morte ressuscita morta para questionar as estruturas de poder e controle. Sucessivamente, mortos e revividos, os fragmentos aqui apresentados tentam
criar o corpo errante e cadavérico o qual ele tenta apresentar: o zumbi.
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Silhueta de um homem, zumbi,
caminhando para a direita, dando
um passo largo, com os braços
esticados para a frente e olhar
direcionado para o alto.

Em 1918, o encenador alemão Bertolt Brecht escreveu
um poema inspirado pela grande guerra que assolava o
mundo naquele momento. O poema intitulado Legende
Vom Toten Soldaten (Lenda do Soldado Morto) contava
a história de um soldado que morreu em meio à guerra, e
foi sepultado. Mas forças militares superiores decidiram
desenterrá-lo e que seu corpo, já cadavérico e putrefato,
ainda tinha condições de lutar e honrar seu país. “A história de Brecht foi uma homenagem ao soldado de infantaria Christian Grumbeis, morto na Semana Santa de
1918, na Rússia Meridional”
Durava mais de seis anos a guerra e a paz não apareceu. Então o soldado se decidiu e como um herói morreu. Mas como a guerra não terminou, o rei vendo
morto o soldado, ficou muito triste e pensou assim: ‘Morreu antes do fim!’. O sol
esquentava o cemitério e o soldado jazia em paz. Até que uma noite chegou ao
front um médico militar. Tiraram então o soldado da cova, ou o que dele sobrou,
e o médico disse: ‘Tá bom pro serviço, ainda tem muito pra dar!’. Saíram levando dali o soldado que já apodrecia. Rezavam em seus braços duas freiras e uma
puta vadia. E como o soldado cheirava a morte, um padre ia em frente ao andor
perfumando a cidade com nuvens de incenso, para encobrir o fedor. A banda ia
na frente da procissão fazendo ‘bum bum trá trá’, para que o soldado marchasse
como no batalhão. Dois enfermeiros erguiam o soldado para mantê-lo de pé. Pois
se ele caísse no chão, virava um monte de lixo! (…) Agitavam bandeiras esfarrapadas para esconder o soldado que só podia ser visto de cima. Mas em cima só
brilham estrelas. Mas as estrelas não estão sempre lá e outro dia nasceu. Então
de novo morreu o soldado e foi outra vez enterrado.1

1 Letra da música Balada do Soldado Morto (Legende Vom Toten Soldaten) de Bertolt Brecht e Kurt Schwaen
- versão de Cacá Rosset interpretada por Cida Moreira. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sW3rU4yaQMk. Acesso em: 1º de outubro de 2020.
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Desenho na vertical. Ao centro uma caveira sendo abraçada por um
homem mais baixo. De sua boca saem as letras KV. O plano de fundo
da imagem é uma parte onde constam quatro quadros. Em cada quadro
há prédios e fumaças demonstrando algum tipo de destruição. Abaixo
dos quadros há um homem fardado guardando uma porta na qual consta
alguma escritura. Um médico está ao lado esquerdo da caveira e observa
a cena. No lado direito constam três homens sentados, anotando e observando também a cena da caveira sendo abraçada. Na parte inferior da
imagem, aparece o busto de dois generais conversando de costas, o primeiro deles, lado esquerdo da imagem está com um cigarro na mão direita,
o outro está com a boca aberta denotando estar conversando.

DESENHO DE GEORGE GROZS
Die Gesendbeter 1918

Grupo de 10 zumbis, homens e mulheres, caminhando lado a lado em direção ao observador,
corpos cambaleantes, posturas ameaçadoras, alguns com corpos amputados, um deles carregando a própria cabeça com a mão.
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Silhuetas de três mãos saindo da
terra. A do meio um pouco mais
próxima do observador, todas
abertas, tentando pegar algo.

Imagem na horizontal. Diversas cabeças de zumbis aparecem encadeadas umas
atrás das outras. A imagem está em preto e branco e deixa em evidência o primeiro
zumbi logo à frente dos demais e segue com muitas cabeças de zumbis até o fim
da imagem.

A revolta dos mortos-vivos
Quem é o Zumbi? Quem tá mais morto do que vivo?
Quando a luta por direitos constituídos e pela própria existência se tornam
o motivo para estar no campo de batalha, é necessário se reconhecer a diferença entre à quem se

Fotografia na horizontal. Sobre um fundo de montanhas. Imagem preto e branco de diversas pessoas caminhando como zumbis. Não se vê os pés da maioria das pessoas, embora a imagem mostre seus corpos por inteiro. Em
ordem, da esquerda para direita: homem vestindo camiseta branca, ao fundo, ao seu lado outro homem de camiseta branca, que é encoberto por uma mulher, de vestido. A quarta pessoa da imagem é uma jovem usando um
vestido claro. Logo atrás dela uma outra pessoa vestida de branco. A sexta pessoa na imagem é uma mulher, vestida de preto que segura a mão de um homem. Na frente deste homem há mais três pessoas vestidas de roupas
escuras. Logo ao lado aparece uma mulher de vestido claro, um homem de camiseta clara e calça escura. Ao seu lado mais ao fundo consta mais uma pessoa que é encoberta pelo último homem da foto. Homem de camiseta
branca, calça escura e que está segurando algo na mão direita.

concede o direito de viver e a quem esse direito é negado. Contrariando a
ordem dominante, esse renegado se transforma em um morto-vivo que resiste
negando sua finitude e desimportância. Mais morto do que vivo, mais vivo do
que morto.

Fotografia na horizontal. Imagem preto e branco de uma multidão. Cinco homens estão
à frente na imagem. Todos encapuzados e usando máscaras. Vestidos de roupas escuras. Vê-se apenas a parte superior dos corpos. O último homem, mais ao lado direito da
imagem, olha para trás.
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Silhueta de uma
mulher, zumbi,
caminhando para o
lado esquerdo com os
braços abertos diante
do corpo, usando
um vestido longo em
trapos.

Em 1971, escritor brasileiro Érico Veríssimo publica Incidente em Antares, em
que faz críticas à política vigente na época, durante o período da ditadura. O livro conta a história de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul que
decide iniciar uma greve geral em todos os setores: indústria, transportes, comércio, central de energia elétrica e serviços. Trabalhadores do cemitério decidem
também aderir à paralisação: “Mas o que pretendem eles com essa atitude tão
antipática? (…) A resposta era, quase invariavelmente:
Fazer pressão sobre os patrões para conseguir o que querem.” (VERÍSSIMO, 1995
p. 316). Na história ocorre o falecimento de sete pessoas que, em virtude da greve,
não são enterradas e ficam à espera de seus respectivos funerais. Elas então se
levantam para reivindicar seu direito a um sepultamento digno. Então iniciam
uma série de denúncias contra a população, pois como afirma um deles: “Sou um
defunto legítimo e, portanto, estou livre da sociedade capitalista e dos seus lacaios” (p. 416).

Capa de um livro de Érico Veríssimo. Sobre um fundo cinza no
topo da capa do livro há o título em
caixa alta: INCIDENTE EM ANTARES e logo abaixo o nome do autor
ERICO VERISSIMO. No centro da
imagem parte inferior há o desenho
da sombra de quatro corpos que
parecem estar dançando. Acima
de suas cabeças há três círculos
um dentro do outro com tons cinza
em degradê. No lado esquerdo
da capa a imagem de três aves.
Sendo duas pequenas no canto
extremo superior e outra maior no
canto superior.

CAPA DE NATANAEL
LONGO DE OLIVEIRA,
Ed. Círculo do
Livro, 1975.
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Como classe organizada, mortas e mortos – uma prostituta, uma matriarca, um
pianista, um bêbado, um sapateiro, um político comunista e um advogado –, se
reúnem e decidem delatar a corrupção das autoridades locais, o enriquecimento
ilícito dos poderosos da região e também suas hipocrisias, traições, acordos escusos, segredos íntimos, agressões e o forte paternalismo/coronelismo presente na
cidade. Elas e eles fazem tais denúncias, pois não temem represálias, já que estão
livres de qualquer punição futura. A verdade e a impunidade se irmanam sob a
guarda de um grupo que não tem mais o que temer. A convivência da população
com os corpos putrefatos, seus cheiros e verdades torna a situação insustentável.
A greve cessa para dar o descanso a todas e todos, vivos e mortos, com os corpos
finalmente enterrados. A morte, representada na figura dessas personagens, cumpre a função de expor toda a corrupção existente na cidade, mostra a morte como
a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. E se a morte já é uma realidade,
não existe mais condenação possível.
Após o sepultamento das personagens, as autoridades locais começam uma operação de “esquecimento”, na qual afirmam que o incidente foi apenas uma armação midiática para promover Antares. Alegam que o caso foi uma histeria coletiva.
“Como, porém, nada é perfeito neste mundo, às vezes na calada da noite vultos
furtivos andam escrevendo nos seus muros e paredes, palavras e frases politicamente subversivas, quando não apenas pornográficas.” (p. 730) Passando por ali
um pai levando seu filho pequeno pela mão, a criança pergunta o que está escrito
no muro. Após a resposta evasiva do pai – “Nada!” – o moleque, para mostrar que
já sabia ler, começa a soletrá-la em voz alta: “Li-ber…”, ao que é duramente reprimido pelo pai em pânico e puxado rua abaixo. (p.730)
O zumbi é a metáfora do medo da morte, da possibilidade de uma ameaça viral, de
uma epidemia com propagação exponencial e sem controle.
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Silhueta de uma mão saindo da terra com uma
cruz ao lado, indicando ser um cemitério. A mão
está aberta buscando alcançar algo.

Imagem na horizontal de um desenho em quadrinhos em preto e branco. Sete
zumbis aparecem na imagem. Sendo dois deles ao centro com maior evidência. Estes estão se olhando. Ao lado destes dois zumbis, estão outros seis
zumbis que não aparecem completamente na imagem. No desenho os zumbis estão com roupas rasgadas e aparece somente a parte superior do tronco.
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Desenho preto e branco
na vertical de dois homens saindo do metrô.
O primeiro está vestindo
moletom preto fechado
e máscara. O segundo também vestido de
caça e jaqueta escuros
e camiseta branca.
Usando máscara. Ao
fundo homens e mulheres estão prestes a sair
da catraca do metrô. Na
parte superior as letras
CPTM com indicação de
flecha para a direita.

Silhueta de um homem, zumbi,
saindo da terra. Seu corpo mantém
apenas as pernas enterradas, uma
das mãos se apoia no chão, a outra
se estica em direção ao observador.
A sua boca está aberta como se
gritasse algo.

Em 1978, estreia o segundo filme do universo zumbi do cineasta estadunidense
George Romero, O despertar dos mortos (Dawn of the Dead), que tem como mote o
encontro de um refúgio por um grupo de sobreviventes enquanto a cidade é tomada pela horda de zumbis. O espaço/refúgio é um Shopping Center, lugar “seguro”
em que as/os sobreviventes têm a ilusão de proteção e de conforto com todos os
bens de consumo, necessários ou não a sua sobrevivência.
De forma crítica, o filme antecede em dois anos o início da era Reagan, que elevou o consumismo a um nível nunca visto. A luta pela sobrevivência do grupo
escondido dentro do shopping se transforma na luta pela manutenção do conforto
e do consumo. Na primeira cena do filme, uma mulher recostada em uma parede
vermelha acorda do que parece ser um pesadelo: ao seu redor ouvem-se barulhos
e agito de pessoas; a trilha sonora que compõe a cena prenuncia que algo terrível
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está para acontecer, ou já aconteceu. A mulher se levanta, ela está no estúdio de
um canal de televisão, onde uma entrevista ao vivo acontece. O entrevistado fala
do modo seguro de eliminar as pessoas infectadas, um tiro na cabeça.
A mulher manda retirar do ar uma lista de lugares seguros exibida na barra de
notícias da transmissão ao vivo – a lista está desatualizada e tais refúgios não são
seguros. O editor-chefe surge e ordena que recoloquem a lista no ar. Ele grita
que não podem parar a transmissão, enquanto a maioria das/dos funcionárias/os
abandona o estúdio.
Na cena seguinte, um grupo de soldados está de tocaia na frente de um prédio que
abriga imigrantes. Esperam a rendição de um fugitivo, que sai pela porta atirando.
Ele e seus comparsas são eliminados pelos soldados. Estes invadem o prédio, um
deles tece comentários racistas, desejando a morte das pessoas negras e porto-riquenhas, e começa a atirar indiscriminadamente, o caos se instaura novamente.
Os soldados encontram mortos-vivos por todo lugar. Dois soldados se destacam
em meio à confusão, um branco, Roger (Scott H. Reiniger), e outro, negro, Peter
(Ken Foree). Enquanto descansam, Roger convida Peter a desertar com ele em um
helicóptero de um amigo. A conversa é interrompida por um padre, que alerta
sobre o porão do prédio, que está cheio de mortos-vivos. De forma premonitória
o padre diz:

Quando os mortos se levantam, senhores…
devemos parar a matança ou perderemos a
guerra.
Os dois descem até o porão e exterminam as pessoas mortas-vivas. Na sequência,
eles concordam em desertar e vão ao encontro de Francine (Gayle Ross) – a repórter do canal de televisão – e seu namorado Stephen (David Emge) – piloto de
helicóptero – para a fuga. Após várias horas de voo, eles avistam o shopping center
e decidem pousar sobre o local.
No local, os sobreviventes encontram todos os tipos de mercadorias para sobreviver, mas também produtos supérfluos. Consomem em todas as lojas, antes tendo
o cuidado de verificar o preço de cada mercadoria, mesmo não precisando mais
pagar por elas.
George Romero, como diretor e roteirista, ironiza a manutenção de hábitos inú-
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teis que persistem quando não se fazem mais necessários ou não se sustentam: a
defesa de uma normalidade da vida e das instituições que normatizam o modo de
vida contemporâneo frente a impossibilidade de se imaginar um futuro.
No desenrolar do filme, os personagens começam a perceber que o local não é tão
seguro quanto imaginavam: Roger morre após ser mordido por um zumbi ao sair
do prédio para reforçar barreiras feitas com caminhões nas entradas do local.
Francine, Stephen e Peter se cansam do confinamento. As mercadorias já não têm
o mesmo poder de distração – o shopping é invadido por um grupo de motoqueiros.
Os zumbis “aproveitam” o momento e também entram, com a situação descontrolada não há mais segurança. Na confusão, Stephen é encurralado no elevador
pelos zumbis, e é devorado. Sem o controle do shopping, Francine e Peter, únicos
vivos, fogem pelo terraço de helicóptero com pouco combustível. Na cena final os
zumbis passeiam tranquilamente pelos corredores do shopping, uma pura alegoria
do consumismo da nossa era.
Romero percebe com antecedência a importância que os shopping centers teriam
no sucesso do capitalismo, mas percebe também a sua futura falência, visto que
hoje muitos deles viraram construções fantasmas nos Estados Unidos. Como bem
define o antropólogo italiano Massimo Canevacci (2008) “o shopping é o contexto
onde o consumo se torna produtor de valores e não apêndice à produção.” Ele é o
lugar que traz valor não só no sentido econômico, mas também comportamental.
De forma primorosa, Romero tece sua crítica ao consumismo. A criatura morta-viva ilustra a impossibilidade de se levar algo dessa vida, inserido justamente no
“templo do consumo”. As cenas que mostram os zumbis dentro do shopping em
nada se diferem também das pessoas que circulam por estes até os dias de hoje.
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Silhueta de uma mão aberta saindo
de uma tumba, buscando algo para
segurar. Atrás uma lápide com as letras
que abreviam a expressão Descanse
em Paz, em inglês.

“Alguns vão morrer? Vão morrer. Lamento,
essa é a vida…”
2

Quando se nega a humanidade a um outro ser permite-se que a violência, e até
mesmo a morte, sejam toleráveis. Tudo depende se a pessoa tem utilidade ou não
para o Estado, dependendo de relações sociais desiguais baseadas em classe, gênero, cultura, orientação sexual e raça. Nisso define-se a necropolítica, ou a política da morte adaptada pelo Estado. Ele, o Estado, tem poder e controle sobre os
corpos. Ele decide quem vive ou morre, define quem sobrevive ou não. Um Estado
que utiliza de forma ilegítima o uso de força e controle produz extermínios. A existência da diferença é vista muitas vezes como destituída de humanidade e confere
às pessoas que carregam essa não conformidade o estigma de uma ameaça, gerando ações de violência para a “segurança” dos demais. O filósofo Achille Mbembe
(2016, p.146), em seu estudo da necropolítica escreve que vivemos “mundos de
mortes” na sociedade contemporânea, na qual “vastas populações são submetidas
a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos”. E “que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (p.136), razão pela qual “matar
ou deixar viver constituem os limites da soberania.” Desta forma, compreende-se
que ter poder ou “ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a
vida como a implantação e a manifestação de poder.” A soberania é a capacidade
de definir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é.

2 Frase proferida pelo Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação à pandemia de Covid-19.
Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-sobre-coronavirus-alguns-vao-morrer-lamento-essa-e-a-vida/. Acesso em: 1º de outubro de 2020.

275

(BOLSONARO,
2020)2

reFerências
BENJAMIN, Walter. Origem do
Drama trágico alemão, edição e tradução João Barrento. - Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2011.
BOURA, Ana Isabel. Morto
em combate: a figura do soldado
em Legende vom toten Soldaten, de
Bertolt Brecht, e O menino da sua mãe,
de Fernando Pessoa. Cadernos de
Literatura Comparada, nº 31, p. 43–62,
2014. Disponível em: https://ilc-cadernos.com/index.php/cadernos/article/
view/271. Acesso em: 29 ago. 2020.
CANEVACCI,
Massimo.
Fetichismos Visuais: Corpos Erópticos e
Metrópole Comunicacional. São Paulo:
Ateliê Editorial, 2008.
MBEMBE, Achille. Necropolítica.
Arte & Ensaios. Revista PPGAV/EBA/
UFRJ, nº 32, p. 122-151, 2016. Disponível
em: https://revistas.ufrj.br/index.php/
ae/article/view/8993. Acesso em: 29 de
setembro de 2020.
O DESPERTAR dos mortos.
Direção: George A. Romero, Fotografia:
MichaelGornick:DawnAssociates,1978,.
(140 min.), NTSC color, Título original:
Dawn of the Dead.
TODOROV, Tzvetan. Teorias do
símbolo. Tradução de Maria de Santa
Cruz. Campinas: Papirus, 1996.

276

VERÍSSIMO, Érico. Incidente em
Antares. 45a ed. São Paulo: Globo, 1995.
VUGMAN, Fernando. A invenção do Monstro: do golem ao zumbi. Rio
de Janeiro: Luva Editora, 20

imagens:
- Grafismo zumbis presentes no
texto: Fonte de caracteres Zombie Salad.
Disponível em: <https://www.dafont.
com/zombie-salad.font> Acesso em 1º de
julho de 2020.
- A dança da morte – Disponível
em:
<https://www.zmescience.com/
medicine/black-plague-single-strain/>
Acesso em 1º de julho de 2020.
- Desenho de George Grozs Disponível em: <https://www.moma.org/
collection/works/35441?sov_referrer=artist&artist_id=2374&page=1>. Acesso em
1º de julho de 2020.
- Colagem a Revolta dos Mortosvivos – Imagem 1 – Cartaz do filme
Land of the Dead. Disponível em: < https://www.scifi-movies.com/en/posters/0001366/1/land-of-the-dead-2005/>
Acesso em 1º de julho de 2020. Imagem
2 – Black Blocs. Disponível em: <https://
movimentorevista.com.br/2018/06/debate-em-torno-dos-black-blocs-violencia-revolucionaria-de-massas-ou-revolta-minoritaria/ >Acesso em 1º de julho de
2020. Imagem 3 – A noite dos mortos-vivos. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/filmes/a-itrilogia-dos-mortosi-de-george-a-romero> Acesso em 1º de
julho de 2020.
- Capa do livro Incidente em
Antares (1975) – Disponível em: < htt p s : // w w w.e n j o e i .c o m . b r/ p / i n c i dente=-em-antares42274084-?gclidCj0KCQjw6PD3BRDPARIsAN 8 pHu E Ro 1 R 4 8 Fd 3 Ao 4 nw wfepS3jRew74lElFDxA9hUJvwsLByv0_
AYrW6oaAtVlEALw_wcB> Acesso em 1º
de julho de 2020.

277

- Colagem HQ zumbi – Imagem 1
- KIRMANN, Robert e ADLARD, Charlie,
The Walking Dead vol. 160 The whisperer War part 4 of 6., Berkeley, Image
Comics, 2016. *(alteração dos textos
dos balões por quem assina este texto). – Imagem 2 - Foto estilizada metrô, original disponível em: < https://
noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/06/24/metro-tera-reconhecimento-facial-perigoso-para-o-usuario-acusam-entidades.htm>. Imagem 3
– Notícias de jornal: Disponível em: <https://www.causaoperaria.org.br/metro-de-sao-paulo-tem-mais-de-130-contaminados-por-covid-19/> Disponível em:
https://www.correiobraziliense.com.br/
app/noticia/cidades/2020/06/18/interna_cidadesdf,864932/covid-19-28-metroviarios-estao-contaminados-categoria-se-sente-vulne.shtml Disponível em:
< https://ocontornodebh.com.br/index.
php/2020/06/23/funcionarios-do-metro-entram-em-greve-por-medo-de-contaminacao-pelo-coronavirus/> Acessos em
1º de julho de 2020.

Novo texto. Sobre uma folha escura se
encontra o título: Debaixo do céu acidentado, ou Alguns animais não enterram os
seus mortos, das pessoas Giórgio Zimann
Gislon, María Mercedes Rodriguez, Paula
Maba Gonçalves

Debaixo do céu acidentado: ou alguns
animais não enterram
seus mortos

278

GIÓRGIO ZIMANN GISLON
MARÍA MERCEDES RODRIGUEZ
PAULA MABA GONÇALVES

debaixO dO céu acidentadO, Ou aLguns animais nãO enterram Os seus mOrtOs

O encontro com a morte e a doença expõe de maneira radical a fragilidade dos
corpos e o caráter efêmero, transitório e perecível da vida. Mas é o poder, na sua
vertente necropolítica (MBEMBE, 2018), que exerce – por ação e/ou omissão – um
controle estreito sobre a mortalidade e despoja as pessoas dos seus direitos básicos, reduzindo os corpos à sua dimensão de vida nua. Por outro lado, as variadas
técnicas de encenação do horror nos meios massivos de comunicação contribuem
para a formação de espectadores alienados que, como sustenta Walter Benjamin
(1986), consomem massivamente o show medusiano da sua própria destruição.
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As tragédias que se repetem todo dia no horário nobre da televisão são a reprise
abjeta de uma história ferida e lacunar, uma história marcada pelo extermínio
sistemático de populações inteiras, às quais lhes foi negada sua condição de humanidade. Em territórios atravessados pela morte, os corpos são cifras anônimas
sem direito ao luto. Como sustenta Ileana Dieguez (2013, p. 29): “há regresado el
drama de Antígona intentando dar sepultura a Polinices. Hace tiempo que es una historia plural.”
Esta dramaturgia, escrita coletivamente durante os primeiros meses da pandemia
do COVID-19, aborda questões como a relação humano-animal, a inserção das
máquinas e das tecnologias na vida cotidiana, os mecanismos de representação
midiáticos, as omissões, as mortes, os corpos e o luto coletivo.

PaLavras-chave:
animais; céu; enterro; tragédia; morte.
DOI 10.29327/532466.1-20

PrÓLOgO
v: “Precisamos desenterrar os mortos, mais e mais, porque só deles podemos receber o futuro”, disse uma vez um grande artista. Faltou dizer que antes de desenterrar é preciso enterrá-los. É preciso enterrar os mortos. É preciso pegar os corpos
gelados e levá-los com todo o seu peso, com todo o peso que sentimos quando carregamos os mortos gelados, com todo o gelo que sentimos quando pensamos nos
corpos mortos, com toda a raiva, toda a fúria com os que não se importam com
suas mortes e com todo esse peso, essa raiva e essa fúria, cavar na terra molhada,
cavar na terra seca, cavar na terra com minhocas que revolvem as entranhas da
terra.

Ficções insurgentes

vaLa cOmum
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a: Estou em fuga. Não sei se vou ou se regresso. Não sei se é ontem, se é hoje ou
se é amanhã. Não sou nada nem ninguém. Sou apenas a terra úmida embaixo de
mim, o cheiro ocre penetrante, a chuva fria se infiltrando nos poros, a tremedeira
febril. Nada sinto, nada sou. As escavadoras cumprem sua tarefa com mecânica
precisão. Os caminhões frigoríficos abrem as comportas e expulsam o ar gelado. Caem os corpos que caem e os outros ficam atolados. Alguém os espeta, os
empurra e os remove lentamente. Caem finalmente eles também e rodam até o
chão esburacado. Agora a missão está terminada e as máquinas partem em outra
direção, para um outro destino, em busca de mais. É a minha oportunidade. Saio
do meu esconderijo com cuidado de não ser notada e me aproximo devagar. Sem
solenidade, lhes dou o que merecem. O que mandam os deuses. A terra que cobre
a vergonha da decomposição. A sepultura que oculta o espetáculo impudico da
morte mal preparada. O ritual de despedida do que se considera gente. Morrer
não é um direito de todos. Só os kamikazes têm esse direito. Acho que no fundo
a gente pensa que vive, mas a vida não passa de um objeto confinado da morte.
Talvez a morte guarde a vida em algum pote empoeirado na estante. As máquinas
ferem minha mente. Quero te encontrar. Onde você está? Quero dançar sua partida, beber o último suspiro de suas veias. Eu queria ser Heiner Müller, escutar o
tormento das vozes. Ter espinhos no pé. Lamentos, argonautas, imagens. Os ratos
olham para mim salivando escancaradamente. Perderam todo recato, perderam

o medo do humano. São os donos deste mundo. Os escuto cochichar, os escuto
conversar, planejar o ataque: querem repartir entre eles os pedaços de meu corpo
como aquilo que é dividido entre os soldados depois de uma de guerra. Riem de
mim e tentam me amedrontar. Tanto faz. Mal sabem eles que não há nada que
eu possa temer: me esperam coisas bem piores que seus dentes afiados. Por enquanto, tenho muito trabalho a fazer. Os deuses mandam. Com delicadeza, jogo
a terra molhada sobre os corpos e murmuro orações piedosas. De repente, um
pressentimento. Uma certeza. Alguém me observa atentamente. Fico paralisada
pelo terror e retenho a respiração. Viro lentamente e vejo, há alguns metros de
distância, o olho da câmera me encarando friamente. Sou transmitida por televisão. Sou a reprise da tragédia, a farsa das repetições anacrônicas e insensatas
que passam todo dia no horário nobre das oito. Mais uma vez, haverá milhares de
mortos sem luto nestes cenários de dor. Mais uma vez, os corpos desaparecidos
deixarão um buraco aberto nesta terra sem paz. Corte! O cinegrafista descansa e
o diretor se aproxima junto com o produtor. Bravo! Muito bem! Não está nada mal
para uma primeira vez! Mas vamos fazer mais uma, pode ser? Acha que consegue
fazer a próxima com mais sentimento, com mais emoção? Consigo, respondo ainda um pouco atordoada. Repito a minha cena. Fazemos mais uma. E outra mais. E
outra mais. Estão famintos, querem tudo de mim, querem a verdade das minhas
lágrimas, do meu corpo e do meu sangue. Não querem uma atriz. Querem mais!
Querem realidade, não ficção. Querem que eu atravesse as telas coloridas e me
instale nos minúsculos apartamentos onde os porcos se deliciam. Querem que
eu faça um striptease apoteótico que fure suas retinas e penetre nos seus cérebros
viciados para que nada mais possam pensar. Querem que eu os entretenha em
tempos apocalípticos com o show obsceno de minha exibição. Arrancam minha
roupa e me deixam exposta. Estou completamente nua em cima da montanha
de terra remexida. Vamos, dance!, grita o diretor desaforado. Tento fazer movimentos sensuais, mas não consigo. Não posso mais, estou esgotada, a chuva não
para de cair e eu me afundo no lamaçal. O barro me engole e eu fico enterrada
até o quadril. De repente, sinto como um formigueiro. Algo se move lá embaixo.
Minhocas e vermes começam a se mexer e me tocam as pernas com seus corpos
moles e gelados. Grito, espantada, e o produtor esfrega suas mãos, extasiado: a
audiência deve ter disparado.
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caixa de sOm: Nos Estados Unidos, centenas de golfinhos foram vistos na Califórnia.
O grupo apareceu na costa de Laguna Beach.

vOzes vindas dO caixãO:
— Olha, vê.
— O que queres tu de mim?
— Quero que vejas.
— Ver o quê?
— Olha, vê!

caixa de sOm: O que explica tantos tubarões no mar de Angra dos Reis durante a
quarentena?

aPartamentO 205

hOmem: Mas eu não sinto nada (diz o telespectador entediado em sua casa). Em mim
não há nenhuma emoção. Eu sou apenas um olho que olha, um ouvido que ouve, e
nada mais. A televisão fica acesa num barulho constante de vozes misturadas que
enumeram mortos e prejuízos econômicos. Milhões se perderam e se perderão.
Mas eu tenho fome e preparo algo para comer. Agora eu sou uma boca que mastiga
um sanduíche de presunto, queijo e tomate. O queijo está gosmento e esverdeado
de dias. Tanto faz (diz o consumidor, orgulhoso de saber e poder demonstrar ao mundo
que seu organismo forte e endurecido não necessita de controles sanitários demasiado
rigorosos). Eu estou faminto e devoro tudo com vontade. A minha imunidade é
absoluta. Nada me toca, nada me atravessa (diz o indivíduo fechado). Eu pulo no esgoto e não acontece nada comigo. Eu me entupo de agrotóxicos, e nada. A doença
é uma pura invenção. A morte é para fracos. Essa é uma terra viril, uma terra de
machos (diz o homem, e bebe um copo de leite branco que se derrama pelas comissuras
dos seus lábios. O copo é apoiado na mesa com demasiada veemência e se quebra em mil
pedaços). Tanto faz, amanhã vem a mulher e limpa tudo.

2822
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(A qualidade sonora das vozes agora muda drasticamente. A seriedade formal das
estatísticas termina e dá lugar a um momento de alta dramaticidade. Um lamento
cresce nas entranhas das caixinhas de som do televisor e reverbera por todo o apartamento. O telespectador se sente convocado em sua curiosidade mórbida e se aproxima
da tela onde uma mulher em prantos se queixa. O entrevistador pede para ela se acalmar e exige detalhes. Que saco!, pensa o homem, aborrecido. Por quem tanto se chora
e tanto se grita? A mulher balbucia algo sobre um irmão perdido, mas é interrompida
pelo zapping furioso do homem indignado que nada quer saber de lágrimas alheias).

caixa de sOm: Maritacas, jiboias e cachorro do mato são vistos no Rio durante quarentena. Gralha e espécies de abelhas como Jataí, Uruçu-amarela e Mirim foram
alguns dos bichos que passearam pelas áreas do Bondinho desde a suspensão de
atividades do parque. Acredita-se que um número menor de pessoas, máquinas
e veículos circulando favorece que os animais transitem com mais tranquilidade. Com boa parte dos humanos em casa, os animais viram a oportunidade de
reocupar suas terras de origem. Animais selvagens podem ser vistos vagando
por cidades ao redor do mundo. Já foram reportados casos em várias partes do
planeta. Porém, o Brasil sempre surpreende. No município de Poção, no agreste
pernambucano, uma visita inesperada assustou algumas pessoas que passavam
por uma casa lotérica: um boi invadiu o local e colocou todo mundo para correr.
O fenômeno de retorno destes seres às áreas urbanizadas ainda é estudado pela
ciência, mas os especialistas destacam que este pode ser um indicativo de como a
interferência humana tem sido nociva à natureza.

(De repente, de fora, escuta-se um barulho ensurdecedor: a multidão uiva
lá embaixo. Milhares cantam, bailam e festejam ao som rítmico de uma
marcha militar. O homem na sua sacada aplaude entusiasmado.).

hOmem: É isso aí! Eu pago meus impostos, sou um cidadão de bem e exijo meu
direito à livre circulação.

(O cidadão começa a dar voltas em círculos em seu apartamento, mas logo se cansa e volta
a sentar no sofá. Está exausto. Curiosamente, há alguns dias sente um pouco de falta de
ar. Enquanto se recompõe, o homem duvida se deve unir-se à multidão. Alguma coisa lhe
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diz que deveria ficar em casa, que deveria se proteger e proteger os outros... Just do it!, grita repentinamente, como numa epifania. O homem levanta rapidamente, coloca os tênis,
desce as escadas e se funde à massa gosmenta e esverdeada num abraço fraternal. O homem
é feliz. Pela primeira vez em muito tempo, se sente parte de um todo. Tem vontade de se
expressar e de manifestar publicamente suas indignações pessoais. Quando o jornalista lhe
propõe uma entrevista, ele não duvida nem um segundo. Estamos ao vivo!).

aPartamentO 303
(A espectadora tem os olhos abertos, como dois ovos estalados. Toda noite, assiste atônita nas notícias os acontecimentos do dia. O calvário da vida na mesinha de centro da sala. Um home-theater e a Alexa, uma cafeteira que fala).

muLher: Humanidade supérflua. Todos representam cotidianamente a si mesmos
diante do aparelho. Minha imagem se tornou minha maior propriedade privada.
Quero morrer. Mas nem morrer eu posso. Morrer não é possível. Preciso exprimir toda a minha capacidade de tornar minha intimidade algo atrativo nesse mercado de gente. Não estou sozinha. Acho que nunca estarei. Abro minha
geladeira. Prateleiras de escolhas materializadas em rótulos vencidos. Choro
com lágrimas desenterradas. Abutres esperam a carne esfriar para seu último
banquete. O feijão na panela já está embolorado. O arroz azedou. Sinto a boca
do meu estômago doer. Boca cheia de dentes. Boca assim dentada ri e canta a
marcha fúnebre dessa festa. A criança está morta. A ressurreição poderia ser uma
possibilidade. Não é. Olha como eles riem. Seus ossos desenham com exatidão o
contorno de seu esqueleto. Estava com fome. Dizem que quando a gente morre
com fome, sente fome por toda a eternidade. Não se deve jantar carne. O corpo
não dorme tentando digerir a matéria morta dentro do órgão. Enxuguei minhas
lágrimas. Sem dó, sem dor, sem nada. O defunto está na mesa. Uma última ceia.
caixa de sOm: Desde o início do mês, um vídeo que mostra gangues de macacos
brigando por comida na Tailândia circula na internet. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian, os animais costumavam ser
alimentados por turistas. A cidade de Lopburi, onde as imagens foram registradas,
já quase não recebe visitantes devido à pandemia. A ausência de pessoas nas ruas
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levou os macacos a disputarem qualquer alimento que possam encontrar. As gangues reúnem cerca de quinhentos animais cada.
muLher: Esse mundo está doente. Estou cansada. Quero morrer. Quero dormir. Mas
que sono hei de dormir? Morrer, dormir... boa noite é o caralho! E que sonhos, que
sonhos hão de vir do sono e da morte? É aqui que meu pensamento se empalidece
e qualquer empreitada de bravura e ardor se desvia do seu curso. Isso é Hamlet.
Não, não tenho certeza. Poderia ser a máquina.
— Queres comer meu coração, Hamlet?
— Quero ser uma mulher.
caixa de sOm: A diminuição acentuada no vai e vem de barcos no principal polo
náutico do Brasil teria, de fato, parado de afugentar os tubarões do mar da região.
Um grande cardume de sardinhas foi visto na Bacia do Pina, na Zona Sul do Recife.
A cada dia sabemos menos sobre o vírus. Por outro lado, ouvimos relatos de diferentes pessoas sobre a cor da água dos mares, a volta do canto dos pássaros em
cidades grandes; por coincidência ou não, a abundância das tainhas. Uma festa no
mundo natural.

na rua
caminhante 1: Ando nas ruas todos os dias quando ninguém está olhando, quando
os comércios que deveriam estar fechados estão realmente fechados. Caminho,
dou voltas, vejo as casas, vejo as ruas quase desertas no tarde da noite, quando
passa apenas um carro ou outro, quando nas ruas há apenas os que vagam sem
destino, e não vejo os animais que voltaram. Talvez os animais não queiram voltar
para cá, talvez os animais já estejam mortos sem enterrar, sem covas, apenas apodrecendo sobre o asfalto.

caminhante 2: Caminho pelas ruas, mangues, esquinas. As cidades me cegam.
Na selva equatorial: um palácio neoclássico. Tucanos se fartam de bananas. Um
mito. O coração apodreceu. Rua sem nome, rua sem mão, rua sem saída. Na minha frente: ruínas, desastres, assassinos, milícias, agonias. Estou em uma esqui-
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na. Semáforos piscam, nos perdem nos caminhos. Começou a chover. Trabalho.
Trabalho. Over Machine. Morro nessa esquina sem nem ter vivido direito. Sorry my
son, but you chose to be born. Welcome to the machine. Toda vez que paro para pensar,
sinto uma dor aguda no meio dos meus olhos. Não posso parar. Correr é uma
condição. Não posso morrer. Viver é esquecer.

caminhante 3: Tem horas que eu só olho para baixo, para onde vou pisar. Tem
horas, horas a fio, tem momentos, que eu só olho para baixo, para o meu caminho,
para onde vou pisar. Eu piso e vou pisando sem olhar para cima, só olho para baixo. Porque olhar para cima dá medo. Para olhar para cima precisa de coragem. Às
vezes, eu não tenho coragem e só olho para baixo e piso, piso, vou pisando porque
tem horas, horas a fio em que eu não tenho coragem e paro e olho para baixo, olho
para outras baixezas e vou pisando, devagarinho, com vergonha, com medo, sem
vontade, vou pisando e seguindo meu caminho. Até que num momento, ou por
horas a fio, eu levanto a cabeça e olho para cima e vejo as pipas dos meninos, daqueles meninos, e das meninas, daquelas meninas que fazem pipas, que voam as
pipas, que fazem as pipas voar, que fazem voar no céu azul ou no céu acinzentado,
é tudo acidentado. Não precisava ser, mas é.

No céu acinzentado, no céu azul-celeste é tudo acidentado. Acinzentado, acidentado, aqui deitado. Tem horas que eu fico aqui deitado, não sei se por inércia ou por
prazer, eu fico aqui deitado num dia acinzentado ou num dia de céu azul acidentado. É sempre acidentado. Tem horas, horas a fio, que eu tenho esperança que
não vai ser tão acinzentado, que não vai ser céu azul, mesmo que azul, azul acidentado. Tem horas a fio que eu fico aqui deitado com esperança, espero que haja
esperança mesmo quando esperança não há porque se olhar para cima, quando
tiver coragem de olhar para cima, tem lá, lá tem os meninos, aqueles meninos, os
nossos meninos, eu falo daqueles meninos. E das meninas, das nossas meninas,
das meninas tão sorridentes, mesmo com janelinhas, com janelinhas sorridentes,
que não ficam nas janelas, que saem, que saem por aí a empinar pipas. Fazem as
pipas voar, voar bem alto, bem alto, mesmo num dia de céu azul, ou também num
dia de céu acinzentado, acidentando, no dia de céu acinzentado tem perigo, perigo
de raio, da pipa virar para-raios, para raio, para raio, param de fazer raio em dia de
céu azul como fazem em dia de céu acinzentado, raio acidentado, assim dentado,
raio, raio acidentado, raio, raio, raio, raia, raia, raia, raiar o dia, raia acidentando.
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As pessoas continuam a vida, continuam a viver porque não têm para onde ir, não
têm para onde correr num dia assim acidentado, aqui deitado, ninguém pode ficar
para sempre aqui deitado. Acinzentado, acidentado, como uma pipa estraçalhada.

em um Lugar tOdO brancO
Paciente: Os dias se fundem com as noites na monótona incandescência de uma
luz artificial. Não sei se é ontem, se é hoje ou se é amanhã. Esse lugar poderia
ser uma funerária. Agora me conectam a uma máquina que prolonga indefinidamente a vida que meu corpo não consegue segurar. Agora furam minha garganta
e atravessam minha traqueia com um tubo que enche e esvazia os pulmões com
variações periódicas. A tecnologia tem dessas coisas. Pouco a pouco, meus órgãos
entram em colapso e são substituídos imediatamente por aparelhos ruidosos que
se inserem dentro de mim. Sou uma mistura de carne e cabos. Não dá para dizer
onde termina o organismo e onde começa a máquina. Agora aplicam correntes
elétricas no meu corpo. Agora há correria, gritos, alarme generalizado e estado
de emergência. O corpo convulsiona, treme, baba. Não há resposta. As máquinas
uivam e depois, calam.

caixa de sOm: Apesar disso, não é verdade que golfinhos tenham sido vistos nas
águas de Veneza.

v: Eu me chamo Valquíria de Almeida da Silva e tenho trinta e cinco anos de idade.
Meu primeiro filho tive aos quatorze. Depois mais seis filhos e quatro casamentos.
Sempre batalhei sozinha pra criar meus meninos. Tenho orgulho disso. Trabalho
em uma funerária desde os treze. Nos meus maiores sonhos, a compra da minha
casa própria viria da quantidade exorbitante de mortos. Loucura. Nas universidades talvez eles chamassem de paradoxo. São cem mil mortos e meu armário está
vazio. Ontem cozinhei farinha, água e sal, e dei para meus meninos. Com cem
mil mortos maquiados eu poderia ter um palácio. E poderia chorar. Farinha, água
e sal. Parece exagero, né? Não. Isso foi ontem. A pessoa que falou que devemos
desenterrar os mortos e dialogar com eles não sabe nada.
Os mortos estão estendidos na horizontal em chãos de valas comuns e estão calados. A coisa mais própria de um morto é que ele fica calado, e por mais que você
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queira, que você sonhe, que você sonhe repetidas vezes que ele fala, quando você
acorda os mortos continuam calados, calados. Eu sei disso. Lugares todos brancos
procuram nos passar credibilidade. Mãe, ele não viu que eu estava com roupa da
escola?
É muita coisa que não dá para esquecer. O caixão está sem sombra. Leve demais
para a quantidade de vida que podia ter tido. Há que se entender a materialidade
das relações. Ser sólido. É difícil ser sólido. Mas deveria ser isso, a vida. Concreta.
Matéria. Velha. Relativa. Mais de cem mil e meu armário está vazio. Onde eles
foram parar? Eles não passam por aqui. Ao invés disso, eles são transportados
diariamente em caminhões gelados. Olha, vê! Lá vão eles mais uma vez.

vaLa cOmum
a: Chegam mais. E mais. Não param de chegar. Chegam por todos os lados. Isso
não é um final. E você? Onde você está? Quero te encontrar. Quero dançar sua
partida, beber o último suspiro de suas veias. Eu pareço estar num sonho, um
pesadelo delirante que me volta e volta, nessa eterna ciranda da história. De tudo
que eu poderia ter sido, fui quase nada do que queria. Finais são vogais. Inícios,
consoantes. De alguma forma final é mais fácil. Eu queria ter beijado Deus, deitado em seu colo macio e bondoso, afagar seus cabelos brancos, sentir o hálito da
criação. Quem se importa com Deus? Deus é o caralho. Os ponteiros dessa máquina de guerra não poupam ninguém. E onde? Onde está Deus? Onde mora esse
senhor que insiste em nos abandonar? Das promessas de Satanás ficou qualquer
resquício de verdade na morte, onde a vida se tornou, nos mais altos picos de
sua ambição, uma produtora de cadáveres. Eu queria ser Walter Benjamin. Ter
minhas asas arrancadas. Pisar nos escombros, restos, precipícios. Saltar como
tigres, relampejar ideias. Em uma constelação de corações, alegorias. Nessa última noite, beije a mim, Benjamin. Se eu tivesse uma cor, seria terracota. Amarga.
Lamacenta. O cheiro da merda confunde-se com o cheiro da terra molhada. Os
corpos sem cor e sem nome entopem a calha da morte. Vida confinada. Vida não
vivida. Morte que confina todo dia a possibilidade de vida. Se eu não posso viver,
por que hei de morrer? Se morro todo dia, morro duas vezes, matada pela morte
e pela vida. Eu era Antígona. Atrás de mim, os mortos da história. À direita, cinco
crianças brincam de bola no quintal. À esquerda, postes, carros, contas bancárias,
precipícios. Onde vamos parar? Será que o paraíso já não está lotado? O céu é um
tirano com uma coroa e um cedro. Eu deveria ter sido uma árvore.
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra
o título: (En)lutar, das pessoas Everton Lampe de
Araújo, Talita Corrêa, Taynara Colzani da Rocha
[Gaia]

(En)lutar
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EVERTON LAMPE DE ARAÚJO
TALITA CORRÊA
TAYNARA COLZANI DA ROCHA [GAIA]

Um mundo em luto. Um mundo em luta. Quando a tomada de posição não é escolha. E quando quem pode escolher, escolhe matar. Assim estamos lutando para a
garantia do básico, cada vez mais ameaçado. Analisaremos o contexto de violência
ao que estão submetidas diversas pessoas periféricas e como a prática de levantar
cruzes e articular atos públicos fortalece a memória coletiva das histórias que o
Estado brasileiro e os interesses capitalistas querem apagar. Estes atos disputam
narrativas, imagens e linguagens. Contando histórias e denunciando eles. Em
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, esse é um registro
histórico da luta e do luto. Não andamos sós.

PaLavras-chave:
Cruz, Disputa estética, Necropolítica, Tomada de posição, COVID-19.
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Ficções insurgentes

Fotografia na vertical. Homens e mulheres negros dentro de um ônibus
estão se segurando com os braços para cima. As pessoas vestem máscara e a imagem mostra apenas a parte superior do tronco. Uma mulher
mais na frente da imagem, vestindo uma máscara vermelha com letras
em caixa alta está lendo um material no celular.
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FOGRAFIA DE
YAN CARPENTER
]

O avião do trabalhador
A foto é preta. E os punhos?
Erguidos.

O filósofo Georges Didi-Huberman (2009), em seu livro Quando as imagens tomam
posição evidencia, a partir da análise de artistas e intelectuais no período entreguerras na Europa do século XX, um movimento de afirmação política contra regimes totalitários. Atualizando tal perspectiva de análise através do olhar de artistes
e pesquisadores do século XXI, buscaremos evidenciar como se faz necessária a
tomada de posição a fim de disputar narrativas, imagens e o sentido das ações
que vivenciamos em sociedade. Isso acontece permeado quase sempre pela busca
por

justiçasocial e pela digna raiva
advindas em caráter de protestos, denúncias e das violências e desigualdades intensificadas por políticas de Estado genocidas e etnocidas. No século XXI, em
países colonialmente explorados, com a intensificação do capitalismo na modernidade o processo de tomada de posição se intensifica. No entanto, para os grupos
sociais periféricos e racializados a tomada de posição não é uma escolha possível,
ela é implícita e se torna uma condição de sobrevivência, dado o racismo, violência e abuso estatal sofrido por essas populações. O filósofo Achille Mbembe
traz, em 2018, o conceito de necropolítica, onde o mesmo reflete sobre o poder
de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Do poder soberano do rei até
nossos contextos atuais de poder de Estado e guerras. “A guerra, afinal é tanto um
meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar”.
(MBEMBE, 2018, p.06, grifo nosso). Em regimes capitalistas, as diversas guerras
(contra as drogas, por razões religiosas, ideológicas, encarceramento em massa,
e para a manutenção da propriedade privada) servem como ações legitimadoras
para mortes desejadas. Tal conceito nos auxilia na continuidade de uma discussão que tem sido feita há alguns meses1 desde o início da pandemia do COVID-19
(Março de 2020).
Falar sobre disputa de narrativas, de imagens e de necropolítica (MBEMBE, 2018),

1 Este artigo foi escrito em agosto de 2020.
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contextualiza o debate sobre a situação pandêmica (COVID-192), não sobre o vírus
em si, mas sobre o fascismo que, revestido com a máscara da crise financeira,
nos transfere individualmente a obrigação de garantir medidas previstas constitucionalmente, enunciando a omissão do Estado diante de contextos de urgência.
De um lado da corda, a supremacia racial Branca, Masculina e Ryca na figura de
empresários e políticos pressionando a abertura do comércio e das cidades; do
outro, o povo lutando por garantia do básico – estrutura de saúde, educação e
renda mínima para a sobrevida em tempos pandêmicos.
Segundo SENARMED (2020), no Brasil o primeiro caso de COVID-19 foi notificado
no dia 27 de fevereiro de 2020: o caso era de um homem de terceira idade que
havia recém voltado da Itália para São Paulo. Naquele momento, a Itália era epicentro da doença, ou seja, local com mais casos e mortes por COVID-19 até então.
Em seguida, outros casos começaram a ser notificados e o que se pode observar foi
a semelhança entre eles. Todos chegando de avião. Na época, circulavam mensagens na internet dizendo que COVID-19 era “doença de rico”. No dia 17 de março foi
notificada a primeira morte por COVID-19 no Brasil. Um homem de 62 anos. Em
seguida, uma mulher de 63 anos, empregada doméstica. Ela trabalhava na casa
de uma mulher que tinha recém voltado da Itália e que fora diagnosticada com o
coronavírus. A doença, neste momento, não é mais de rico, embora tenham sido
eles os agentes que transportaram o vírus para o Brasil. O coronavírus passa a fazer parte da realidade cruel de muites trabalhadores, pobres, negres, perifériques.
Como se o maior fator de risco para a doença não fosse somente os de saúde, mas
falta de saneamento básico, a falta de moratambém as desigualdades sociais. AA falta
dia digna, de água potável, de renda básica, entre tantas outras desonestidades
sociais.

2 O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês) havia provocado um surto na Ásia
entre 2002 e 2003, infectando 8 mil pessoas e matando quase 800. O Sars-CoV-2, que provoca a COVID-19, é
apenas o sétimo coronavírus que – cientistas acreditam – passou de um animal para os humanos. (PRESS, C;
JUNG, B., 2020, s/p) https://www.bbc.com/portuguese/geral-52967280.
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O Brasil, em agosto de 2020, ocupa o segundo lugar3 com o maior número de mortes por COVID-19, sendo o único sem uma autoridade de saúde após a retirada dos
dois últimos Ministros da Saúde. Sem planejamento e sem medida junto ao poder
do Governo Federal para a proteção coletiva, é intensificado o risco às populações
mais expostas à contaminação. Um verdadeiro genocídio. Um pandemônio político que agrava a pandemia.

Fotografia na horizontal. Ao fundo, céu azul com nuvens. Uma casa simples
ao fundo, lado direito da imagem. Ao lado esquerdo da imagem , o mar.
Homem negro, vestido de short branco e usando uma máscara preta, segura
uma placa amarela sob seu tronco, bem ao centro da imagem, com letras
garrafais: O RACISMO ESTRUTURALSE MANIFESTA NA DESIGUALDADE
DO ATENDIMENTO. NEGROS SÃO 53% DAS VÍTIMAS POR COVID #FILA
ÚNICA NO SUS . Homem está na areia da praia, ao seu entorno diversas
cruzes.

FOGRAFIA DE
VANDER MEIRELLES
“Ato na cidade de
Aracruz - EP”

3 Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html Acesso em agosto de 2020.
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atos estéticos
Os atos
estéticos aqui levantados apresentam os modos de manifestar e visam
denunciar a violência do Estado, dando ênfase em trazer à memória as pesrevolta da população, que exige medidas
soas mortas durante a pandemia e a revolta
Brasil .
efetivas por parte dos governos Federal, Estaduais e Municipais no Brasil

Fotografia na horizontal. Ao fundo um céu azul claro e
logo a frente duas torres altas. Cinco bandeiras estão
dispostas uma lado da outra. Em um grande gramado
diversas cruzes brancas demonstrando diversas mortes. No centro da imagem uma faixa com os dizeres
50. 000 mortes #ForaBolsonaroMourãoECentrão. Na
imagem, no lado esquerdo, três pessoas caminham por
entre as cruzes.

FOGRAFIA DE
RENATO CORTEZ
“Manifestação em
Brasília”

Desde o início da pandemia, sob a desculpa de crise financeira (para não “quebrar”4 o país), o isolamento social e a quarentena são práticas negociáveis entre
capitalismo, governo e religião. Hora estamos em quarentena, hora os comércios
abrem, mas sempre, em todas as situações, são os mesmos corpos que precisam
sair para trabalhar e conseguir seu sustento. Pretes, pobres, perifereques.

4 Fala de Bolsonaro para defender a diminuição do valor ínfimo de 600 reais do Auxílio Emergencial, relativo às
formas de enfrentamento à crise financeira deflagrada na pandemia. < https://economia.ig.com.br/2020-06-23/
maia-volta-a-defender-ampliacao-do-auxilio-de-r-600-nao-vai-quebrar-o-pais.html. >
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comida na mesa não está garantida?
Como pensar ou falar em quarentena se a comida
O desgoverno negligencia sistematicamente as condições a trabalhadores formais
e principalmente informais, oferecendo uma renda emergencial de apenas 600
reais/mês, renovada por três meses consecutivos, como forma resolutiva frente à
pandemia. Enquanto isso, a saúde desses mesmos cidadãos é paralelamente afetada pelo constante desmonte dos serviços públicos e de saúde. Seja pela falta de
em hospitais,
hospitais, materiais
e condições
seguras
leitosem
leitos
materiaisdedetrabalho
trabalho
e condições
seguras para profissionais
desses ambientes, ignorando as condições precárias às quais as periferias são submetidas, levando intencionalmente o serviço de saúde pública ao colapso através
da precarização absoluta do mesmo. Criando uma atmosfera de total descrença
pública no Sistema Único de Saúde, que culmina na crença de que a privatização
do sistema parece a única esperança (MESQUITA, 2018).
Como mostra a contagem no site da Johns Hopkins - University & Medicine,
144.68
são
145 pessoas mortas por coronavírus no Brasil, fora os casos subnotificados.
Até agora há pessoas que não acreditam no vírus, pessoas que se deram conta do
equívoco que foi eleger um governo equivalente à um governo fascista; e falas
pelo governo fascistoide como “e daí?”, “é só uma gripezinha”, “não sou
coveiro”, “va-mos esconder o número de mortes”. Como esconder milhares de
covas cavadas no meio de cidades? Como esconder a dor e o luto das pessoas que
perderam pessoas por conta da negligência do Estado? Como esconder 144.680
mortes?
São mortes escondidas todos os dias, mortes solitárias de corpos
contaminados que desaparecem, a exemplo dos bebês Yanomamis6 que
morreram por COVID-19 e que foram retirados de suas mães. A luta agora é
para que notifiquem os casos. Para que parem de sumir com os corpos. Que
parem de jogar os corpos em qual-quer vala. A luta é real. O levante é real. O
cansaço é real.
Entre maio e junho de 2020, as ondas de manifestações simbólicas por direito à
vida, à saúde, foram surgindo nos quatro cantos do mundo, e no Brasil não foi
di-ferente. Na cidade de Vitória do Espírito Santo, cerca de 130 cruzes foram
levanta-das nas areias da praia de Camburi, no bairro da Penha, com intenção de
recordar as mortes da pandemia, acolher os familiares e denunciar a falta de
medidas para combater o vírus na região.
5 Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html . Acesso em: 2 out. de 2020.
6 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/maes-yanomami-imploram-pelos-corpos-de-seus-bebes.html. Acesso em: 6. ago. 2020.
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Fotografia na horizontal. Tonalidades de cinza na imagem. Homem bem
ao centro está abaixado, roupa escura e boné vermelho na cabeça. Está
ajeitando uma cruz. Diversas cruzes estão espalhadas e enterradas na
terra por toda a fotografia ao redor do homem, denotando diversas mortes.

FOGRAFIA DE
VANDER MEIRELLES
“Praia de Camburi
Vix - ES”. Cruzes.

A ideia do ato surgiu da organização coletiva, através do Fórum Capixaba em
Defesa da Vida, visando organizar politicamente a população contra o crescente
número de mortes, agravado por irresponsabilidade do poder público.
Segundo o site Sindibancários-ES, o Fórum realizou o ato no domingo, dia 21 de junho de 2020, na praia de Camburi; o protesto ressaltou que “o governo Casagrande
olhe para a população com base na ciência e na medicina e, não nas orientações
da Fecomércio. [...] Bairros de classe média, como Jardim Camburi, por exemplo,
tem altos índices de contaminação, mas baixo índice de mortes”7.

7 Disponível em: https://www.bancarios-es.org.br/organizacoes-sociais-fazem-memorial-pelas-vitimas-da-covid-19-na-praia-de-camburi/. Acesso em: 2 out. de 2020.
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Fotografia na horizontal de uma praia.
Na parte superior da imagem, o céu azul
repleto de nuvens e o sol encoberto por
elas. Uma praia se estende por toda a
imagem. Na areia estão cruzes fincadas
e alinhadas uma ao lado da outra, denotando diversas mortes.

FOGRAFIA DE
VANDER MEIRELLES
“Ato na cidade de
Aracruz - ES”

A escolha do local se dá na tentativa de compartilhar a responsabilidade pela
saúde coletiva com cidadãos protegidos pelos seus acessos e privilégios, que
muitas vezes sequer se importam com estas mortes e tampouco com as medidas
de prevenção de contágio e desigualdades no município.
No Rio de janeiro, em 11 de junho de 2020, mais especificamente na praia de
Copacabana, a ONG Rio de Paz realizou junto a familiares e outros cidadãos um
ato em homenagem às pessoas que morreram pelo COVID-19. Através da reafirmação dessas presenças com o levantamento de cruzes. Uma tentativa de mostrar
nitidamente a realidade, responsabilizando novamente a burguesia e governantes, contrariando a tentativa do (des)governo de omitir números.
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Afoto:
Vista de cima
A famosa orla de Copacabana.
Àesquerdaestáochãoentrelaçadodepretoebranco
À direita,na areia
100 covas rasas
100 cruzes

Fotografia na vertical. Uma
cruz branca, apoiada no chão
de piso branco, com os escritos: 24 ANOS + 26/04/2, não
sendo possível ler o ano que
finaliza o texto. Uma mulher
abaixada, vestindo uma blusa
rosa e uma calça preta está
desenhando o símbolo + bem
ao centro da cruz. No chão,
atrás da cruz, uma bolsa
preta.

NA FOTO AO LADO PRISCILA
GIANINI DA SILVA

confecciona cruz para homenagear marido Jonata
C.N., morto no dia em
que o casal completaria 2
anos e 7 meses de casados. Fotografia do acervo
pessoal de Priscila.
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Fotografia na horizontal. Preto e branco. Dispostas na diagonal estão cinco cruzes
fincadas na grama com idades de 21 ANOS, 20 ANOS e 18 ANOS. Ao fundo há um
viaduto, três carros da polícia, pessoas logo ao lado dos carros, uma grande árvore,
e um prédio. Mulher está se abaixando para deixar flores nas cruzes. Em cada cruz
o ano de cada pessoa e a data de falecimento.

FOGRAFIA DE
JÚLIA ANDRADE EW.
“Jornal A Verdade,
em Florianópolis,
após o ato de
levantamento
de cruzes.”

Diferente dos outros atos, em Florianópolis, no pé do Morro do Mocotó, o santuário denuncia mortes pela truculência da polícia, que em meio à crise geral
responde matando aqueles que deveria proteger. Corpos que morrem não pela
doença, nem pela falta de respiradores, mas por que não têm a liberdade de escolher viver, escolher respirar. Entre 2011 e 2019, foram mais de quinhentas mortes
na pequena comunidade, todas pela mão da polícia. Como diz a palavra de ordem,
que é sempre tão bem utilizada em atos: “Sem hipocrisia, a PM mata preto e pobre
todo o dia”8. No país em que se você não é corpo-norma, é morto por coronavírus
ou bala.

8 Disponível em: https://goias24horas.com.br/71295-sem-hipocrisia-a-pm-mata-preto-todo-dia-protesto-por-marielle-fecha-avenida-goias/. Acesso em: 2. out. de 2020.
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As últimas três imagens deste artigo são registros do Mocotó. As cruzes levantadas por balas da PM, mesmo em quarentena, mesmo em pandemia. A comunidade denuncia. Todas as cruzes são brancas, confeccionadas pela comunidade.
Escritas pretas com os nomes, idades e datas em que esses corpos pretos foram
assassinados – em uma Florianópolis que não cabe no slogan de Ilha da Magia. A
denúncia incomoda. Por isso, nos dias seguintes ao ato, o santuário foi derrubado
também pela PM, mão armada do Estado. Mão armada do capital. Mão armada da
necropolítica.

FOGRAFIA DE
RODRIGO BARBOSA
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Novo texto. Sobre uma folha escura se encontra o título: Tempestades e cenas infantis,
Adriana Moreira Silva, Ligia Mara Santos,
Maria Edilene de Jesus

Tempestades e cenas
infantis
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ADRIANA MOREIRA SILVA
LIGIA MARA SANTOS
MARIA EDILENE DE JESUS
Este texto é um convite para entrar no universo das crianças pequenas e acompanhar seus pensamentos sobre a vida em tempos de pandemia, por meio da
mediação dos adultos responsáveis e do olhar das autoras. A partir da vivência
em diferentes situações familiares, com grupos de amigos, na relação de trabalho com as crianças e também através de pesquisas em distintas redes sociais, as
cenas infantis foram coletadas e colecionadas pelas autoras, ao longo do período
decorrente da quarentena
Tempestades e cenas infantis compõem uma narrativa aberta na qual dançam acontecimentos intensos, inventivos e dramáticos sobre os modos como as crianças pequenas estão sendo afetadas pela experiência da pandemia e como vivem, pensam
e criam saídas para tal circunstância.

temPestades e cenas inFantis

As tempestades estão representadas por imagens e poesias. As imagens foram
criadas pelas autoras a partir de fotografias de tormentas em diferentes lugares
do mundo. Elas contam sobre o inesperado, sobre a impossibilidade do silêncio,
sobre as linhas de instabilidade, sobre o vento intenso e a turbulência. As poesias
revelam diferentes maneiras de se contemplar uma tempestade: pelo enfrentamento “de chuvas tempestivas e de grandes ventanias soltas” (LISPECTOR, 1999,
p.18); pela compreensão de que os temporais fazem parte do caminho, e, pelo
saber de que depois da tormenta, o sol voltará a brilhar.
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A escolha da composição do texto em cenas justifica-se pela busca das autoras em
revelar particularidades sobre diferentes infâncias, considerando que cada cena
fala por si e conta uma história. Por outro lado, o conjunto dessas cenas oferece um cenário maior, o da pandemia. Em unidade, os fragmentos contam outra
história. Cada cena revela contextos diferentes, trazendo especificidades de cada
situação, modos singulares das distintas infâncias neste momento atual.
Neste texto as autoras têm um interesse comum: a infância. É este tema que une
os caminhos e as trajetórias das mesmas. Suas pesquisas acadêmicas voltam-se
para as crianças pequenas e tem como inspiração suas experiências.

Os espaços infantis foram reduzidos aos ambientes da casa familiar. Estamos enfrentando um período em que a presença alargada das crianças em casa se impõe
como condição, uma vez que o “lá fora” se tornou uma ameaça.
Francesco Tonucci, pensador italiano, recordando um episódio de sua infância, e
analisando o contexto atual da pandemia, pondera:
Éramos quatro crianças, em uma cozinha pouco maior
que um corredor, e ainda assim, inventamos brincadeiras.
As crianças sempre dão um jeito. [...]. Eu e meus irmãos,
por necessidade, inventamos um jogo para jogar sem
barulho. As crianças de hoje, não tenham dúvidas,
saberão inventar soluções, novas brincadeiras, mesmo
que de máscaras, mesmo não podendo ter contato.
Quanto tudo isso acabar, as crianças nos ensinarão algo.
Deixem-nas sair, que confiemos neles e aprendamos
com seu brincar.
Nesta nova e temporária configuração de mundo, as crianças encontram-se distantes dos amigos da escola, dos amigos da vizinhança, da casa dos avós, dos parentes e dos amigos. Os passeios, os parques e a rua também foram suspensos. As
brincadeiras ficaram restritas ao espaço da casa, que conforme a condição econômica de cada família, poderá variar muito. Os jogos que aconteciam em contato
com a natureza, fora de casa, nas ruas, nos parques, nas escolas, em que o corpo
e os sentidos das crianças estavam totalmente despertos, abertos às diferentes
sensações táteis, olfativas, visuais e sonoras, neste momento se voltam para as
portas, janelas e portões que levam as crianças a passear apenas por onde o olhar
alcança.

Ficções insurgentes

Na aproximação com a arte as crianças têm encontrado alternativas para nutrirem seus sonhos. Seus desenhos, suas falas, seus gestos, suas escritas e seus jogos
simbólicos mostram isso. Suas expressões estão prenhes de fantasias, próprias
dos espaços de brincar.
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(TONUCCI,
2020, ONLINE)

temPestade 1
Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons de cinza escuro, cinza
claro, branco e preto. Predominantemente cinza escuro
na parte superior e inferior da
imagem. Detalhe branco no
centro direito da imagem.

Imagem desfocada vista através de um vidro ártico
em tons de grafite, cinza escuro, cinza claro, branco
e preto. Predominantemente grafite na parte superior,
cinza escuro mais ao centro, branco na parte inferior e
preto na borda inferior da imagem.

Imagem desfocada vista através de um vidro
ártico em tons de grafite, cinza escuro, cinza
claro, branco e preto. Predominantemente
cinza escuro na parte superior e inferior
e cinza claro e tons de branco no centro
da imagem.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons de cinza escuro, cinza
claro, branco e preto. Predominantemente cinza escuro
na parte superior e inferior da
imagem. Detalhe branco no
centro direito da imagem.

FIG:11

Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem
de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas,
pois eu também sou o escuro da noite. (LISPECTOR,
1999, p.18)2

1 FIG 1: Tempestade 1 - Foto colagem. Fonte: Arquivo pessoal das autoras. Data: 2020.
2 Clarice Lispector. A hora da estrela.
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Cena 1:
A tristeza de Nina!

Nina está muito triste nos últimos dias.

Nina está sozinha, sozinha...

Nina está sozinha e não tem com quem brincar.
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Cena 2:

Biscoito de Polvilho
Os OLHOS da criança observam atentamente a avó na manhã de domingo.
As mãos da pequena senhora já criaram raízes e seus
OLHOS suspiram lentamente a dor do tempo.
A criança não para, quer aprender também!
A avó polvilha daqui, polvilha dali.
Com o tempo a massa cria formas diante dos
OLHOS da criança que diz ligeiramente:
- Vó, desenha um passarinho!
A avó não hesita e desenha em forma de biscoito o que a neta pede.
Tudo vai ao forno e minutos depois a avó escuta de longe, lá no quintal, a criança cantando:

Os biscoitos da minha vó
É melhor do que banana
Ele é de polvilho
Lá de Minas Gerais
Olha os biscoitos da Vovó, vó, vó Ana.
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Cena 3:
Lá fora

Não se pode ir lá fora,
Lá fora está INTEIRO de perigos.

Mamãe sai para trabalhar todos os dias...
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temPestade 2
Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons de azul, roxo, branco e
lilás. A borda direita tem tons
de roxo escuro e ao centro
da imagem para o lado direito
inicia degradê de tons que vão
do ao branco e na borda direita
da imagem há tonalidades
de lilás.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons misturados de azul, roxo,
branco e lilás. Na parte superior
da imagem há a mistura dessas
cores de forma abstrata. Na
parte inferior, as cores também
se misturam porém o branco
está em mais destaque e
tonalidade das cores também
é mais clara.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons misturados de azul, roxo,
branco e lilás. A borda superior
possui tons mais escuros. O
restante da imagem mistura
essas cores de forma abstrata.
Há predominância de tons mais
claros na parte inferior.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons misturados de azul, roxo,
branco e lilás. A parte superior
da imagem tem tons mais claros e a parte inferior tons mais
escuros. Há predominância
do tom lilás claro e escuro
na imagem.

FIG: 23

“Somos caminhantes da tempestade...”4
(MORRISON, 1971, on-line)

3 FIG 2: Tempestade 2 - Foto colagem. Fonte: Arquivo pessoal das autoras Data: 2020.
4 Música, Riders on the storm, de Jim Morrison, 1971.
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Cena 4:
Em busca de algo para fazer, pego tinta, papéis, tecidos...
Entre os muros de cimento de um quintal,
Tento entreter a criança, meu sobrinho de 3 anos.
Ele se distrai. Passa-se um tempo.
UM PASSARINHO AMARELO POUSA NO MURO.
Ele olha, começa a produzir sons para chamar a atenção do bichinho.
O PASSARINHO VOA POR UM CÉU AZUL DE UM INVERNO NO CERRADO.
A criança segue incessantemente fazendo sons de passarinho.
O PASSARINHO NÃO RETORNA AO MURO.
- Ele não vai voltar. O que você vai fazer para ele voltar?
- Já sei tive uma ideia – responde a criança e volta a chamar pelo passarinho.
- Passarinho, passarinho amareloooo.
PAUSA.
RESPIRAÇÃO PROFUNDA.
- Ele foi embora por causa do corona vírus?
SILÊNCIO...
SORRISO...
OLHARES
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Cena 5:
Uma menina brinca com sua melhor amiga, sua vizinha.
As duas estão separadas por um alto M U R O .

O MURO

entre as meninas, confina cada qual em sua própria casa, em seu terreno, em seu espaço.
É a voz das pequenas que conduz a brincadeira que então se inicia, APESAR DO
MURO. Uma do lado de cá e a outra do lado de lá.
De cá e de lá, as meninas arquitetam seus jogos...
O jogo transcorre e as meninas gritam, saltam, organizam suas casinhas e ninam
suas bonecas bebês.
As meninas não podem se tocar, mas inventam seus jogos;
As meninas não podem se ver, mas o jogo continua.
As meninas não podem, mas...
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temPestade 3

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em tons
misturados de azul, preto, branco,
laranja, amarelo, rosa e vermelho.
A borda lateral esquerda tem tons
mais próximos ao azul escuro e
num degradê vai para o tom azul
claro. O lado direito misturas as
demais cores.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em tons
misturados de azul, preto, branco,
laranja, amarelo, rosa e vermelho.
A borda lateral esquerda tem tons
mais próximos ao azul escuro e
num degradê vai para o tom azul
claro. O lado direito misturas as
demais cores.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons misturados de preto, branco,
laranja, amarelo, rosa e vermelho.
As cores estão dispostas como em
linhas horizontais e se misturam
por toda a imagem.

Imagem desfocada vista
através de um vidro ártico em
tons misturados de azul, preto,
branco, laranja, amarelo, rosa e
vermelho. A borda lateral direita
tem tons mais próximos ao azul
escuro e num degradê vai para o
tom azul claro. O lado esquerdo
misturas as demais cores em
listras verticais.

FIG: 35

“Após a tempestade o sol brilha...”
(Lispector, on-line)6

5 FIG 3: Tempestade 3 - Foto colagem. Fonte: Arquivo pessoal das autoras. Data: 2020.
6 Disponível em: <https://citacoes.in/autores/clarice-lispector/>.
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Cena 6:

Desejo de bicicleta,

De rodar os pedais e...
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Cena 7:

Invadiram a Escola
E um guarda-chuva
Cobre a criança que
De tanto mover-se na rua
Encontra a casa cheia.

Suspeita do céu
Da tarde que vira lua cheia,
Se lambuza na área da escola
E deixa cair o estojo na sala.

Pobre criança,
Agora tudo ficou estranho,
Tudo está cinza, escuro.
E a criança precisa partir para casa.

Não se ouve mais risadas
Não se ouve mais o silêncio
Não se ouve o riscar do giz
Cadê a balbúrdia da escola que estava aqui?
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Fora de cena:

... talvez encontremos na poesia, na arte, caminhos para novas experiências e formas de olhar para este momento, visto que essas expressões permitem não só ver
a beleza presente nos dias de sol quente e céu azul, mas se esforçam para enxergar
o indizível em noites escuras e tenebrosas de tempestade.
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Novo texto. Sobre uma folha escura
se encontra o título: Sobre as pessoas integrantes do livro
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eLaine cristina da siLva [eLaine saLLas] – Mestra em Teatro (PPGT-UDESC).
Especialista em Arte no Campo pela UDESC/PRONERA. Ministrou oficinas de teatro e formação Cultural no Curso de Formação de Agentes Culturais da Juventude
Camponesa, UDESC/PRONERA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1425694621824866 |
ORCiD: 0000-0003-4549-5556 | elainesallas@gmail.com

emanueLe Weber mattieLLO - Atriz, produtora, curadora, gestora [EM Produções],
Doutoranda e Mestra em Teatro [Udesc, orient. profa. Fátima C. de Lima].
Integra Cine e Grupo Imagens Políticas. Interesse: artes em SC e no Brasil; rua;
política cultural. @emanuele.wm | Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7500963043425190 | ORCID: 0000-0002-4718-0884 | ewmproducao@gmail.com

evertOn LamPe de araújO – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC), realiza pesquisas em torno de imagens políticas em movimentos sociais e na cena contemporânea. Bolsista PROMOP/UDESC | Lattes: http://lattes.cnpq.br/8882171272042776 |
ORCiD: 0000-0002-9103-2889 | evertonlampe@gmail.com
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FabríciO bOgas gastaLdi – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). É uma homossexulinda, militante bixa, trabalhadora da cultura e perforartivista dos direitos
humanos. É desinformada na UFSC em artes cênicas. Bolsista CAPES | Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2662440359405510 | ORCiD: 0000-0003-2206-2344 | fahgastaldi@gmail.com

FernandO eugeniO de PrOença [FernandO de PrOença] – Doutorando e Mestre em
Teatro (PPGT-UDESC). É ator, pesquisador e jornalista. Trabalha entre performance, dança e teatro há 22 anos. Procura se atentar às ideias que moram no tempo,
no corpo e na experiência. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8209131881157578 | ORCiD:
0000-0001-8514-350X | fernandodproenca@gmail.com

giÓrgiO zimann gisLOn – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC). Propositor do Lab.
de Escritas Teatrais na UDESC. Autor de “vocevaiouvocevolta” (2019) e “O que dizer
aos iguanas?” (2020). Mestre em Estudos Latino Americanos pela Universidade de
Leiden. Bolsista da FAPESC/SC | Lattes: http://lattes.cnpq.br/3399458434426385 |
ORCiD: 0000-0003-3744-5305 | giorgiogislon@gmail.com

gLadistOni dOs santOs [gLadis dOs santOs] - Artista da Entretantas Conexão em
Dança, docente no Curso de Dança da UNESPAR/FAP. Doutoranda PPGT UDESC,
com estudos em Dança em: Estúdio Nova Dança (SP), Casa Hoffmann(Ctba), Omi
Internacional Arts Center(NY). Lattes: http://lattes.cnpq.br/2924820297611148 |
ORCiD: 0000-0002-7892-3054 | santosgla17@gmail.com

heLOisa marina - É atriz-produtora e professora adjunta da Universidade Federal
de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes, atuando no campo de gestão, produção,
diversidade e políticas culturais. http://heloisamarina.wix.com/atrizeprodutora |
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4914387623340808 | ORCiD: 0000-0002-3277-1593 | heloisa_marina@hotmail.com

henrique bezerra de sOuza - Doutor em Teatro pela UDESC com bolsa CAPES,
professor colaborador da mesma instituição, diretor da Cia Balacochê, ator e pesquisador teatral. Desenvolve pesquisa ligada a pedagogia do teatro, jogo e suas re-
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lações com Paulo Freire. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5658295287500787 | ORCiD:
0000-0003-4969-5803 | henriquebezerrads@gmail.com

herÁcLitO cardOsO de OLiveira – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC), Mestre em
Artes Cênicas (PPGArC-UFRN) e Graduado em Teatro (UFPB). Artista pesquisador,
integrante do Coletivo de Teatro Aruã na Paraíba-PB. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7740091060942997 | ORCiD: 0000-0001-9887-6008 | heraclitocardoso@hotmail.
com

ines saber de meLLO - Professora-estudante-pesquisadora, um tanto artista e escritora. Doutoranda no PPGT UDESC, mestra em teatro(UDESC), bacharela em dança
(UNESPAR) e licenciada em letras (UFPR). Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.
cnpq.br/1903620689236245 | ORCiD: 0000-0002-9427-9844 | inessaber@gmail.com

jeFFersOn bittencOurt dOs santOs – Mestre em Teatro (PPGT-UDESC). É músico
e criador do Grupo Cantus Firmus, encenador, diretor da Cia de Teatro Persona
e da Escola de Teatro Camarim. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8262435855502654 |
ORCiD: 0000-0002-2128-3957 | escolacamarim@gmail.com

jenniFer jacOmini de jesus – Doutora em Teatro (PPGT-UDESC), é atriz, palhaça,
pesquisadora, professora de teatro e voluntária na ONG Palhaços Sem Fronteiras
Brasil. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3052262640481449 | ORCiD: 0000-0002-56788920 | jennifer.jacomini@gmail.com

jerusa mary Pereira – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). É atriz, encenadora e
fotógrafa. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7383699304553627 I ORCiD: 0000-0002-52397033 | jerusa.mary@gmail.com

jOana kretzer brandenburg – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC), membra
do grupo de pesquisa Imagens Políticas. Estuda direção de arte como linguagem,
com foco em obras e práticas artísticas alegóricas do universo pop nerd. Bolsista
FAPESC/SC | Lattes: http://lattes.cnpq.br/2542209194044165 | ORCiD: 0000-00033599-3076 | jooanakretzer@gmail.com
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jOana vieira viana [jOana vieira] – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC), Mestra
em Teatro – UFRN. É atriz, educadora e pesquisadora. Pesquisa: teatro de animação, teatro de rua, esquadrão da vida, Bertolt Brecht e cultura afrodescendente.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5341365230814957 | ORCiD: 0000-0001-9980-8947 | joanavieiraviana@hotmail.com

jOãO vítOr Ferreira nunes [jOãO vítOr muLatO] – Doutoranda em Teatro (PPGTUDESC). Mestra em Artes Cênicas (PPGArC-UFRN), graduada em Teatro pela
mesma instituição. É artista-docente em formação. Graduada em Pedagogia pela
UNINASSAU. Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/3721151240251862 |
ORCiD: 0000-0003-3066-6623 | joaovitormulatto@gmail.com

jOsé ricardO gOuLart - Ator, pesquisador e produtor cultural. Doutorando e mestre em Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT) da Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC), com foco na área da performance e suas
interlocuções com a memória. Lattes: http://llattes.cnpq.br/2845368823073045 |
ORCiD: 0000-0001-7026-7251 | 80coisas@gmail.com

juLia carOLine FavOrettO PrudênciO – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC) na
linha de pesquisa Imagens Políticas, e Co-fundadora da Coletiva Carochinhas,
trabalhando com arte, pedagogia e feminismos. É atriz, diretora e professora de
teatro graduada pela UNICAMP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4999660039394186 |
ORCiD: 0000-0002-3763-4862 | juliaprudencio30@gmail.com

juLiana Lima LicOnti – Mestra em Teatro (PPGT-UDESC). Doutoranda no PPGAC
- UNIRIO. Artista-pesquisadora das Artes Cênicas. Bacharela na UNESPAR. Atua
como professora de Artes Cênicas da UNB. Membro da plataforma quandonde e
do Grupo Nômade. Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/3448925960928867
I ORCiD: 0000-0002-6997-9064 | juliana.lima.liconti@gmail.com

juLianna rOsa de sOuza [juLianna rOsa] – Doutora em Teatro (PPGT-UDESC) com
tese sobre o teatro negro contemporâneo, a construção de textos teatrais de autoria negra e dinâmicas do racismo na área teatral. Professora do Coletivo Di Jejê/
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Casa Preta em Florianópolis/SC. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4004929606438427 I
ORCiD: 0000-0003-4074-1279 | julianna.rosadesouza@gmail.com

jurandir eduardO Pereira juniOr – Doutorando e Mestre em Teatro (PPGTUDESC). Professor efetivo do departamento de Artes Cênicas da UFMA, curso de
Licenciatura em Teatro. Ator e figurinista da Cia de teatro MiraMundo. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2242183361158837 | ORCiD: 0000-0002-9154-2491 | jurandiredu@yahoo.com.br

jussara beLchiOr santOs - Bailarina gorda. Doutoranda e Mestra em Teatro da
UDESC. Criou Peso Bruto (2017), para discutir corpo gordo na dança. Interessa-se
por poéticas e políticas de movimento e posicionamento através da dança. Bolsista
CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/1744238603781581 | ORCiD: 0000-0002-85926229 | jusbelchior@gmail.com

jussyanne emidiO - Atriz, bailarina, cantora e professora, cearense de Crato. É
Bacharela em Arte e Mídia (UFCG), Mestra e Doutoranda em Teatro (PPGT/UDESC),
onde pesquisa gênero, imaginários, religiosidade e práticas teatrais feministas.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0292228083890045 | ORCiD: 0000-0003-4057-6146 | jussyemidio@gmail.com

Laís jacques marques – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). Tem interesse por
práticas do teatro do oprimido em contextos de privação de liberdade com juventudes. Graduada em Artes Cênicas pela UFSM (2018). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2423056898714162 | ORCiD: 0000-0001-5554-4177 | laisjacquesm@gmail.com

Lígia mara santOs – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC). Pedagoga com mestrado em Educação. Professora do Núcleo de Educação Infantil, vinculado ao Centro
de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3923117762507661 | ORCiD: 0000-0001-5294-2145 | ligiasantos234@gmail.com
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Lígia marina de aLmeida – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC), trabalha pela
“justa causa amorosa”, com “dignidade rebelde” e “digna raiva”. Caso queira também apoiar a luta (in)díg(e)na entre em contato. Bolsista PROMOP/UDESC | Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9670158045149706 | ORCiD: 0000-0002-0904-3264 | folegovivo70@gmail.com

LiLiana Pérez reciO – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC). Formada em Arte
Teatral pelo Instituto Superior de Arte (Cuba-2000). Diretora fundadora de El
Arca,Teatro Museo de Títeres, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(2010-2017). Lattes: http://lattes.cnpq.br/1376550687219464 | ORCiD: 0000-00023768-9599 | bastianybastiane@gmail.com

marceLO Labes – Editor. Mantém a Caiaponte Edições em Florianópolis desde 2019.
(caiaponteedicoes@gmail.com) (http://www.caiaponte.com)

marcO antOniO duarte siLva - Mestrando em Teatro (PPGT-UDESC). Licenciado em
Teatro pela UFPel. Ator, sombrista, bonequeiro, professor de teatro e pesquisador.
Pesquisa os assuntos: Teatro de Sombras, Teatro Negro e História do Teatro brasileiro. Bolsista PROMOP/UDESC | Lattes: http://lattes.cnpq.br/9370963793793643 |
ORCiD: 0000-0003-0346-5156 | mad.silva@edu.udesc.br

marcOs bittencOurt LaPOrta - Mestrando em Teatro (PPGT-UDESC). Bacharel e
Licenciado em Teatro pela UDESC. Ator, diretor, professor de Teatro e pesquisador. Pesquisa: prática teatral, direção, atuação, teatro de grupo, voz e Antonin
Artaud. Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/4283674759594494 | ORCiD:
0000-0002-2402-5216 | marcosblaporta@gmail.com

marcOs rObertO kLann – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC). Bailarino do Grupo
Cena 11 Cia. de Dança, desde 2006. Atua também como iluminador, performer e
ator. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4851870587273043 | ORCiD: 0000-0003-3940-4224 |
zumbiacademico@gmail.com
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maria ediLene de jesus – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). Atriz, Professora de
Teatro e Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Teatro – Projeto: Teatro
Faces em Primavera do Leste – MT. Bolsista PROMOP/UDESC | Lattes: http://lattes.
cnpq.br/2056075760692676 | ORCiD: 0000-0003-3214-0924 | edilenerodriguez@hotmail.com

maría mercedes rOdríguez – Doutoranda e Mestra em Teatro (PPGT-UDESC).
Desde o ano 2015 integra o Grupo de Pesquisa Imagens Políticas. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1672210897456455 | ORCiD: 0000-0002-9176-4756 | mariamerhoyo@
hotmail.com

maricLécia bezerra de araújO [cLéO araújO] – Doutoranda em Teatro (PPGTUDESC). Mestra em Linguagem e Ensino pela UFCG (2012). Graduada em Teatro pela
UFRN (2016). É atriz do Grupo Arkhétypos de Teatro e Professora Efetiva de Teatro
do Estado do Rio Grande do Norte. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0218981688443204
| ORCiD: 0000-0002-0820-8821 | clerisrn1@hotmail.com

maríLia carbOnari - Professora Adjunta do curso de Artes Cênicas (UFSC). Doutora
em Teatro (UDESC, 2019). Mestre em Integração da América Latina (Prolam USP) com ênfase em teatro latino-americano (2006). Diretora e dramaturga de
INCLASSIFICÁVEIS. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4277571730225424 | ORCiD: 00000001-8357-6002 | marilia.carbonari@ufsc.br

mariLiz regina schrickte – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC). Mestre em Teatro
pela Universidade de Évora (Portugal), atriz formada pelo Teatro Universitário da
UFMG e bacharel em Design pela UFSC. É integrante do grupo Pigmalião Escultura
que Mexe desde 2009. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0661063479721598 | ORCiD:
0000-0002-0643-6476 | lizregina@gmail.com

mateus scOta – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC). Mestre em arte contemporânea (PPGART-UFSM). É artista, performer e em sua trajetória artística e acadêmica, pesquisa poéticas do entrecruzamento humano-animal na arte da performance. Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/1687567471691538 | ORCiD:
0000-0001-6698-4880 | mateus_scota@yahoo.com
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matiLde WrubLevski Pereira – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC). Mestra em
Artes da Cena - UFRJ. Graduada em Artes Cênicas pela Fap/UNESPAR. Bolsista
CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/9282250639292719 | ORCiD: 0000-0002-70731218 | matildewrublevski@hotmail.com

meLissa Ferreira - Artista, pesquisadora e docente na área das artes cênicas. Doutora
em Teatro pela UDESC (2014). Bolsista de pós-doutorado da FAPESP no Instituto
de Artes da Unicamp (2018-atual). Lattes: http://lattes.cnpq.br/4915428534744046
| ORCiD: 0000-0002-4681-2528 | mellunar@hotmail.com

micheLe LOuise schiOcchet - Bacharel em estudos teatrais (Universidade de
Bologna). Mestre em “Prática Como Pesquisa” em Performance na Central School
of Speech and Drama e Doutora pela UDESC. É professora adjunta do curso de
licenciatura em artes da UFPR. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9906974416084351 |
ORCiD: 0000-0002-1181-1883 | micalou2@gmail.com

miLene LOPes duenha – Doutora em Teatro (PPGT-UDESC). Dançarina, atriz e
performer, atua nos coletivos Mapas e Hipertextos e projeto Corpo, Tempo e
Movimento. É Professora Colaboradora no Curso de Licenciatura e Bacharelado
em Dança da UNESPAR. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5227467362015897 | ORCiD:
0000-0002-2316-0408 | miduenha@yahoo.com.br

Ohanna simiOni PicOLO Pereira – Mestra em Teatro (PPGT-UDESC). Graduada
em Licenciatura em Teatro. Possui experiência na área da Recepção teatral;
Pedagogia do teatro; E teatro na contemporaneidade. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1758409734050720 | ORCiD: 0000-0001-5684-8789 | ohannaspp@gmail.com

PaLOma bianchi - Doutora em teatro, artista da dança, pesquisadora e curadora.
Atua no Mapas e Hipertextos, no Projeto corpo tempo e movimento e na ocupação
mágica. Se interessa por alianças entre humanos e não-humanos. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/0602271354700034 | ORCiD: 0000-0003-2983-0465 | bianchi.paloma@
gmail.com
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Patricia Leandra barruFi PinheirO – Doutora em Teatro (PPGT-UDESC). Áreas
interpretação, performance, arte e tecnologias. Integrante da Conjuração Trash;
Pesquisadora do Subverse Project - Estudos em Ciberarte. Performer em No Hay
Banda e Pavoas Burlescas. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2782180649309199 | ORCiD:
0000-0002-7938-3168 | patricialeandra@gmail.com

PauLa batista da siLva – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). É Perna de Pau e
constrói a cena pernalta a partir do carnaval. Participa como abre alas do bloco
“Céu na Terra”, integrou a ala pernalta da “Orquestra Voadora” e “Boi Tolo” entre
outros. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5573278791180263 | ORCiD: 0000-0002-84704157 | paulabatistata@gmail.com

PauLa gOteLiP – Doutoranda e Mestra em Teatro (PPGT-UDESC). Graduação em
Artes Cênicas Bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal de Ouro
Preto. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6625784373203811 | ORCiD: 0000-0002-72475561 | paulagotelip@gmail.com

PauLa maba gOnçaLves – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). Propositora do Lab.
de Escritas Teatrais na UDESC. Membra fundador do Coletivo Imagens Políticas
(UDESC) desenvolve uma pesquisa teórico-prática na área de Teatro e História.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8722906936601797 | ORCiD: 0000-0002-8470-4157 | paulamaba80@gmail.com

raqueL PurPer – Doutora em Teatro (PPGT-UDESC). Mestra em Artes Cênicas pela
UFRGS. Atuou como professora no curso de Licenciatura em Dança da UERGS
e no IFG. Atualmente, é professora do curso de Licenciatura em Dança do IFB/
DF. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6503089293210833 | ORCiD: 0000-0001-8949-8092 |
raquelita0406@gmail.com

rOberta xavier dOs santOs – Mestra em Teatro (PPGT-UDESC), com pesquisa relacionada à pedagogia do Teatro intitulada: “PRIMAVERA EM MOVIMENTO: A
Escola de Teatro Faces e as Experiências dos Encontros”. Graduada em Psicologia
(UFMT/CUR). Lattes: http://lattes.cnpq.br/4020553556394342 | ORCiD: 0000-00028901-8594 | s.xavierroberta@gmail.com
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rOsa adeLina samPaiO OLiveira – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC). Professora
no curso de Educação do Campo com habilitação em Artes e Música da Universidade
Federal do Tocantins. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3521841299142502 | ORCiD:
0000-0001-5939-8699 | rosaadelina@uft.edu.br

rOsimeire da siLva [meire siLva] – Doutoranda em Teatro (PPGT-UDESC); Mestra
também pelo PPGT-UDESC, 2010; Graduada em licenciatura em Teatro pelo DAC/
CEART/UDESC. Co-Fundadora da (Em) Companhia de Mulheres desde 2010.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9212502823236049 | ORCiD: 0000-0002-8621-8558 | silvameire22@gmail.com

saiLe mOura Farias – Mestrando em Teatro (PPGT-UDESC). Pesquisa a dança Butoh
em diálogo com a literatura de Clarice Lispector, repensando a palavra, o corpo
que lê e a dança que acontece. Graduado em Teatro pela UEA (2018). Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1238299273564748 | ORCiD: 0000-0002-7577-4102 | sailemouraf@
gmail.com

sandrO Piacentini – Doutorando em Teatro UDESC. Professor de Artes Cênicas da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis; Ator teatral e cinematográfico (Teatro
de Rua; Circo; Palhaço: Bonecos e Formas animadas). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6705659564257384 | ORCiD: 0000-0001-6100-3596 | piacentinisan@gmail.com

sÓcrates FusinatO [istmOrumeirO] – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC). É poeta-dramaturgx, professorx de antropologia e filosofia. Portfólio de escritos: https://
rumeiro.wixsite.com/website; Twitter: @rumeiro; Instagram: @rumeirosocratesfusinato. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3517429811625480 | ORCiD: 0000-0003-47950591 | rumeiro@gmail.com

sOnia Laiz vernacci veLLOsO [esha] – Mestra em Teatro (PPGT-UDESC). Professora,
atriz, dançarina e figurinista. Atua em Culturas Populares e Teatro Comunitário.
Atualmente é professora no curso de Dança da FURB e da Dança Pós em Dança
Educacional da CENSUPEG. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4610350933015039 |
ORCiD: 0000-0003-2039-9613 | eshaprem2015@gmail.com
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steFanie Liz POLidOrO [teFa POLidOrO] – Doutora e Mestra em Teatro (PPGT-UDESC).
Pesquisa o grotesco, atuação, dramaturgias e teatros feministas. Dirigiu peças com
dramaturgias próprias, abordando questões de gênero, como (E)terno, Due lati
della Campana e Nem Uma a Menos. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5670916062733405
| ORCiD: 0000-0001-8717-5601 | tefapolidoro@gmail.com

suzana vergara - É atriz do Grupo de Teatro O Bando, do Centro Cultural Casa
Vermelha. Formada em Antropologia pela UFSC. É mestranda em Teatro pela
UDESC. Pesquisa teatro de mulheres e o teatro feminista desterrense. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5755949745319825 | ORCiD: 0000-0002-1333-5745 | suzanavergara10@gmail.com

taLita cOrrêa – Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). Pesquisa corporalidades dissidentes na cena como pauta de criação, metodologia e luta. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/9155662839633259 | ORCiD: 0000-0002-8662-5495 | t_talita_t@hotmail.com

taynara cOLzani da rOcha [gaia] - Mestranda em Teatro (PPGT-UDESC). Ativista,
militante e pesquisadora. Pesquisa o corpo gordo e o espaço das artes cênicas
como possibilidade da luta antigordofobia. Bolsista UNIEDU | Lattes: http://lattes.
cnpq.br/1665242523607061 | ORCiD: 0000-0002-4313-7977 | gaiaccclzi@gmail.com

thaís Ortigara Putti - É atriz, professora de teatro e mestranda pelo Programa
de Pós-Graduação em Teatro pela UDESC. Investiga relações entre a comicidade,
o corpo gordo e a gordofobia. É integrante do coletivo MANADA, um grupo de
artistas gordes. Bolsista CAPES | Lattes: http://lattes.cnpq.br/5265299255369837 |
ORCiD: 0000-0002-8406-1542 | puttithais@gmail.com

thuanny brunO rOdrigues Paes [thuanny Paes] – Mestranda em Teatro (PPGTUDESC). É artiste multidisciplinar indiciplinade que atua e produz o coletivo
NEGA, projeto Mulheres Negras Resistem e AFROARTESC. Bolsista PROMOP/
UDESC | Lattes: http://lattes.cnpq.br/9057263820833437 | ORCiD: 0000-0003-32644049 | thuannypaess@gmail.com
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vaLdeci mOreira de sOuza – Doutorando em Teatro (PPGT-UDESC). Professor da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Coordenador e Diretor
do Espaço Semente e da Semente Cia de Teatro-DF. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/0592996761159001 | ORCiD: 0000-0002-7611-6195 | valdecimsouza@gmail.com

vinicius viana Ferreira – Doutorando e Mestre em Teatro (PPGT-UDESC). É artista-pesquisador com ênfase em estéticas negras na dança e o Tambor de Mina
como matriz e motriz poética para a criação artística. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9402150400431021 | ORCiD: 0000-0003-1598-1940 | vncs.viana1@gmail.com
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#EmDefesaDaVida
#EmDefesaDoSUS
#EmDefesaDaEducaçãoPública
#EmDefesaDaCiência
#EmDefesaDaArte
#EmDefesaDaCultura
#VacinaJá

dados da pandemia do coronavírus
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