NÚCLEO ÁS DE PAUS

CAMINHOS
INDIVIDUAIS
DE UMA
TRAMA COLETIVA

O Núcleo Ás de Paus compartilha, neste livro, sua trajetória na vivência do fazer
teatral, em doze anos de existência. Doze anos em que esses artistas se reuniram
para mergulhar, singrar, trilhar caminhos da Arte.
Antonio Machado nos diz: “Caminhante, não há caminho; faz-se caminho ao
andar.” O caminho criado pelo Núcleo Ás de Paus se traduz em obras como A
Pereira da Tia Miséria, Singra, Donantônia, Encontro de Gigantes.
A Pereira, sua primeira montagem, é uma adaptação de um conto popular
espanhol, que tão bem preserva e honra a tradição desse gênero, desde o texto,
trabalho raro da Palavra, até o trabalho de Corpo, com os atores se movimentando
muito à vontade, em pernas de pau, como se brincassem em cena. Pois no Teatro
se brinca a sério, se rapta e conduz o espectador até a plataforma de decolagem.
E voa o espectador, enquanto os atores engendram novos encantamentos para
a próxima cena, para entregá-los à plateia: essa entidade que se forma e se
recria diante de todos os palcos do mundo, consumando assim o que só a Arte
pode nos dar.
De lá para cá, o Ás de Paus levou sua Pereira a tantos lugares e olhares,
tantas plateias que saíram enriquecidas, as mãos cheias de frutos que não vão
perecer, jamais.
Também mergulhou fundo ao criar seu segundo espetáculo, Singra, tão distinto
da Pereira, buscando caminhos outros nas profundezas que chegavam a assustar
atores e plateia, pois, em dado momento, já não se sabia quem era quem... Mas
quando se atravessa águas tortuosas, é inevitável que se chegue, enriquecido
desses mares de belezas selvagens, a algum destino, e se depois da tempestade
vem alguma calmaria, assim se deu com o terceiro espetáculo do Ás de Paus, que
aportou na surpreendente simplicidade de Donantônia, personagem que “chegou”
durante um ensaio para perguntar o que aqueles meninos e meninas faziam ali,
naquela manhã, fechados numa caixa preta, em vez de ir lá fora brincar e tomar
sol. Donantônia talvez tenha pensado estar de passagem por aquele lugar, aquele
momento... Mas os meninos e meninas do Ás de Paus não a deixariam ir embora,
sem que ela antes contasse suas histórias. E, ao ouvi-las, foram percebendo que
essas eram também a história de seus próprios ancestrais, avós e tios e vizinhos
e parentes distantes que ali renasciam, na memória daqueles artistas, ou já de
todos nós.
Assim nasceu Donantônia para o Ás de Paus, que generosamente compartilhou
comigo a construção dramatúrgica dessa personagem: uma senhora que vive
só, na companhia das memórias que gosta de despertar, de trazer ao agora,
compartilhando-as com as visitas entre um café e um pedaço de bolo. Memórias
que ganham vida, ocupam espaços, reacontecem; e por aí vai se desenhando
uma eternidade insuspeitada na aparente finitude das coisas.
Uma lembrança chama outra, um caminho leva a outro, remete a histórias
tantas da vida de Antônia que se compõe, recompõe, se reinventa, dando ou
prestando conta de suas escolhas, aquiescências, recusas, enfim, de sua natureza
fragmentada. Enquanto isso, Antônia vai encontrando seu lugar no coração da
plateia, que se encanta com suas graças e manias e venturas e aflições. Antônia
que vai se tornando única, assim como todo ser que nos rouba de nós mesmos,
por um instante que seja, e nos acolhe e chama para o tempo de um olhar, de
alguma atenção, algum afeto, um encontro, enfim.
Seguem a Pereira, Singra e Donantônia em seus caminhos e segue-se outra
montagem do Ás de Paus: Encontro de Gigantes, uma aula-espetáculo em que
o grupo compartilha seu conhecimento sobre a perna de pau, situando-a num
contexto histórico e cultural, e então convidando a plateia, através de brincadeiras
e jogos teatrais, a experimentar essa prática, essa sensação de crescer, dentro
e fora, de agigantar-se, de “ir além”… Convite aceito com relutância e um certo
susto da alma, que depois se converte em surpresa, alegria, deslumbre.
Aqui fica, também, um convite à leitora e ao leitor deste livro: que passeiem,
que se entreguem a esses relatos que tanto nos contam sobre os caminhos que
se fizeram através do talento, da entrega, do coração e da alma desses artistas
que não guardam para si as suas riquezas – querem, antes, compartilhá-las com
cada um de nós, como a Pereira que nos dá seus frutos, como Singra que nos
rapta em suas viagens, como Donantônia que nos oferece o seu café, a sua Prosa
ponteada de Poesia, como Gigantes que nos convidam a ganhar as alturas, a ver
mais longe, a ir mais e mais além.

— Yara Camillo
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apresentação

U M L I V RO D E
MUITOS CAMINHOS
por Camila Ferreira de Oliveira (Camila Feoli)
Este livro é um e vários. Você que se encontra agora dando vida às
palavras aqui escrevinhadas tem a liberdade para experimentá-lo como
quiser. Há, sim, o começo disso que chamamos “Núcleo Ás de Paus”,
o nosso grupo de teatro. Mas há também muitos outros começos. Há
o começo de cada uma e cada um de nós. Há o começo de cada uma
e cada um neste grupo. Há os encontros destes começos. O grupo é
a celebração destes encontros. E o teatro é a nossa forma de estar no
mundo e celebrar a vida!
Nós Outros: caminhos individuais de uma trama coletiva conta, por
meio de diferentes narrativas caminhantes, a história multifacetada
do nosso grupo de teatro, o Núcleo Ás de Paus, fundado em 2008 na
cidade de Londrina – Paraná. Foram muitas as tentativas para encontrar uma maneira de construir um livro que fosse o mais rico possível
em detalhes nos relatos de nossas vivências e, principalmente, dos
processos de criação dos nossos espetáculos. Com o tempo, pudemos compreender que o nosso livro não seria talvez aquilo que esperávamos que ele fosse, mas, sim, aquilo que ele precisou ser, ou, dito
de outro modo, aquilo que, inevitavelmente, precisou nascer de nós.
Outros nós.
Nesse processo de mergulho que fizemos para escrever sobre nossos
caminhos, pudemos perceber que a visita ao mar profundo, que é cada
pessoa, não traz à superfície tudo aquilo que lhe aconteceu na vida, como
se pudesse dar conta de cada acontecimento-naufrágio que espera ser
descoberto em nossas profundezas. O mergulho é sempre limitado e nos
permite ver aquilo que, no momento, nos é mais significativo e valioso.
Este livro é o nosso mergulho-presente-tesouro do nosso passado.
Você poderá notar que muitas informações se repetem nos escritos aqui
apresentados. Decidimos manter essa característica, pois acreditamos
que, assim como em uma trama, há em nossos caminhos os pontos que
nos conectam, nos atam, nos relacionam uns aos outros. Assim, nossa
trama coletiva se constitui. No entanto, você também verá que cada caminhante apresenta tais “nós” de formas diferentes. Optamos por manter
nossas diferenças no nível da escrita, como se cada uma e um fossem
fios distintos que compõem essa rede que chamamos Núcleo Ás de Paus.
Assim é. Por isso, os textos são de autoria pessoal e dizem respeito cada
qual a um recorte temático delimitado por seu autor ou autora.
Na construção deste livro, ou na tecitura desses fios, muitas vezes espetamos os dedos com as agulhas ou alfinetamos o mais íntimo de nós com
incômodas perguntas na tentativa de compreender cada uma e cada um,
à sua maneira, a história que viveu até aqui. Tocamos em questões que
nos são muito caras, dolorosas, ainda aprendizados. Entregar tudo isso a
você, que nos lê agora, não foi fácil. Principalmente porque gostaríamos
de fazer um livro que pudesse realmente interessar às pessoas ou, dito de
outro modo, um livro que não dissesse apenas sobre nós mesmos, mas,
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sim, sobre outros tantos nós. Esperamos, por meio da nossa jovem
história, contribuir com outras e outros artistas que fazem do teatro
um caminho possível nessa vida quase impossível.
Por fim, desejamos que estes escritos não sejam como verdades
mortas no papel, mas, sim, como nascedouros de sentido. Nas palavras de Eugenio Barba, agora pensadas para você, espectador-leitor
que dá vida a este livro:
Permitir que o espectador decifre uma história não significa
fazê-lo descobrir o seu “verdadeiro sentido”, mas criar as
condições pelas quais ele possa interrogar-se sobre o sentido.
Trata-se de desfazer os nós da história, aqueles pontos nos
quais os extremos se abraçam. Existem espectadores para
os quais o teatro é essencial, porque lhes apresenta nós, e
não soluções.1
Que essas linhas aqui escritas, donas de uma aparente exatidão, mas
também de uma profunda e labiríntica sinuosidade, possam encontrar
em você, nós outros.
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O N Ú C L E O Á S D E PAU S
E O PA R A D OXO
D E NA S C E R A D U LT O
por Jussara Trindade
Para quem é “do teatro”, construir um vínculo afetivo com um coletivo de jovens artistas é relativamente fácil. Afinal, pode-se dizer que,
tendo como parâmetro a nossa crua realidade-em-preto-e-branco, é
um privilégio existencial e humano conhecer e conviver com a multiplicidade de cores, gestos, músicas, palavras, imagens criadas por corpos
em movimento no espaço; enfim, é uma dádiva poder usufruir das
descrições inventivas do mundo que só a arte em geral – e o teatro em
especial – é capaz de proporcionar. Porém, no Teatro de Rua – modalidade cênica pela qual e na qual trabalhei intensamente por 20 anos
– esse privilégio é multiplicado! Pois, além de toda a beleza que se vê,
ouve, sente e compartilha, tudo isso é (ainda por cima) vivido ao vivo,
quando se vê um “bando” de atores destemidos jorrando sua alegria em
meio à dureza do asfalto, da violência do trânsito, da às vezes impiedosa
rudeza do sol e da chuva, do calor ou do frio, do eventual desdém (e até
rejeição) de pessoas que ali param para saber do que se trata. O Teatro
de Rua é uma oração sagrado-profana que se canta a plenos pulmões
em direção ao coração entorpecido da cidade, buscando nele a vida
que ali existe, ainda que oculta ou esquecida.
Nestas duas longas décadas de verdadeira “militância” em favor do
Teatro de Rua brasileiro, me foi concedida a sorte de conhecer uma
imensa constelação de artistas, grupos e companhias de rua que, com
os seus matizes regionais próprios (e, por vezes, sem muita consciência
de sua importância), trabalhavam e ainda hoje trabalham na defesa de
valores humanos profundos e perenes como a beleza, a liberdade, a solidariedade, a alegria, a fé na vida. A maioria desses coletivos eu conheci
na rua, mesmo. Em encontros, festivais, mostras, eventos teatrais – dos
quais participei como articuladora da Rede Brasileira de Teatro de Rua,
ou como pesquisadora convidada, ou exercendo funções de produção,
organização e curadoria – onde vivi encontros pessoais e “reais” em cada
região do país, ouvindo diferentes sotaques e ritmos, sentindo distintos
climas e sabores, conhecendo as mais variadas técnicas e propostas
artísticas, sempre marcadas pela originalidade de suas criações em cena.
Imenso e inesgotável repertório, esse!
Mas, não foi assim com o Núcleo Ás de Paus. Meu primeiro contato
com o grupo deu-se através da curadoria para um evento teatral em
Rio Branco: o VI FESTAC – Festival de Teatro do Acre. Encontrava-me, na
ocasião, atarefadíssima com a produção artística do XIV Encontro Nacional
de Teatro de Rua de Angra dos Reis (RJ) uma vez que o mesmo incluía,
além das apresentações, dos debates e oficinas, um momento crucial para
mim: a criação do Núcleo de Pesquisadores de Teatro de Rua, que seria
constituído por pesquisadores teatrais das mais diversas vertentes – do
autodidatismo do artista popular de rua à pesquisa “de ponta” fomentada
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por universidades e instituições públicas. Responsabilidade e caos
misturados, em fértil composição!
Sobre uma das camas do quarto de hotel em Angra espalhavam-se
dezenas de DVDs, textos, fotos, cartazes, folders, filipetas, projetos,
propostas de espetáculos (de rua ou não), que desejavam ter seus
trabalhos selecionados para o VI FESTAC, o qual seria realizado em
janeiro do ano seguinte, 2011. Difícil tarefa, permanecer invulnerável
perante a sedução do ardiloso poder de escolha... tantos desejos,
estudo, trabalho! Eu bem sabia o quanto de esforço e até mesmo
sacrifício há para cada um, ao lado do prazer de criar e montar um
espetáculo. Entre uma atividade e outra do XIV ENTRAR, retornava
àquele amontado caótico, buscando entender cada sonho enviado
via Sedex da forma mais imparcial e justa possível.
Num desses momentos, um dentre os vários envelopes pardos
chamou a minha atenção, pois o endereço revelava que o grupo proponente era da “minha” cidade natal – Londrina, no norte do Paraná! Foi
a primeira vez que eu soube da existência de um coletivo londrinense
de Teatro de Rua. Uma nostalgia daquela terra vermelha me inundou
a alma... E lembrei que, depois de um retorno temporário a ela, motivado por questões familiares, voltei a residir no Rio de Janeiro, em
1998, mesmo ano em que foi criado o Curso de Bacharelado em Artes
Cênicas na Universidade Estadual de Londrina. Nessa época, eu atuava
na área da música e não podia sequer imaginar que o futuro me reservava adentrar no campo das artes cênicas, e tornar-me pesquisadora
teatral. Em Londrina, o meu contato com as artes da cena se limitara a
reencontrar ou conhecer algumas pessoas de teatro que constituíam
parte importante da história cultural da cidade – como Nitis Jacon, Ceres
Vittori e Poka Marques – tornando-me uma espectadora assídua do
Festival Internacional de Londrina, o emblemático FILO. Assim, mergulhada em lembranças, entre um certo orgulho e muita curiosidade, abri
o DVD onde se lia “A Pereira da Tia Miséria”.
O primeiro impacto foi reconhecer de imediato o popular Zerão,
importante espaço de lazer da cidade, como o palco aberto daquela
apresentação. Logo, porém, a destreza dos atores em cena com
o, digamos assim, “ manuseio” dos diferentes elementos cênicos –
pernas de pau, música, canto, figurinos, texto – levou-me para além de
minhas saudosistas expectativas pessoais e passou a se impor como
teatro, na mais completa e bela acepção do termo. O espetáculo trazia
um jogo teatral surpreendentemente ágil e bem “costurado”, artisticamente maduro demais para um coletivo iniciante que trazia consigo
um currículo artístico quase inexistente! Mas, diante da tela de um
notebook mal acomodado sobre uma cama de hotel, não tive dúvidas de que aquele jovem grupo merecia uma primeira oportunidade
de alçar voos mais ousados e de mostrar “a todos” a sua arte; além
disso, eu exultei pela oportunidade de, como curadora, proporcionar a
pessoas de lugares tão distantes de Londrina (como o Acre, no caso) o
direito ontológico de vivenciar a potência criativa das artes da rua por
meio daquele espetáculo grandioso, mesmo na aparente simplicidade
– que, diga-se de passagem, caracteriza o Teatro de Rua e confunde até
mesmo boa parte dos especialistas do campo teatral.
Para mim, nasceu ali mesmo o paradoxo da precoce maturidade daquele
grupo iniciante que, entretanto, e para minha grata surpresa, foi corroborada
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em diversas ocasiões que se seguiram. Infelizmente, o VI FESTAC só
veio a se realizar mais de um ano depois... Contudo, graças aos deuses
do teatro (e, claro, a muito trabalho) esse intervalo temporal não
deteve o processo meteórico de ascensão do Ás de Paus no cenário
nacional: o ano de 2011 trouxe a consagração com o Troféu Gralha
Azul de Melhor Espetáculo do Estado do Paraná, prêmio seguido por
outras conquistas relevantes, como a realização de projetos e circulações pelo país, por meio de editais públicos.
Embora nutrisse em segredo o sentimento de ter-me tornado uma
espécie de “madrinha” do grupo, vim a conhecer pessoalmente os
atores do Ás de Paus apenas tempos depois daquela curadoria. Foi mais
exatamente durante a 1ª Mostra Nacional de Teatro de Rua de Teresópolis,
ocorrida em outubro de 2011 durante o IX Encontro Nacional da Rede
Brasileira de Teatro de Rua. Foi um momento histórico: todos nós, articuladores da Rede, estávamos mobilizados para driblar as dificuldades
geradas pelo corte abrupto de verbas da FUNARTE que, até aquele
momento, havia dado apoio financeiro à RBTR para a realização de seus
dois encontros anuais. Além disso, havia ainda uma imperiosa motivação
para os artistas locais: o inacreditável desastre ambiental ocorrido na
região serrana do estado do Rio de Janeiro, no início daquele ano, que,
além de vitimar milhares de pessoas, havia paralisado a vida econômica
e cultural da cidade. A Prefeitura de Teresópolis encontrava-se em estado
de Calamidade Pública, o que impedia a promoção de qualquer atividade.
Havia, porém, uma necessidade visceral de se “fazer algo” que mobilizasse a esperança dentro das pessoas, e o Teatro de Rua se mostrava
como um poderoso remédio para a alma dilacerada da cidade.
Foi com esse propósito que nós produtores, artistas e grupos de teatro
da cidade assumimos, sem qualquer apoio externo, a responsabilidade
pelo II Teresópolis EnCena, festival que abarcou em si as atividades da
RBTR. A I Mostra de Teatro de Rua contou com a participação de três
grupos convidados: a Cia. Mambembe, de Ouro Preto (MG); o Teatro
Itinerante, do Rio de Janeiro (RJ); e o Núcleo Ás de Paus, de Londrina
(PR). É importante frisar, aqui, que estes viajaram com seus próprios
recursos e apresentaram-se sem cachê ou qualquer outra contrapartida,
puxando também para si o peso daquela missão que extrapolava o
seu sentido estritamente artístico. Mais uma vez, o Ás de Paus revelava
compreender que ser um “grupo de teatro” significa colocar o coletivo
acima das individualidades – maturidade rara, até mesmo em grupos
teatrais consagrados!
Foi nesse contexto de luta simbólica e concreta pela sobrevivência que
vim a conhecer seus integrantes, e em especial Rogério Francisco Costa,
ator responsável por ensinar a todos os atores que passaram pelo Núcleo,
da primeira formação até o presente, as técnicas do elemento cênico que
considero ser a alma do grupo, e como tal o identifica no próprio nome
“Ás de Paus”. Como professor da FUNCART, em Londrina, por vários anos,
Rogério tivera muitos alunos em suas oficinas de pernas de pau, e alguns
vieram a formar com ele o primeiro núcleo de atores. Numa noite, em
Teresópolis, conversamos por muito tempo. Eu carregava o meu fascínio
e curiosidades infinitas sobre “tudo” a respeito daquele coletivo londrinense; mas, o que permaneceu mais nítido em minha memória foi que,
não se sabe como, a conversa foi girando de assunto em assunto até pousar
no Tarô... falamos longamente sobre Jung, processos de individuação e
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arquétipos, talvez por causa dos esboços ainda informes de Singra,
segundo trabalho do grupo que começava a surgir.
A proposta era belíssima, mas ambiciosa, pela densa carga simbólica
que trazia, e mais uma vez fui surpreendida pela ousadia do Ás de
Paus... não pude deixar de advertir Rogério de que estavam prestes
a mergulhar em águas turvas como as do Arcano XVIII – A Lua do
Tarô de Marselha. Era chegado o momento em que iriam deixar para
trás um mundo familiar e seguro, aventurando-se quase às cegas no
desconhecido sem, contudo, poderem retornar. Mas, a sorte do Ás
de Paus já estava lançada e, uma vez em curso, a trajetória artística
do grupo começava a apresentar sua face iniciática mais profunda
e menos “glamourosa”, com tudo o que esta pode trazer de bom ou
ruim, inclusive as inevitáveis perdas.
Talvez o passo dado com Singra tenha sido maior do que podiam
as pernas vacilantes de um grupo-criança aprendendo a andar... e o
espetáculo teve “um fim prematuro”, tal como “um fruto colhido antes
do tempo” – segundo as palavras da atriz Camila Feoli. Em sua pesquisa
acadêmica, Rogério afirma que “antes mesmo de subir nas pernas de
pau, é preciso aprender a cair delas”. Estranha semelhança, a desse
princípio técnico fundamental, com o processo de autoconhecimento
do Ás de Paus... Não terá sido Singra esse primeiro grande e doloroso
tombo do Ás de Paus? Se o foi, os sobreviventes quiseram levantar,
sacudir a poeira e seguir adiante. Para tanto, necessitava-se de mãos
de amor que oferecessem, simplesmente, o apoio necessário àquele
ser que estava aprendendo a se colocar em pé diante do mundo. Mãos
gentis, maternais, cuja delicadeza pudesse revelar a sábia tranquilidade
dos ritmos da natureza... Donantônia foi essa figura maternal que, com
singela simplicidade, veio auxiliar o Ás de Paus a superar o paradoxo
de nascer adulto... a dar um passo atrás, reequilibrar-se... e prosseguir
a sua jornada.
Hoje, passados 10 anos desde que vi com surpresa e encanto “A
Pereira da Tia Miséria” naquela telinha de notebook em Angra dos Reis,
não resisto à tentação de perguntar aos deuses do teatro que novos
desafios o tempo irá colocar no caminho do Núcleo Ás de Paus a partir
de agora... Certamente, outras cartas, com outras figuras e seus mistérios,
serão colocadas sobre a mesa nesse jogo que permanece em aberto. E
que venham, para nossa alegria! Estaremos todos – os que já conheceram e os que hão de conhecer – aguardando para vivermos junto com o
grupo as suas artes plenas de pulsante energia, seu jogo instigante, seu
espetáculo de gigantes.
Evoé!
Porto Velho, fevereiro de 2020

18

Linha do temp o

2019

Estreia:
Encontro de Gigantes

2017

2013

Projeto: Na Casa dos
Ancestrais

Estreia: Singra
Palco Giratório SESC Nacional

2011

Leitura Dramática:
Hamlet Machine
Troféu Gralha Azul
A Pereira da Tia Miséria:
Melhor espetáculo
Melhor figurino Alex Lima
Melhor ator Guilherme Kirchheim

2008

Fundação do Núcleo Ás de Paus.
Artistas fundadores:
Bruna Monã, Guilherme Kirchheim,
Rogério Francisco Costa e
Thunay Tartari
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2018

Projeto: Na Casa dos Ancestrais
Troféu Gralha Azul
Donantônia:
Melhor ator coadjuvante
Rogério Francisco Costa

2016

Estreia: Donantônia
Projeto: A MARÉ – Festival de
Arte em Movimento

2015

2012

Projeto: Na Casa dos Ancestrais
Projeto: Emaranhado

Fundação do Movimento
de Artistas de Rua de
Londrina (MARL)

2010

2006

1ª Oficina de iniciação
à perna de pau

Estreia:
A Pereira da Tia Miséria

A arte é tudo o que tenho. O meu ser, o meu existir
se fazem na arte. Mesmo que haja momentos
em que a utopia pareça perder-se de vista no
horizonte e o desânimo tente dominar a alma,
mesmo assim, a arte ainda parece ser a melhor
perspectiva que encontro para me relacionar
dignamente com o mundo.

SOBRE O QUERER
S E R G I GA N T E
Logo em minha chegada em Londrina, para fazer o Curso Regular da
Escola Municipal de Teatro da Fundação Cultura Artística de Londrina
(FUNCART), no início de 1999, percebi que havia diversas pessoas ligadas ao teatro e ao circo que utilizavam a perna de pau como recurso
cênico. Aqueles e aquelas pernaltas se formaram a partir de um período
de grande efervescência cultural na cidade de Londrina, que se deu na
década de 1990, em parte por meio das realizações do Festival de Teatro,
comandado por Nitis Jacon2, organizadora do evento desde 1968.
Para falar sobre pesquisa teatral na cidade é preciso reconhecer o
Festival Internacional de Teatro (FILO) como o evento que promoveu
encontros artísticos de extrema relevância para a formação de artistas e
públicos em Londrina, especialmente, na segunda metade do século XX .
Na década de 1990, pode-se destacar a riqueza da programação artística
do FILO, que, naquele período, se efetivou como diversa e global. Dentre
os grandes nomes do teatro mundial que passaram pelo festival e deram
suas contribuições artísticas, estéticas, políticas e poéticas, destaca-se,
na edição de 1993, a presença da companhia Teatro Tascabile di Bergamo
(TTB), da Itália, que realizou uma vivência artística de treze dias, na qual
aconteceram palestras, oficinas e apresentações dos espetáculos de
seu repertório. Dentre estes, havia a obra de Teatro de Rua intitulada
ALBATRI – Albatrozes, cujo elenco encenava dando vida a pássaros sobre
pernas de pau de alturas diversas e realizando acrobacias, malabarismos
e músicas para contarem uma história criada a partir do poema Albatroz,
de Baudelaire, e estruturada nos moldes da Commedia dell’Arte. Esta
apresentação aconteceu no Calçadão e na Praça Floriano Peixoto e, até
hoje, é relembrada com entusiasmo por quem a assistiu.
Para além do alvoroço que a obra artística provocou, pode-se dizer que
o TTB contribuiu com a incursão das pernas de pau nas pesquisas cênicas em Londrina, principalmente por meio de Renzo Vescovi, diretor da
Companhia e mestre em pernas de pau, que compartilhou conhecimentos
sobre o porte do instrumento com os artistas locais. De acordo com relatos coletados junto à Maria Fernanda Coelho, integrante do PROTEU3, e
Fernando Goes, palhaço e brincante da cultura popular, o então integrante
do Grupo PROTEU Paulo Braz4 aproveitou a estadia de Renzo na cidade e
intensificou o estudo do uso da perna de pau como recurso cênico. Este
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e outros artistas londrinenses, daquela época, assimilaram
e multiplicaram saberes sobre este instrumento já há muito
presente na cultura local e utilizado como brinquedo popular.
Certamente, este espetáculo do TTB não foi o primeiro trabalho
sobre pernas de pau apresentado na cidade, mas, possivelmente, o
ano de 1993 marcou o cenário local quanto ao uso da perna de pau e
intensificou as ações artísticas realizadas com a utilização da mesma.
Nos anos seguintes, Paulo Braz prossegue com os estudos acerca
de tal instrumento em suas aulas no Curso de Artes Cênicas da
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e, no ano de 2000, estreou,
com o Grupo Mezanino, o espetáculo de rua “Uma simples realidade”,
no qual era encenado um casamento com todo elenco atuando
sobre pernas de pau. Anos depois, com o mesmo grupo, coloca a
público um segundo espetáculo, “O último ensaio”, desenvolvendo
uma experiência com a perna de pau e dança contemporânea em
ambiente fechado.
Como eu morava junto com um dos alunos que participava desse
grupo, no ano de 2000, tive minhas primeiras aproximações com a
perna de pau. Acabara de chegar à cidade para fazer teatro e queria
me envolver com o máximo de atividades possíveis, pois a arte como
ofício era minha escolha para a vida. Paralelamente à Escola Municipal
de Teatro, também participava do Grupo Opereta, onde estreei com
o espetáculo “O Cortiço Bexiga”, sob a direção de Alexandre Simioni5.
Foi para o processo de montagem deste espetáculo que Alexandre
ministrou uma oficina de iniciação à perna de pau no SESC Aeroporto.
Eu não utilizaria as pernas de pau no espetáculo, mas participei da
oficina mesmo assim.
Desde a primeira vez que vi uma pessoa andando de perna de
pau, fiquei fascinado pela beleza da figura gigante e instigado pelo
desafio que devia ser manter-se equilibrado naquela altura. A altura
das pernas de pau que eu costumava ver variava entre 1 metro e 1 metro
e 20 centímetros, mas parecia que era muito mais alto. Eu, que tinha
(ainda tenho) muito medo de altura, questionava-me se seria capaz de
subir ali também.
Foi a necessidade de sobrevivência que me deu coragem para superar
o medo de altura e aprender a utilizar este instrumento. Necessidade de
sobrevivência porque vim para Londrina estudar teatro e para que pudesse
me manter na cidade precisava trabalhar. Como os estudos de teatro
exigiam muito tempo e eu estava certo de que era isto que eu queria para
a vida, foi necessário encontrar meios de sobreviver da arte. No caso, a
perna de pau, além do desafio artístico e psicológico, era, também, uma
fonte de renda, pois me possibilitaria ganhar uns “trocados” para pagar
os meus custos de vida.
Depois de ver várias pessoas que se “agigantavam” para pesquisar e
sobreviviam como artistas pernaltas, me matriculei no curso de iniciação
à perna de pau, ministrado por Alexandre Simioni. Foram três semanas
de treinamento. Comecei tão empolgado que não cabia em mim a possibilidade de não conseguir. Eu queria muito ser “gigante” também. A
possibilidade do retorno financeiro tinha sua importância, mas não era o
que mais importava. Queria enfrentar o medo de altura, entender o que
acontecia com meu corpo naquele novo plano, reencontrar meu eixo
de equilíbrio e reaprender a andar. Quando criança, eu só tinha subido
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nas latas com cordinha e naquelas perninhas que possuíam umas
hastes para segurarmos com as mãos, sem prender os pés. Aquelas
experiências tinham sido desastrosas, não consegui andar naquele
momento, mas me diverti com o desafio da brincadeira. Eu, já com
20 anos, possuía coordenação motora e um mínimo de consciência
corporal apurada com a iniciação teatral. Enfrentava o desafio com
certa maturidade, mas, sobre as pernas de 1 metro e 10 centímetros
amarradas nas canelas, eu sentia algo parecido com o que sentia
quando era criança: a excitação de quem se arriscava na descoberta
de um brinquedo novo. E aquele eu queria assimilar por completo,
não havia medo que me impedisse de aprender. Eu estava obstinado
a vencer aquele desafio. Cambaleava, agarrava os galhos das árvores e
os alambrados tentando reencontrar o equilíbrio. É sempre um desafio
físico, e psicológico também, de me compreender não fora do chão
ou amarrado a pedaços de madeira, mas como uma pessoa que
se agiganta nas pernas de pau, que amplia o olhar diante do
mundo à sua volta, que cria uma conexão entre o céu e a terra
no desafio de encontrar um novo eixo de equilíbrio.
Foram três semanas de curso nas quais treinávamos durante
todas as tardes. A cada dia de oficina eu tinha certeza de querer
aprender mais e mais. Estava entregue àquele aprendizado que se
dava na prática física e no exercício mental de acreditar no que se fazia,
criando conexões simbólicas, descobrindo metáforas que me ajudavam
a compreender melhor o porte do aparelho. Quando a oficina já estava
no fim, eu quebrei a mão em uma queda ao tentar treinar a descida e
subida de um degrau de 15 centímetros. A indicação era não praticar
“degrau” sozinho, pois ainda não tinha domínio, mas minha ânsia em
aprender atropelou o tempo que eu precisava para agir com segurança.
Ansioso, tentei jogar sem a presença do instrutor e o resultado foi um
gesso no braço direito por três meses. Mesmo com isto, a oficina foi muito
produtiva e eu não deixei de continuar meu treinamento, fascinado pelo
desafio. Dei continuidade ao meu aperfeiçoamento com a perna de pau,
ainda com o gesso no braço.
Um dos principais aprendizados que esta experiência me proporcionou
foi que, antes mesmo de subir nas pernas de pau, é preciso aprender a
cair delas. A gente fica com medo de subir e depois que se acostuma
com a subida fica com medo de descer, mas é fundamental que, desde
o início da prática, se aprenda modos seguros de descida para que, em
casos de desequilíbrio total, seja possível recorrer a técnicas que evitem
danos. No entanto, por causa do medo, acabamos não querendo pensar
em cair. Neste caso, prefiro me referir ao termo “descer” a “cair”. Não é
o caso de excluir a queda, ela é o abismo sempre adiante e o objetivo é
evitá-la. Neste sentido, é importante assimilar técnicas para modos seguros
de descida tanto em situação de perda do equilíbrio como em casos de
descida consciente, principalmente quando não houver apoio elevado no
local e se fizer necessário descer até o chão para tirar as pernas de pau. É
descendo (ou caindo) das pernas de pau que se pode aprender as suas
dinâmicas de utilização e, com segurança, dominá-las. Mas, mais do que
cair, eu queria era subir e aprender a evitar a queda. Naquele momento,
eu conseguia me equilibrar na perna de pau, porém ainda não tinha força
e técnica o suficiente para conseguir dominá-la e ainda era dominado. O
medo de altura e o trauma da queda me ajudaram a dar mais atenção às
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técnicas e adquirir o domínio do instrumento. Até que aprendi a evitar
a queda e a descer sem lesões e com segurança.
Durante o curso com Alexandre, algumas técnicas foram ensinadas,
entretanto, o aprendizado se deu, de fato, na vivência prática com
o aparelho (que ocorreu de modo gradativo, no decorrer de 20 anos
de prática). Naquele momento, o meu corpo ia aprendendo, mesmo
que eu não soubesse explicar como. Diante do desafio, o instinto se
manifestava e, de algum jeito, acostumava-me com aquele novo eixo
de equilíbrio, aquele novo plano de altura.
Logo em seguida a este curso, fui convidado por Silvio Ribeiro6 para
participar do elenco do projeto Caravana Ecológica7, do qual participei
como ator durante 12 anos. Uma das características principais da estética
dos espetáculos criados neste projeto era que o elenco encenava utilizando pernas de pau. Passamos por um período de treinamento intensivo
para apurar nosso domínio com o aparelho e eu pude contribuir com
meu conhecimento recém-adquirido. Estava descobrindo os primeiros
segredos do instrumento a partir do que assimilara ao longo do curso e
também pude contribuir com treinamento de condicionamento físico,
dinâmicas e jogos de interação utilizando as pernas de pau, durante
aquele processo de montagem colaborativa, sob a direção de Silvio.
Logo chegaram as alegorias: eram pássaros (uma arara e um tucano)
com dimensões de aproximadamente 2 metros de comprimento x 80
centímetros de largura x 40 centímetros de altura. O modo de vestir e
manipular a alegoria dependia, primeiramente, de manter o equilíbrio
com as pernas de pau. O desafio maior não era o peso, o material era
leve. A insegurança se dava por outros fatores como: lidar com todo
o volume da alegoria a um metro de altura, sujeito à ação do vento e
pela dificuldade de saber onde se pisava, pois, ao vestir os pássaros, o
equilibrista/manipulador perdia o ângulo de visão do chão à sua frente.
Interpretava uma arara vermelha que era capturada por vilões do tráfico
de animais silvestres, que me furavam um olho e me preparavam para
o transporte. Sobre as pernas de pau, eu era a alma do pássaro e minha
dança criava o movimento de seu voo. As apresentações ocorriam em
locais alternativos, como feiras de caminhoneiros, centros de convenções,
praças, pátios de escolas, salões de festas, postos de gasolina e, na maioria
das vezes, eram eventos com grandes aglomerados de gente. A sensação,
no início do projeto, era de desespero, pois, com toda a demanda técnica
que me exigia muita atenção, ainda havia os grandes aglomerados de
pessoas que eram pegas de surpresa pelo espetáculo, que acontecia no
meio do público, sem separação de palco/plateia. Este foi o meu papel no
primeiro dos mais de 15 espetáculos que o projeto criou. Atuei em quase
todos eles, sempre utilizando as pernas de pau. O projeto chegou a realizar
mais de 50 apresentações por ano. Os diversos tipos de piso ampliavam
o nível do desafio, porque as encenações ocorriam em calçadas esburacadas, terrenos com pedregulho, areia, áreas com muito desnível, pisos
de ladrilho vulneráveis a ficarem escorregadios se molhados. Sem contar
a fadiga da exposição a temperaturas extremamente altas e baixas. Esta
vivência, sem dúvida, foi minha grande escola no aprendizado da perna
de pau e a descoberta da rua como lugar potente para o teatro.
Este recurso que possibilitava a construção de figuras gigantescas e
contribuía para a captura da atenção do público diante de reflexões importantes para seu modo de vida, também, ao longo do tempo, foi sendo
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compreendido por mim como disparador para outros processos de
criação e de presença cênica. Na medida em que eu ia dominando a
perna de pau ficava mais interessado em ampliar meu entendimento
sobre sua utilização, buscava aprimoramento das técnicas e descobria
novas possibilidades deste “brinquedo”.
Entre os anos de 2001 e 2002, participei de um projeto no qual
ministrava aulas de teatro e pernas de pau para adolescentes atendidos na ACALON8 – Escola Oficina. Este foi meu primeiro desafio
como professor, porém, mais do que dar aulas, era um espaço de
aprimoramento do meu próprio conhecimento no que diz respeito
ao estudo da perna de pau e que me proporcionava uma relação de
humanidade, acima de qualquer conhecimento técnico, pois a turma
era composta por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e este curso era uma das atividades socioeducativas
oferecidas pela instituição. Foi, neste momento, que eu comecei a
compreender o desafio de subir nas pernas de pau como uma metáfora psicológica e social de superação e construção de autoestima.
Meus parceiros neste projeto e eu sentíamos orgulho e realização ao
vermos aquelas pessoinhas se “agigantando” diante da vida, mesmo
que simbolicamente. Durante este período, realizávamos desfiles em
eventos beneficentes, nos quais estas crianças desfilavam com as pernas
de pau e figurinos confeccionados com materiais reciclados que elas
ajudaram a construir. Estas crianças ganhavam visibilidade diante de
públicos diversos. Esta atividade foi uma experiência significativa que me
proporcionou reconhecer, na prática, o valor social e político da arte e
seu papel empoderador.
A prática da perna de pau nos trabalhos que realizei (animações de
festas e de outros eventos e montagens de espetáculos) e também a
pesquisa quase diária a que me submeti, aliadas à necessidade de ensinar
outras pessoas, ampliaram meu conhecimento sobre o aparelho. Assim,
descobri minhas técnicas pessoais e encontrei metodologias acerca de
sua utilização. Nada se deu de um dia para outro e tudo dependeu de
diversos fatores para que, em determinado momento, eu quisesse ( junto
com outras pessoas) construir um núcleo de pesquisa sobre perna de pau.
Desde o início da minha experiência teatral, participei de muitos
processos de montagem de espetáculos nos quais a perna de pau era
elemento presente, não somente como recurso de treinamento físico,
mas como instrumento de criação. Isto me apresentava outro desafio:
eu não me sentia seguro para utilizar este aparelho de acordo com a
virtuose característica da técnica circense; eu não tinha interesse em dar
grandes saltos e realizar peripécias esperadas em números de circo; eu
queria fazer teatro com a perna de pau; queria conquistar a limpeza de
uma ação, a firmeza da base corporal, a mesma potência no encaixe do
quadril e a mesma liberdade que um ator é capaz de adquirir quando
encena com os pés no chão, sem utilizar as pernas de pau; eu queria que
quando a plateia me assistisse de perna de pau, visse uma figura gigante
em cena e não um ator com pedaços de madeira ou de metal amarrados
às pernas; eu queria dar vida a figuras gigantes e que o público se deixasse
levar pela verdade do todo das imagens construídas sem ficar pensando
que havia uma perna de pau ali; eu queria que a técnica fosse tão primorosa e profunda que funcionasse como base invisível, deixando mais
evidente a poesia da imagem do que sua estrutura técnica.
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S O B R E A P E S Q U I SA D O
G RU P O E A C R I AÇ ÃO
D O P R I M E I RO E S P E TÁC U L O
Há uma pergunta que sempre se replica em bate-papos, palestras e
outros espaços de diálogo sobre o fazer artístico deste coletivo: “Qual
é a linha de pesquisa do grupo?”. Esta é uma questão difícil porque não
há uma linha específica, mas variadas rotas que a pesquisa percorreu
ao passar dos anos. Uma coisa é certa: a perna de pau sempre esteve
presente em nosso trabalho. O canto, a máscara e os modos de articulação do figurino, do espaço cênico e da iluminação também estão
de alguma maneira presentes nestes nossos processos. Mas a perna
de pau, que entendo ser o elemento fundante da companhia, compõe
a dramaturgia de modo específico, de acordo com a demanda de cada
criação. Foram quatro espetáculos ao longo de 11 anos e em cada um
deles a perna de pau é, técnica e esteticamente, determinante.
Lanço o olhar sobre o histórico de nosso trabalho, a fim de identificar os caminhos percorridos e apresentar os conteúdos que nos
ajudaram a delinear nossa trajetória. Apresento minha visão sobre os
processos do grupo e como acredito que estes se deram de maneira
instintiva. Essa retomada torna possível reconhecer os percursos de
nossa caminhada, o que me permite construir um processo de reflexão
mais aprofundado sobre nossa história. Detenho-me a pensar sobre
os primeiros anos do grupo até a montagem do primeiro espetáculo A
Pereira da Tia Miséria, em 2010.
A montagem de A Pereira... aconteceu no ano de 2010, mas, para seu
resultado grandioso, foi percorrido um caminho bem mais amplo do que
os meses de ensaio e produção da obra. Considero que a caminhada
se inicia desde as oficinas de 2006 e 2007, passando pelo período de
fundação do grupo, em 20089. No ano seguinte, em 2009, alimentávamos
o desejo de sintetizar os materiais desta pesquisa em uma obra de arte
acessível e potente, com temática universal, estética fantástica e popular.
Entendíamos que a perna de pau era um elemento que nos possibilitaria
atingir alguns desses objetivos.
Queríamos mais e mais descobrir os segredos da perna de pau e queríamos nos descobrir também enquanto pessoas sensíveis que se desafiaram
em uma relação profissional coletiva e verdadeira, por meio da arte. Era
sobre as pernas de pau que nos reconhecíamos, cada um a si próprio e na
descoberta do outro e da outra, durante as dinâmicas que realizávamos.
Eram caminhadas no parque, na praça, na quadra, em eventos com multidões ou no silêncio de uma sala de ensaio. O medo era sempre presente.
Desconfio que era o medo, comum entre nós, que nos aproximava e era a
comunhão que nos encorajava. Assim, seguíamos (e ainda seguimos até hoje)
cambaleantes, gigantes, por trilhas desconhecidas, mas que demarcavam (e
ainda demarcam) nossa trajetória.
O modo como cada pessoa se coloca diante da (e sobre a) perna de
pau é revelador sobre sua personalidade. As pernas de pau desnudaram
nossas almas e fizeram com que nos conhecêssemos verdadeira e profundamente, na medida do limite permitido por cada um, cada uma. Desde
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o início, entendemos que o “brincar” de andar de perna de pau
aliviava o medo e o que mais fizemos entre 2006 e 2009 foi brincar.
E foram muitos jogos e dinâmicas de grupo e espaços individuais de
brincadeira (estudo) solo para apurar o equilíbrio.
Uma das atividades presentes em nossos encontros era dançar
sobre pernas de pau. Este instrumento estabelece uma dinâmica
pendular que define o equilíbrio de quem o escala e é esta dinâmica
que é preciso dominar. O ato de dançar ajuda o e a pernalta a esquecerem os vícios posturais e a se livrarem das tensões que se acumulam
em regiões como ombros, lombar, mãos e pernas, que prejudicam
o porte do aparelho. Focando no ritmo da música é possível vencer
o pêndulo que desencadeia o “trote” – que é a primeira dinâmica, a
partir do movimento pendular de equilíbrio primário, no porte da
perna de pau – e isso gera a autonomia da pessoa pernalta no domínio do tempo-ritmo do aparelho. Outra dinâmica que fazíamos muito
era o “segue mestre” – alguém assumia a frente e criava um percurso
que atravessava barrancos e degraus (subidas e descidas), terrenos
esburacados (isto quando em espaços ao ar livre), areia e executava
modos de caminhar específicos, giros, saltos, subidas e descidas do
aparelho de formas diversas (em sala de ensaio, a dinâmica acontecia
em fila, atravessando a diagonal da sala). Neste jogo, quem segue a ou
o mestre fica à mercê das suas proposições e este é mais um caminho
para se quebrar a dinâmica viciosa do pêndulo. É preciso focar no ritmo
e dinâmica propostos pelo mestre do jogo para que o ritmo que a perna
de pau impõe seja superado. Pela observação, conseguimos assimilar
não só um movimento ou uma atividade qualquer, mas também detalhes
de sua corporeidade que estreita ainda mais a relação de contracenar.
Na saga do domínio do tempo-ritmo com a perna de pau seguíamos realizando dinâmicas de chão, formações de imagens coletivas,
“ mandalas” compostas com os corpos em posições diversas (como
uma dança de chão com movimentos em coro), modos de subida e
descida em trios, duplas e individuais. Eu queria autonomia no porte
do instrumento que nos agigantava e eles e elas precisavam (como eu
já havia precisado antes) de tempo de prática e disponibilidade para o
desafio. Além do domínio do tempo-ritmo, nos desafiávamos pulando
cordas, encontrando meios de subir e descer do aparelho sozinho, em um
muro, poste, árvore, ou somente com a ajuda de um bastão como apoio.
Eu gostava de praticar um jogo que consistia em tentar ficar o máximo
de tempo possível parado, apenas com o apoio de uma das pernas e no
limite do desequilíbrio realizar grandes saltos com deslocamentos para
diferentes direções no espaço. A cada desequilíbrio um novo salto e assim
sucessivamente. Foram inúmeras dinâmicas que nos ajudavam a dominar
cada vez mais este aparelho e alimentavam nosso repertório corporal. Em
aproximadamente três anos de pesquisa, havíamos garimpado muitos
materiais e criado um repertório de estruturas cênicas, composições de
figuras e caminhadas que nos apresentavam um leque de possibilidades
de criação. Fazíamos tudo isso livremente, sem um objetivo específico
(naquele momento) de criar um espetáculo e isto era importante para
abrirmos caminhos livres de pesquisa.
No segundo semestre de 2009, nos deparamos com o livro Contos
Populares Espanhóis10, traduzido por Yara Camillo. Nesta publicação havia
o conto A Pereira da Tia Miséria que, enquanto eu o lia pela primeira vez,
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automaticamente, já visualizava muitos dos materiais do estudo da
perna de pau em sintonia com os elementos da história que me era
apresentada. Foi um movimento mágico do universo que nos colocou diante daquela literatura para nos mostrar que tudo aquilo que
fizéramos durante anos, sem muito saber o porquê, fazia todo sentido
e que tínhamos ali a possibilidade de criar uma obra de arte potente,
que vinha ao encontro de nossas inquietações individuais e coletivas.
Considero todo este período que antecedeu a montagem fundamental para que pudéssemos concretizar esta criação com a qualidade
que fizemos. Claro que as contribuições do Eric D’Ávila e do Alex Lima
valorizaram ainda mais o resultado final, mas tudo partiu e dependeu
do nosso desempenho com as pernas de pau. Eric foi importante para
a definição das personagens que cada ator e atriz iria assumir, pois
disto dependia a sua composição e direção musical. O trabalho com
Alex definiu a personificação de cada alegoria presente na história. Nós
já vínhamos pesquisando uma gama de obras de arte surrealistas e
renascentistas que nos abriram a mente para possibilidades estéticas.
Dentre estas referências, encontrávamos em James Ensor, Hieronymus
Bosch, Pieter Bruegel e Salvador Dalí um caminho para a composição
imagética das figuras presentes na encenação, considerando que estaríamos todos e todas em cena utilizando pernas de pau e nisto implicavam
algumas questões técnicas em relação à manipulação de cada peça do
figurino, do cenário e da própria perna de pau. Foram criados protótipos
de bonecos e de alguns elementos do figurino para o treinamento antes
da confecção dos elementos originais, com a finalidade de estudarmos
a viabilidade e eficácia de cada proposta. A maquiagem criada na reta
final da montagem estabeleceu unidade estética na expressão das
figuras do coro que conta a história. Os estudos sobre o texto dramático,
composto por Luan, a partir do conto popular traduzido por Yara, nos
ajudaram a lidar com as orações invertidas e métrica específica de rima
propostas pelo autor, que também estava em cena conosco.
Em relação à perna de pau, foi no período de montagem que conseguimos viabilizar alguns elementos da pesquisa que, até então, não
havíamos conseguido acessar, como as pernas de 2 metros de altura, as
muletas do cachorro, os bonecos e a estrutura da árvore que requeriam
um estudo de apoio e escalada que proporcionassem naturalidade nas
movimentações, pois, ainda, não possuíamos recursos financeiros para
investir nisto. Apesar dos poucos meses que tínhamos para a estreia,
Bruna, Guilherme, Thunay e eu já estávamos encaminhados na pesquisa
e possuíamos uma gama de elementos que contribuiriam para nossas
composições individuais futuras. Para Camila e Luan, era tudo muito
novo e aprenderam a utilizar o instrumento, praticamente, enquanto
montávamos as cenas. Eu, que assumira a personagem mendigo-santo,
tinha, como elementos principais, o bastão que me dava apoio e um relicário (espécie de caixa de madeira) que era transportado, num primeiro
momento, como uma trouxa de andarilho presa nas costas e, em seguida,
na cabeça, apoiado pelos ombros. Este elemento pesa alguns quilos e isto
me exigia ainda mais esforço físico para conseguir executar todas as ações
do trajeto da personagem. Agreguei à minha partitura algumas caminhadas
que sugeriam o cambalear de um bêbado, o movimento de queda e subida
utilizando o bastão como terceiro apoio (na figura do tripé), e o apoio do
bastão (no glúteo) como um banco (em referência aos pastores da região
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de Landes, na França dos séculos XVIII e XIX , que usavam a perna de
pau e bastões em seu trabalho diário), para o momento de vestir o
relicário, em que ficava, por alguns segundos, sem visão e este apoio
precário era o que evitava a minha queda. Giros e paradas bruscas
criavam efeito de suspensão do corpo em desafio à gravidade e exigiam
muito esforço físico para que eu pudesse executar movimentações
precisas. Quando bem executadas era possível criar a sensação de
naturalidade e leveza na movimentação e a crença momentânea, do
público, de que a figura era realmente gigante. Este sempre foi um dos
objetivos gerais de nossa pesquisa.
Cada um de nós tínhamos nossas particularidades na pesquisa com
as pernas de pau. Thunay tinha o desafio de dominar um par de pernas
de 2 metros de altura, que pesava quase 10 quilos e exigia um tempo
diferente do das pernas de 1 metro. Além disso, usava capa de tecido
com, aproximadamente, 2,5 metros de comprimento por 1,6 metro
de largura que interferia em sua caminhada e o deixava vulnerável à
força do vento. Também portava luvas com unhas de cobre (confeccionadas por Daniele Stegmann), que sugeriam garras e ampliavam o
tamanho de suas mãos, conforme a proposta estética para a figura da
Morte. Guilherme também tinha as suas caminhadas específicas que se
definiam a partir da composição do figurino da Tia Miséria. Alex propôs
uma saia composta por três camadas, cujas bases foram forjadas com
bambolês improvisados com mangueiras plásticas e uma espécie de
touca de tela sobre sua cabeça que exigia uma grande angulação na
mudança de foco para que seu rosto não ficasse escondido pelo figurino.
Bruna conduzia Camila na descoberta das possibilidades de apoio e
escalada da árvore, com pernas menores, de 70 e 50 centímetros, que
as deixavam mais ágeis diante de todos os outros. As peras possuíam um
mecanismo que as transformava de fruto inteiro vistoso a fruto mordido
e isto também requeria uma técnica de manipulação a ser assimilada.
Luan, além do desafio de compor a figura do Médico sobre pernas de
1 metro, assumiu o compromisso de dominar a utilização das muletas
para dar vida ao Cachorro Sem Nome. Luan aprendeu a andar de perna
de pau caminhando sobre quatro apoios. Era visivelmente desesperador,
mas, igualmente, fascinante ver minhas companheiras e companheiros
desafiando-se e descobrindo caminhos para vencê-los. Bruna, Camila e
eu compartilhávamos o compromisso de dar vida aos três bonecos que
ajudam a contar a história. A manipulação destes elementos é dolorida,
pois exige demais da musculatura do corpo todo. A partir das técnicas
tradicionais de animação, que já havíamos tido contato até então, descobrimos as possibilidades de manipulação destes bonecos concebidos,
genuinamente, nesse processo criativo. Cada boneco era acoplado em
uma das pernas da manipuladora, com a cabeça fixada no joelho e os
braços eram manipulados pelas mãos das atrizes e do ator. A cada um e
uma de nós eram atribuídas as demandas da composição das estruturas
cênicas individuais, composição de personagens, contracena, manipular
todos os elementos de cenário, figurinos, adereços, bonecos, instrumentos,
o cantar e articular o texto com toda a sua complexidade e ainda construir
com verdade aquele universo fantástico portando pernas de pau de diversas
alturas. É claro que isto não foi possível (integralmente) naqueles poucos
meses de montagem, isto se deu paulatinamente no caminho construído
pelo espetáculo, também, depois de sua estreia e até hoje. Certamente,
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conseguimos, por algumas vezes, nos aproximar dos ideais de perfeição
que delineamos para o trabalho. Até hoje, com todas as mudanças de
elenco e alterações de elementos de cena e reestruturações de cenas,
ainda é possível nos aproximarmos daquele ideal. O espetáculo é o
mesmo, mas a cada nova composição do elenco algumas nuanças se
alteram. Mas a estrutura da obra permanece a mesma. Nosso grande
temor, no início, era o espetáculo não resistir à sua primeira mudança
de elenco. Hoje, depois de quase dez anos de estrada com quatro
alterações concluídas, percebo que o espetáculo é uma obra viva e
que cada ator e cada atriz que compartilhou e que compartilha a cena
neste trabalho enriqueceu e enriquece o espetáculo e contribui para
que esta obra de arte permaneça potente e faça sentido.
Quanto à direção, desde o início, antes mesmo de o grupo se formar,
nossos encontros eram conduzidos horizontalmente. Claro que no
começo de tudo fui eu que dei o start e, naturalmente, acabei conduzindo algumas dinâmicas, mas, no desenrolar do tempo, cada um e
uma, na medida do seu interesse e conhecimento, foi inserindo-se nos
processos de condução. Nos ensaios, havia momento de preparação
física conduzida por uma pessoa do grupo, treinamento vocal guiado
por outra, ao ensaiar uma cena em que duas, três pessoas estavam
contracenando, outra contribuía na direção. Por vezes, grupos se formavam para improvisar sem nenhum olhar de fora, depois, os grupos se
encontravam e compartilhavam os resultados do trabalho. No coletivo
decidíamos o que fazer com aqueles materiais, como seriam os encaminhamentos e qual o papel de cada pessoa nos desdobramentos do
trabalho.
No período da montagem do espetáculo, nos deparamos com um
problema: houve um momento em que todos estávamos em cena,
improvisávamos, criávamos, mas não tínhamos a visão geral do grupo,
sentíamos falta de um olhar de fora. Em muitos momentos, contamos
com os olhares do Alex e do Eric para algumas escolhas e sabíamos
que suas opiniões partiam de seus lugares de atuação no trabalho e
absorvíamos o que nos era coerente nas suas contribuições. Quando
já montadas a maioria das cenas propostas na dramaturgia, ainda nos
sentíamos perdidos quando não estávamos em cena dando vida às
personagens e foi então que, depois de uma crise coletiva, entendemos
que havia um “corpo coletivo” que contava e cantava a história e que
não poderia ser suprimido pelas figuras as quais, antes, acreditávamos
protagonizar a história. Para o público, a Tia Miséria é a protagonista da
história, mas nosso entendimento era de que o coro é o que dá força
à obra. Foi quando olhamos para nós e voltamos à sala de ensaio para
pesquisar, agora, elementos do coro grego, que já havíamos estudado
em outros processos na EMT, a fim de criar a unidade do coletivo em cena.
Compreendemos ali que quem conta a história neste espetáculo não são
as personagens, mas, sim, o coro. Além das particularidades da criação
de cada personagem, era necessário colocar o grupo para respirar junto.
Naquele momento, cada integrante do grupo tinha um entendimento (ou
nem conseguia entender ainda) do processo que transcorria. Tudo acontecia como um turbilhão que tinha que acontecer (e acontecia), com uma
força que já parecia não termos mais domínio sobre ela. E neste turbilhão
só queríamos que uma flor brotasse no final de tudo. Não contávamos com
a figura de um diretor que pudesse assistir tudo de fora e nos conduzir na
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escuridão que nos encontrávamos. Mas tivemos muitas pessoas11 que
contribuíram, de alguma forma, em algum momento deste processo
às quais pudemos confiar nossas angústias e que, generosamente,
compartilharam seus olhares e fizeram proposições sobre o processo.
Na verdade, a gente só precisava encontrar espaço-tempo para deixar
nossos corpos pulsarem juntos, pois está aí a força motriz que faz esta
obra de arte existir: o corpo coletivo.
Tivemos treinamento de máscara porque vislumbrávamos a possibilidade de as personagens serem compostas com este elemento, mas
entendemos, no decorrer do processo, que somente a figura do cachorro
seria composta com máscara. Independentemente de utilizar ou não a
máscara no resultado final do espetáculo, o treinamento com ela nos
dava (somado ao treinamento da perna de pau) condicionamento físico,
que contribuía para o apuramento do foco, para a composição de figuras
com corpos tridimensionais, engajamento do corpo por inteiro, subvertendo a lógica da verticalidade que a perna de pau impõe, dilatação e
sustentação da presença cênica. Seria preciso sustentar o domínio do
tempo-ritmo e o foco durante todo o trajeto cênico, porque encenaríamos
na rua em uma semi-arena e, nestas condições, estaríamos muito mais
vulneráveis ao ambiente e à dispersão.
Este espetáculo acontece na rua com elementos da cultura popular,
mas, na realidade, ele acontece numa dinâmica muito mais intimista e
marcada do que um típico espetáculo de cultura popular, que possui suas
marcações, porém depende da abertura do jogo, no sentido da participação direta, com o público. No caso desta obra, o elenco precisa estar em
sintonia para dançar e cantar no mesmo ritmo, executando os arranjos
harmônicos da trilha musical, além do porte e manipulação de cada um
dos elementos de cena, a articulação do texto complexo e a movimentação cênica intensa e exaustiva sobre pernas de pau, durante 50 minutos.
Toda esta dança cria uma atmosfera peculiar, como uma bolha magnética
que atrai a atenção das pessoas que passam pelo passeio público e são
capturadas pela beleza e grandiosidade da encenação.
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Dirigir um espetáculo de teatro em coletivo demora muito tempo
porque é preciso dialogar até que cada integrante consiga se situar
no processo e que todos se identifiquem, de alguma forma, com o
mesmo processo. Naquele momento, ainda estávamos iniciando a
descoberta dos caminhos e meandros do convívio criativo em grupo.
É certo que quando Camila e Luan (Adalberto, em seguida) entraram
no processo de A Pereira..., Bruna, Guilherme, Thunay e eu tínhamos
mais domínio dos processos do grupo e autonomia para conduzir
treinamentos e outros jogos de criação. No entanto, todos sabíamos
que o objetivo era que ela e eles também conquistassem autonomia
para assumir frentes no processo de direção do grupo.

3

A P E S S OA A RT I S TA E A
E N G R E NAG E M DA
P RO D U Ç ÃO C U LT U R A L
O meu objetivo aqui é identificar qual o espaço que a “produção”
ocupa no meu fazer artístico. Para isto, recorro à memória a fim de
trazer à tona lembranças do processo que me conduziu a este universo
e que me preparou enquanto produtor/realizador cultural. O desafio é
organizar os pensamentos, que afloram desordenadamente, de forma a
selecionar o que é importante constar neste texto. Mas como é possível
sintetizar um relato, uma ideia, um argumento, uma reflexão em poucas
linhas frias? É possível? Ao querer responder a estes questionamentos,
acabo travando o fluxo do pensamento. Dou voltas e, quando penso
chegar a algum ponto, não consigo desenvolvê-lo. Decido me entregar
verdadeiramente e o pensamento se materializa no digitar dos dedos
em meio a um mergulho no mar da memória no qual encontro as outras
partes de mim.
A minha primeira lembrança de vida relacionada a organizar um evento
é de quando ainda era criança. Gostava de organizar as brincadeiras.
Havia uma, em especial, na qual me empenhava bastante: o casamento.
Eu roubava flores de todos os jardins possíveis da vizinhança e montava
vasos com latas de óleo e os posicionava delineando as bordas de um
corredor, no meio da rua onde morava com meu pai, mãe e duas irmãs,
em Uraí, cidade do interior do Paraná. No final do corredor de flores era
posicionado um banco de madeira coberto com a metade de uma cortina
de renda velha. A outra metade da cortina era presa por uma tiara na
cabeça de uma das crianças e representava o véu da noiva. Um pequeno
dicionário Aurélio era a bíblia e o bolo era de barro. Eu produzia tudo, só
não escolhia os casais. Isto dependia da malícia das crianças maiores. O
meu prazer estava na saga de construir o ambiente da brincadeira. Esta
já era a minha brincadeira. Eu me adiantava e quando a gurizada chegava
já estava tudo pronto. Depois de adulto, me vejo fazendo algo parecido,
mas com responsabilidades que antes não existiam.
Depois de trabalhar em diversas áreas (sorveteiro, loja de armarinhos,
fábrica de barbantes, banco, casa de bingo, restaurante), durante a adolescência, entrei no universo do teatro. No ano de 2000, quando aceitei
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participar da Caravana Ecológica, estava entrando não só em um
projeto, mas em uma usina de projetos. Aquela escola de teatro era
uma plataforma que abrigava muitas ideias, muitos espaços, muitas
frentes de atuação.
A partir das oportunidades que me foram dadas, pude entrar em
contato com outros saberes relacionados ao fazer teatral que me
dariam a base de construção (e desconstrução) do meu ser humano,
artista e realizador.
Durante os doze anos que integrei a FUNCART, primeiramente, como
aluno de teatro e, depois, como funcionário, participei de mais de 50
produções realizadas: eram espetáculos de formatura, viradas culturais,
eventos de final de ano, dentre outros projetos. Foi na FUNCART que
me aproximei do André, do Adalberto, do Guilherme e da Bruna, que
eram alunos e estagiavam como assistentes de produção em vários
desses projetos.
O envolvimento com a produção foi inevitável para mim, desde
quando mergulhei no universo do teatro e escolhi a arte como ofício.
Na escola, era difícil me desligar da condição de aluno, mesmo quando
assumia a posição de professor. Eu não me sentia à vontade para assumir as responsabilidades que me eram dadas porque não confiava no
conhecimento adquirido na minha prática do ofício. Trabalhar sob uma
coordenação, que me dava amparo institucional, me deixava mais seguro.
Eu me envolvia de corpo e alma nos processos e poderia escrever
um livro só das experiências vividas naquele período tão expressivo e
empoderador de minha formação profissional. No entanto, ao que cabe
nestas linhas, pontuo sobre a importância da figura de Silvio Ribeiro,
não só em minha formação, mas para centenas de pessoas que tiveram a honra de serem seus e suas alunas em algum momento de suas
vidas. Silvio é um artista e educador generoso que abre muitas portas
e janelas de oportunidades para os que se interessam pelo teatro na
cidade de Londrina. Nos afinamos intensamente como companheiros
de trabalho, como amigos e como mestre e aprendiz. Por alguns anos,
compartilhamos muitos processos artísticos que nos encheram de vida.
Assim foi o meu “batismo” no teatro.
Silvio Ribeiro, Fernanda Fernandes e eu, durante um período importante de estruturação da EMT, éramos o corpo administrativo de um
dos braços da FUNCART. A companheira Fernanda e eu adentramos ao
universo da produção no mesmo período e assumíamos frentes diversas
de trabalho para organizar e viabilizar as estruturas de atuação da escola
de modo colaborativo, sob a coordenação de Silvio. Faço questão de citar
estas pessoas, pois elas foram fundamentais para a construção de minha
autonomia profissional.
Este caminho belo e potente me levaria a alçar voos altos que me colocariam em outros lugares. Hoje desconfio que, talvez, neste processo de
aprendizado, o meu inconsciente já identificava a necessidade de fazer
escolhas importantes. Na contramão de comemorar as conquistas todas
que se acumulavam durante os anos de dedicação à EMT, estava angustiado em relação a minha vida em vários âmbitos. Profissionalmente, era
certo que eu queria ser artista e era feliz por tudo que já havia concretizado,
mas, aos 27 anos de idade, eu buscava identificar qual era o meu lugar no
teatro e quais seriam os caminhos possíveis a seguir para me encontrar.
Era arte mesmo que eu queria fazer? Qual arte eu queria? Como chegar
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onde queria? O que poderia me impedir? Quais seriam as minhas
verdadeiras contribuições para o teatro?
Em agosto de 2006, eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina
de iniciação à perna de pau na EMT para alunos e alunas da instituição. O objetivo do curso era não só que aqueles jovens aprendessem
a andar sobre os aparelhos, mas que conseguissem fazer teatro nas
alturas. O resultado da pesquisa foi empolgante, tanto que decidimos
continuar com encontros semanais, em paralelo às atividades que já
realizávamos na instituição. Os encontros aconteciam aos domingos,
feriados, em intervalos de outros compromissos e tornaram-se lugares
de experimentação livre e direcionada das possibilidades de utilização
das pernas de pau.
Em 2007, foi realizada outra oficina, com novas pessoas integrantes,
sendo que as primeiras continuaram e contribuíam como assistentes,
tendo o desafio de compreenderem melhor os desdobramentos da
pesquisa. Assim, permanecemos. Até que, em 2008, ainda estávamos
nos estudos e foi, então, que nos entendemos enquanto grupo. Este
período foi determinante para que eu encontrasse possíveis respostas
para as perguntas que me inquietavam.
Ainda em 2008, além das demandas da construção do Ás de Paus,
ingressei no Curso de Artes Cênicas da UEL , já atravessado pela experiência com aquelas pessoas. Ingressar no universo acadêmico foi fundamental para o meu amadurecimento, pois me deu mais autonomia para
me reconhecer e me colocar, enquanto indivíduo, diante de processos
colaborativos, como aluno, professor ou companheiro de trabalho.
Quando abraçamos a ideia de criar um grupo de teatro, nosso intento
era manter uma rotina de trabalho que nos proporcionasse uma pesquisa
continuada e a criação de espetáculos de qualidade que sobrevivessem
à temporada de estreia e que pudessem circular para outros lugares fora
de Londrina, com estrutura acessível para diversos espaços e públicos.
Eu sabia que estávamos assumindo uma responsabilidade muito grande,
do tamanho das inquietações e dos ideais que nos aproximavam e nos
impulsionavam. Para que nossos sonhos fossem concretizados, precisávamos de uma frente de produção capaz de fazer a roda da fortuna
girar. Eu estava disposto a dar a partida neste movimento.
Na medida em que eu via algo muito belo florescendo no meu horizonte, também, percebia que um movimento de transição estava em
curso. O fato de um dia eu decidir me desligar da EMT e da FUNCART foi
dolorido como o parto de um ser que se constrói dentro de outro ser, faz
parte dele, mas que, em determinado momento, está pronto para romper
aquele espaço no qual ele já não cabe mais e sente que precisa sair para
conquistar seu próprio lugar. Foi um parto natural. Era necessário para
encontrar o meu lugar profissional, para que eu pudesse me reconhecer
enquanto indivíduo, ciente da importância das minhas origens. A cada
passo dado a partir dali, e quanto mais o tempo passou, mais meu ser se
encheu de gratidão às pessoas que somaram em minha formação, não
só como artista e técnico, mas também em minha construção humana.
Em praticamente todos os meus espaços de formação na EMT, na universidade e integrando grupos de teatro, vivenciei e ainda vivencio práticas
de treinamento de ator e atriz, de direção, de construção dramatúrgica,
que se fazem de maneira horizontal, em que as decisões são tomadas de
forma coletiva e cada pessoa colabora de acordo com o seu interesse e
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conhecimento. A função que norteia todo o meu trabalho em teatro
é atuar. É em cena que me realizo porque o teatro acontece na comunhão. O teatro depende da relação humana no seu sentido mais
sublime e de uma estrutura técnica como base para o jogo. Assim,
se quero falar de produção cultural, não há como não relacioná-la
ao processo artístico.
As funções técnicas nas quais sou capacitado são as de cenotécnico, contrarregra, cenógrafo, operador de som e de luz, iluminador,
figurinista e produtor. O meu modo de pensar a construção de uma
cena e o meu modo de estar em cena se dão nas possibilidades de
compor em relação direta com múltiplos elementos da engrenagem
e maquinaria da encenação.
Por exemplo, pensar uma estrutura de iluminação alternativa capaz
de ser manipulada em cena. Um elemento do cenário possui interruptores12 e variadores de luminosidade13 e, em determinados momentos, alguém do elenco interfere em suas regulagens transformando
o ambiente cênico. A atividade de ligar, de desligar uma lâmpada
ou diminuir e aumentar a intensidade da luz do ambiente compõe a
dramaturgia como passos na dança, que embala toda a movimentação
e é realizada com pulso de vida, e consciência do ator e da atriz do
desafio de construir sentido. Esta atividade se soma no caminho para
a construção da ação cênica.
Assumi as responsabilidades, errei demais e descobri muita coisa
com os erros. Foram eles que me levaram a muitos acertos. Uma escola
só funciona se o aprendizado acontecer para o aluno e para o professor.
Ao fazer esta contextualização, traço um panorama sobre o caminhar
da produção do Núcleo ressaltando a importância daquelas jovens
pessoas que me acompanhavam na descoberta de um lugar belo que
se apresentava no horizonte. Eu puxava a fila nos primeiros passos da
nossa caminhada porque já conhecia um pouco mais o percurso, mas
era movido pela vitalidade e interesse daquelas almas criativas.
A pesquisa com a perna de pau já estava bem adiantada quando
decidimos inscrever nosso primeiro projeto cultural em um edital de
fomento. O conto A Pereira da Tia Miséria caiu em nossas mãos como um
sinal do universo e definiu nossa proposta. Por já ter tido contato com
elaboração e produção de projetos na FUNCART, assumi a frente técnica
desta empreitada, mas dependi das colaborações de todas e todos do
grupo para juntarmos documentos, organizarmos informações, elaborarmos orçamento, escrita da argumentação e todos os outros detalhes
exigidos no edital.
Naquele momento, contávamos com o suporte técnico da equipe de
produção da EMT. Este apoio nos ajudou a entendermos as diretrizes e
exigências do edital para viabilizarmos nossa proposta. A aprovação do
projeto junto ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) foi a
confirmação de que estávamos no caminho certo. Realizamos a montagem
e a temporada de estreia com pouco mais de 27 mil reais. O espetáculo
estreou às 11h da manhã do sábado, 21 de agosto de 2010, no calçadão de
Londrina. Das 10 apresentações previstas no projeto, realizamos 15 e juntamos todas as contribuições espontâneas que recebemos ao final de cada
uma. Com este dinheiro conseguimos investir em nossa primeira viagem
com o espetáculo. Fomos fazer um intercâmbio com a Grande Companhia
Brasileira de Mystérios e Novidades, no Rio de Janeiro. Na mesma lógica
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do “chapéu” conseguimos participar do FRINGE, mostra paralela
do Festival de Teatro de Curitiba, em março de 2011. A participação
neste festival nos proporcionou um voo alto que percorreu todo o
Brasil, desde então.
O FRINGE é uma das maiores vitrines que dá espaço para uma gama
de novos trabalhos que se revelam no cenário nacional. Isto é um
chamariz para curadores de outros festivais e projetos de circulação.
No caso, um curador do SESC assistiu a uma das apresentações e no
mês seguinte entrou em contato convidando-nos para participar do
projeto Circuito SESC de Artes – SP, que consistia em um comboio de
ônibus cheios de artistas e técnicos que circulavam por dezenas de
cidades durante 20 dias. Em cada ônibus havia coletivos de dança, de
música, de circo, de literatura, fotografia, performance arte, artes plásticas e teatro. Era tudo tão diferente do que estávamos acostumados
que parecia um sonho. Eu estava encantado com aquela oportunidade,
com as pessoas que conhecia. Naquele momento, começou a “cair a
ficha” sobre a grandiosidade do teatro que estávamos fazendo.
No final de 2010, havíamos tentado um segundo projeto no PROMIC,
cujo objetivo era uma nova circulação de A Pereira... em Londrina, mas
não fomos contemplados. Decidimos então, em 2011, nos inscrever em
todos os festivais de teatro possíveis, dentro e fora do Brasil. A primeira
relação estabelecida com o SESC nos abriu muitas outras portas, pois
esta instituição somava-se à curadoria e organização de muitos destes
festivais. Como já conheciam o nosso trabalho e éramos bem vistos
nesta seara, fomos selecionados para compor a programação de muitos
eventos. Assim viajamos pelo Brasil. A Pereira... conquistou seu espaço
no cenário cultural e nos corações de muitos espectadores.
Ainda em 2011, com a oficina que gerou a leitura dramática da obra
Hamlet Máquina, nos sentimos instigados com o universo do teatro
pós-dramático. Apresentamos um novo projeto junto ao PROMIC, intitulado “O Homem Máquina – investigação teatral acerca da desconstrução do humano”, que foi aprovado para ser executado no ano de 2012.
Este projeto foi um dos nossos maiores desafios, pois apresentava uma
temática complexa que demandava muito tempo de pesquisa. Estávamos
diante de águas turvas nas quais era necessário adentrar e o compromisso já estava estabelecido, precisávamos cumpri-lo. No entanto, nosso
compromisso não se resumia somente a este projeto, pois as respostas
de tantos festivais e outros eventos que iam confirmando-se em nossa
agenda comprometiam o tempo que precisávamos para construir o Singra,
espetáculo fruto deste novo projeto. Assim, nos desdobramos para dar
conta de todo o trabalho e concluir o projeto com dignidade.
Nesse turbilhão, recebemos a notícia de que havíamos sido selecionados para compor a grade de espetáculos do Palco Giratório, projeto de
circulação teatral do SESC nacional, e isto nos exigiria dedicação exclusiva
durante o período de sua execução, que seria em 2013. Era 2012 e nossa
agenda estava repleta de festivais e outros eventos que aconteceriam,
ainda naquele ano. Assim, “O Homem Máquina” precisou ser prorrogado
e a estreia e temporadas do Singra aconteceram no ano de 2013, entre as
viagens do Palco Giratório.
Mesmo com todas as dificuldades presentes neste processo, o Singra
conseguiu tocar o público de modo profundo. Nós também fomos tocados pela sua essência. Porém, o modo como conseguimos viabilizá-lo foi
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aquém do que gostaríamos. Todas as vezes que toco neste tema
parto da hipótese de que, talvez, este projeto teria acontecido em
um momento desfavorável, visto que estávamos na “crista da onda”
com A Pereira... e poderíamos ter focado nela, antes de pensar em um
novo trabalho, pois o primeiro trabalho florescia a cada dia e gerava
novas demandas e compromissos. Mas, ao ponderar o todo daquele
momento turbulento, chego à conclusão de que ele foi de extrema
relevância para o amadurecimento de nossa pesquisa, porque foi a
partir da experiência com o Singra que o jardim de Donantônia floresceu.
Havia muita coisa na proposta de pesquisa do Singra que não
conseguimos avançar de modo eficaz, uma delas foi o desdobramento
dos estudos com a perna de pau. Houve, neste espetáculo, a proposta
de utilização das pernas de pau, de bastões, muletas e tecidos como
suporte para a construção de ambientes cênicos, cuja estrutura era
amparada pelos corpos dos atores e das atrizes. O que criamos, naquele
momento, apesar de se aproximar dos resultados esperados enquanto
proposta cênica, eram estruturas físicas inviáveis para a logística do
espetáculo. Isso aumentava o nosso desconforto com a obra. Também
havia toda a responsabilidade assumida com o SESC que acabou sendo
priorizada e o Singra não teve continuidade depois da prestação de
contas do projeto que o gerou.
Projetos como o Palco Giratório são muito importantes para grupos
que estejam buscando conquistar seu espaço de reconhecimento, mas
exigem muito de uma companhia principalmente quanto à necessidade de reinvenção. Ouvíamos de produtores e artistas que já haviam
participado deste projeto que era muito difícil um grupo sobreviver
a esta experiência. Nós éramos um grupo com apenas cinco anos de
existência e, ao mesmo tempo em que comemorávamos tudo o que
este tempo nos havia proporcionado, sofríamos por não conseguirmos
realizar tudo o que queríamos e nossas relações internas se abalavam.
Havia nisso tudo, também, o amadurecimento de cada integrante do
grupo e o afloramento de suas inquietudes pessoais.
Iniciamos 2014 com a reestruturação do trabalho e a primeira remontagem de A Pereira.... Em seguida a este processo, eu me afastei da sala de
ensaio para dar continuidade à faculdade, que também me exigia muito.
Dessa forma, dei espaço para que as outras pessoas do grupo pudessem
assumir frentes que, até então, eram encabeçadas por mim. Eu estava
desgastado com tudo o que havia acontecido no ano anterior e precisei
abrir espaço para as outras pessoas do grupo conduzirem os trabalhos. Não
havia me desligado do grupo, naquele momento. Continuava participando
de ensaios, apresentações e viagens com A Pereira..., mas sentia que era
importante que o grupo funcionasse sem mim. Até então, eu acumulara
muitas responsabilidades e tinha dificuldade em compartilhá-las com o
coletivo. Acabei assumindo uma posição de porta-voz nesta que pode
ser considerada a primeira fase do grupo, o que acabou restringindo o
envolvimento dos demais integrantes com os aspectos da produção e
das relações públicas.
No decorrer daquele ano, eu, aos poucos, fui retornando ao trabalho
com o grupo, agora, tomado pelo sentimento de gratidão e orgulho ao
ver a força de meus e minhas companheiras na busca por algo novo para
superar o sentimento de fracasso que havia pesado sobre nós. Quando
voltei, a figura de Antônia já existia, mas esta pesquisa se desenvolvia sem
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o compromisso de virar espetáculo. A Pereira... continuava circulando,
agora, com nova formação e fomos selecionados para realizar novos
projetos a partir deste espetáculo.
Em quase dez anos de estrada, nosso primeiro espetáculo ainda
vive e é uma das principais fontes de nossa subsistência. Este é um
belo exemplo de bom uso da verba pública e o nosso exemplo mais
concreto de que a potência da arte e uma produção bem articulada
fazem o “milagre da multiplicação”. Foram aproximadamente trezentas
apresentações em mais de cem cidades de todo o Brasil e muito valor
agregado, objetiva e subjetivamente.
Durante nossa trajetória, passamos por muitos processos de (re/des)
organização que nos colocaram em roda. Muita conversa. O diálogo é
o que nos mantêm. Em um coletivo, tão importante quanto se autoconhecer, se faz a necessidade de conhecer as outras pessoas. Todas elas.
Cada uma delas. O que nos identifica? O que nos distancia? Por quê?
É preciso se entregar ao exercício da escuta para que a empatia possa
ser aplicada e para que cada componente do grupo possa reconhecer
o seu lugar de fala, os seus gostos e desgostos, mas também os lugares,
desejos e angústias dos outros. Isto só acontece com olhos nos olhos
e verdade, sinceridade.
Esta reflexão não dá conta de apresentar algumas questões técnicas
acerca da produção, mas discute, a partir de relatos pessoais, aspectos subjetivos da relação de um artista com o arcabouço da produção
cultural. Mais do que narrar a saga que é viabilizar um projeto ou manter
uma companhia teatral, pretendo olhar para alguns embates (objetivos
e subjetivos) que me moveram no tempo.
Para que eu possa seguir adiante é preciso voltar para o ano de 2010,
pois ali se levantava uma nova geração de artistas e produtores culturais
engajados em causas políticas, não no sentido partidário da palavra, mas
na raiz do termo que está no modo como olhamos a cidade e atuamos
no dia a dia. O teatro é, também, um ato político. Havia vários grupos
e artistas em Londrina, à época, interessados por uma arte transversal,
interligada às causas sociais e às lutas pelos direitos humanos. Em uma
das edições do Festival de Teatro Popular, promovido pela Fábrica do
Teatro do Oprimido, foi aberta uma roda de conversa com brasileiros
e argentinos que participavam do evento. Incitamos a necessidade de
organização de movimentos que somassem na representatividade da
arte. Foi quando tomei conhecimento da Rede Brasileira de Teatro de
Rua (RBTR), que se encontrava virtualmente, por meio de um grupo de
e-mails, e em eventos presenciais que ocorriam em diversos locais do país.
Em 2011, conseguimos nos articular para participar dos encontros que
aconteceram em Teresópolis, no Rio de Janeiro, (IX Encontro – outubro
de 2011) e em Santos, São Paulo, (X Encontro – janeiro de 2012). Estes dois
eventos nos colocaram diante de espaços de discussão sobre diversos
temas relacionados ao fazer artístico no espaço público e às políticas
públicas para a cultura. Voltamos a Londrina inspirados e, em fevereiro
de 2012, surgia o Movimento de Artistas de Rua de Londrina (MARL) como
um braço local desta rede nacional. O Ás de Paus somava na construção
deste movimento e eu acabara sendo um dos interlocutores de mais esta
frente. As pautas principais que o MARL trazia em suas bandeiras eram a
ocupação do espaço público por artistas não só do teatro, mas de outras
linguagens também, que atuavam na Rua e a aprovação da Lei do Artista
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de Rua. Em oito anos de existência, este movimento conquistou credibilidade por meio da aprovação da Lei 12.230/2014, da ocupação14
de um prédio público que, atualmente, abriga o Canto do MARL e da
participação de seus e suas articuladoras junto ao Conselho Municipal
de Política Cultural. É relevante apresentar este caminho de formação
política porque a produção cultural se faz em constante diálogo com
as políticas do setor.
Entendendo que a cultura se manifesta no modo de vida de um povo
e é matéria-prima da arte, é fundamental que a pessoa que escolher
viver na arte acesse elementos da cultura para seu autoconhecimento,
para ampliar sua visão de mundo e para questionar. A arte se faz no
espaço invisível de relação entre a obra e seu interlocutor. Não creio
que a obra de arte seja algo transformador em si, mas o modo como ela
acaba sendo assimilada pode desencadear transformações profundas
no interno da pessoa e para além dela, no universo, de acordo com os
desdobramentos práticos dos afetos adquiridos.
Quando o fio da memória se desenrola, parece não ter mais fim,
por isso, é preciso tocar em tantos temas, pois a trama que constrói
uma trajetória é cheia de detalhes e para que um ponto seja dado ele
depende de uma passada de linha específica. Gostaria de concluir
expondo minha compreensão de que não há cartilhas e manuais que
possam regrar um processo em arte, muito menos de definir como a
produção deve se articular em um projeto cultural. Tentei, com meus
relatos, apresentar um caminho traçado por algumas pessoas em tempo
e espaço específicos e mostrar os desdobramentos de suas escolhas
que as possibilitaram, até então, sobreviver diante da realidade na qual
estamos contextualizados. E qual é o contexto?
O grupo surgiu no momento em que as forças progressistas assumiam a frente governista e o Brasil era destaque no cenário mundial
devido ao modo como enfrentou sua dívida com a cultura genuinamente brasileira e iniciou um processo de reparação histórica, que
diminuiu a desigualdade social e inseriu o pobre no convívio social. A
cultura e a educação eram valorizadas, pois o conhecimento favorece
o processo democrático. Ainda faltava muito para as políticas públicas
de cultura melhorarem, mas era possível sobreviver de arte. Nossas
utopias pareciam estar próximas no horizonte. No momento em que
estávamos começando a realizar projetos, com patrocínio dos mecanismos federais15, que nos colocariam em contato com elementos de
nossa cultura ancestral agregando conhecimento sobre nossa origem,
houve um desmonte do país.
Com o desenrolar do golpe, que se concretizou no impeachment
da então presidenta Dilma Rousseff, em 2016, uma nuvem pesada se
acumulou sobre nossas mentes. O conservadorismo extremo ganhou
força e aniquilou as possibilidades de diálogo entre as diferenças. A
diversidade cultural, que era reconhecida como uma riqueza e algo que
poderia nos reafirmar e nos unir enquanto povo, hoje, se torna argumento para a segregação. Perdemos o Ministério da Cultura. Foi criada
uma Secretaria Especial de Cultura dentro do Ministério da Cidadania.
As pessoas nomeadas como representantes desta nova secretaria não
estão interessadas nas causas da classe artística. Muito pelo contrário,
cancelam editais e desarticulam as linhas de fomento à cultura, atacam
a arte e artistas e proferem discursos retrógrados, na contramão do
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caminho da democracia. A cidade de Londrina, ainda que majoritariamente conservadora, possui políticas públicas para a cultura
que fomentam e atendem a uma boa parte da demanda da produção cultural do município. Neste cenário incerto e instável, a nossa
realidade local pode se reconfigurar a qualquer momento.
O fascismo no poder cria cortinas de fumaça para nos ocupar,
enquanto as instituições são corroídas pela corrupção e os ideais de
democracia e bem comum são deturpados. Os verdadeiros valores são
ridicularizados e a imbecilidade é enaltecida. Tentam descredibilizar o
nosso ofício e se utilizam da religião para nos agredir e isto acontece
porque esta gente tem medo de nós. Sabem que arte e artistas são,
humanamente, eternos! Mais do que nunca, o mundo precisa de nós.
Somente com arte se pode sobreviver à escuridão de um tempo como
este. Às vezes, parece que não será possível, mas na resistência um
novo dia se faz. Um dia em que novos consensos sejam construídos e
que a liberdade seja a realidade de todos os povos. Sobreviveremos
na luta porque “nós passarinhos”.16

T E AT RO D E RUA :
U M A F L O R N O A S FA LT O 17
[...] Uma flor nasceu na rua! Passem de longe,
bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda
desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam
completo silêncio, paralisem os negócios, garanto
que uma flor nasceu. [...] É feia. Mas é uma flor.
Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.18
— Carlos Drummond de Andrade
A mim, interessa a prática da encenação em locais “despreparados”
em termos de infraestrutura, mas que possuam elementos em sua realidade “ordinária” que os integrem de alguma maneira ao espetáculo e
vice-versa. Minha inquietação está em descobrir quais as possibilidades
de relação entre uma pessoa artista realizando seu ato cênico e as pessoas
transeuntes-espectadoras em ruas, praças, parques, florestas, etc. Para
tanto, reflito sobre o espaço urbano como matéria complementar para
o teatro de rua.
A pergunta que me inquieta é: como esta prática pode interferir e ser
interferida pelo cotidiano de praças, calçadões, feiras, parques, entre
outros locais de passagens?
O contexto da rua coloca a pessoa artista em contato com outras reflexões
quanto a modos de abordagem, pois ela está vulnerável, de certa forma,
no ambiente público. O estudo minucioso de uma figura específica, com
lógica psíquica de ação e comportamento corporal elaborado, articulado a
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uma estrutura cênica precisa ou imprecisa (espetáculo com direção e
marcações de cenas definidas ou experimentos pautados em improvisações, sem estrutura marcada) é o que ampara a pessoa artista
no contexto da rua. O ambiente e o acaso são a vida que já pulsa no
lugar onde o teatro quer acontecer. Uma partitura de ações, por mais
bem elaborada que seja, tem o desafio do encontro.
Referencio-me em André Carreira19 para prosseguir com as análises.
Carreira é pesquisador no campo do Teatro de Rua contemporâneo.
Particularmente, me interessam as discussões do autor sobre a cidade
como dramaturgia e o Teatro de Rua como ação que possibilita discutir
a própria cidade.
Um artista improvisando em um espaço público qualquer já incomoda
por si só. A presença extracotidiana já incomoda por si só. Um dia, eu
estava em um espaço público na cidade de Londrina, desenvolvendo
uma pesquisa pessoal para a construção de um trabalho solo que
realizava para a universidade. Sem me dirigir a ninguém, em silêncio,
eu recolhi todo o lixo esquecido por quem havia passado por lá e
sentei-me numa sombra junto às sacolas de lixo recolhido. A figura que
eu pesquisava era a de um mendigo. Como podia um ser mais imundo
do que o próprio lixo limpar o passeio público? Aquela figura com
aspectos que são lidos como a impura expressão da desgraça humana
era uma afronta contra os ideais da normatividade. Silenciosamente,
as expressões dos passantes clamavam: “Chamem a polícia!”.
Carreira me faz compreender a cidade como espaço da diversidade,
onde os elementos urbanos se sobrepõem. O movimento de trânsito
é constante. A primeira impressão ao pensar a cidade é que o espaço
urbano é um lugar de passagem. As pessoas estão e não estão ali. Essa
sobreposição de elementos gera o caos e o lugar parece não propiciar a
construção de identidades e reconhecimentos, pois as pessoas passam e
não se relacionam, ou, caso se relacionem, o fazem de maneira limitada
aos códigos aceitáveis, de modo que ninguém se exponha para além do
que se espera de um sujeito no espaço público.
Em meio a esse caos, o movimento prossegue independente das
subjetividades de seus agentes. Conforme Carreira, o que se espera é
que se mantenha um fluxo:
Nas ruas as pessoas circulam, buscando objetivamente cumprir
objetivos cotidianos, suas metas imediatas. Jogam quando
estimuladas, mas, sobretudo, realizam o que se deve realizar.
As instituições esperam que as ruas funcionem contribuindo
para as operações “fundamentais” da cidade. O tráfego não
pode parar. As cidades se pensam como mecanismos azeitados,
e funcionam a partir dessa demanda.20
A partir desta leitura, posso dizer que, para realizar o que deve ser
realizado, os habitantes de uma cidade assumem códigos de conduta
que balizam a vida cotidiana. Esses códigos vão definindo como nos
relacionamos com as matérias do urbano que encontramos pelo caminho:
aprendemos a ver, a não ver e a tornar invisível o que não se adéqua aos
códigos de conduta assumidos.
Mas há momentos em que toda essa rotina é rompida e as pessoas se
aglomeram em torno de algo, principalmente de eventos trágicos, seja
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por curiosidade, compaixão ou motivação. Nelson Lima, citado por
Carreira (2011), explica que as e os habitantes:
[...] são atraídos por batidas de carro, assalto e tiroteios,
porque isso se mostra significativo socialmente. Somente
esses desastres metropolitanos é que são mais importantes
do que você e o seu ego.21
Os desastres metropolitanos expõem as pessoas à fragilidade do
outro. Uma das interpretações que elaboro para esta leitura é que
as pessoas vivem a sua solidão e as suas frustrações cotidianas e um
tipo de evento trágico possibilita que elas identifiquem pessoas em
situação pior do que a delas. Isso é um alento porque permite que tais
pessoas se identifiquem no contexto urbano estando em condição
mais confortável do que alguém que sofre um infortúnio.
A pessoa em condição mais confortável pode se colocar diante da
situação quer seja para ajudar, quer seja para se sobrepor com sua
posição privilegiada de quem, naquele momento, assiste a uma situação trágica externa a si e ri ou chora, se emociona ou se irrita com o
acontecimento, julgando, de acordo com seus códigos morais, se o
fato é justo ou injusto, bom ou mau. Essa descrição vai ao encontro do
argumento de Carreira: “tudo o que ocorre na cidade cria imediatamente
uma rede de contatos e de comunicação que vai definir os sentidos do
acontecimento”22.
Por outro lado, esses momentos de parada podem se dar em torno
de outras situações que não sejam trágicas. Quando uma pessoa artista
se coloca num ambiente público, no meio da rua ou da praça, para
realizar o ato teatral, há o convite para a parada, para o rompimento
da rotina. Com isso, algumas relações podem ser estabelecidas, ainda
que não sejam entre os passantes que param em torno da cena, porém,
mais diretamente, entre a pessoa passante e a pessoa artista. Relação
esta falada ou experimentada a partir da troca de olhares. Para Carreira
(2011), forma-se uma rede que pode ser interpretada como jogo existencial, estabelecendo “uma multiplicidade de relações que transformam
qualitativamente o próprio uso cotidiano da rua”23.
No sentido do teatro de rua, esta relação é potencialmente estruturante para a construção da obra artística. É neste ponto que passo a
pensar a cidade como dramaturgia, conforme anuncia Carreira (2011),
tanto no sentido das relações que nela se estabelecem como do ponto
de vista do artista que se coloca diante da cidade para fazer teatro. O
modo fragmentado da cidade funcionar depende, fundamentalmente,
do comportamento das pessoas que vivem e se movimentam nela. Em
seu percurso ordinário, estas pessoas cruzam determinados territórios,
sem esperar que algo externo interfira em seu cotidiano, mas, em algum
momento, sempre, alguma coisa acaba acontecendo, que o captura da
normatividade. Muitas destas ocasiões são promovidas pelo Teatro e cabe
à pessoa que passa pelo lugar, onde ele acontece, a decisão de participar
ou não da experiência artística.
As decisões tomadas por estes cidadãos quando se confrontam com
uma performance teatral representam a mais incisiva ferramenta das
dramaturgias da cidade reescrevendo a cena. O espetáculo na rua é sempre
reescrito pelas interferências das dinâmicas da cidade. O público flutuante
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– que caracteriza a recepção da cidade – impõe processos fragmentados e empilhamentos caóticos, que são de fato uma das riquezas
do espetáculo de rua. Este público é um elemento fundamental na
própria definição do ambiente que se concretiza na construção social
do espaço da cidade24.
A apresentação de uma peça na rua rompe com o cotidiano do
lugar e estabelece uma série de novas ações: primeiro, uma parte
que é essencialmente do e da artista e suas leituras do lugar analisando, por exemplo, se de dia, o caminho do sol e sua incidência
no ambiente, as condições climáticas, o vai e vem das pessoas e
o estudo de como elas vão se inserir no ambiente que será transformado a partir do ato teatral. O ator e a atriz também se inserem
nesse espaço ao buscarem um lugar estratégico para a encenação.
Trata-se da escuta do lugar. Esta escuta é sempre construída por
múltiplas leituras, a leitura da pessoa artista, a leitura da pessoa
passante, pois, como escreve Carreira (2011), “ na cidade nos olhamos e somos olhados, pressentimos os outros e até mesmo nos
preocupamos com os outros, vivemos as ameaças próprias dos
compartilhamentos de espaços, as territorialidades” 25.
Ainda na preparação para o ato cênico, a pessoa artista já identifica
as primeiras reações advindas do rompimento do cotidiano do lugar.
Tais reações vão da simples curiosidade ou encantamento por observar a construção de uma estrutura cenográfica que passa a integrar o
espaço, compondo então a paisagem, ao estranhamento preconceituoso daqueles que entendem o rompimento do cotidiano como uma
complicação da ordem e da funcionalidade do local26.
O entendimento da cidade como dramaturgia ou como espaço para o
teatro passa pelo olhar sensível, que quem é Artista da Rua se reconhece
como parte de um organismo. A pessoa artista tem essa obrigação, pois
se o seu trabalho se constrói a partir de suas vivências e da sua relação
com a cidade e com os passantes do passeio público, ela precisa estar
aberta à escuta desses que podem não falar, mas que gritam em suas
expressões ao serem inseridos no jogo cênico. A presença é a premissa
da pessoa artista. E, no contexto da rua, essa premissa a coloca em
situação de risco. No entanto, se ela estiver, de fato, atenta e integrada
ao movimento do ambiente, presente no lugar, este ambiente torna-se,
efetivamente, um espaço de relação viva e generosa.
Muitos pesquisadores e pesquisadoras se dedicam a estudos da
presença no teatro e diversas dessas leituras procuram identificar as
peculiaridades deste estado (de presença) e os códigos técnicos que a
pessoa artista assume para se colocar em cena. De modo geral, todos os
caminhos exigem a mesma coisa: consciência do estar. Nesse sentido,
desenvolvi um raciocínio que me ajuda a compreender este fenômeno
de modo bem particular. Para isto, reflito sobre uma expressão muito
recorrente no teatro ocidental: do inglês, o verbo to be pode ser traduzido
ao português como ser ou estar. Este verbo é, demasiadamente, falado
no teatro, principalmente, como tema do questionamento clássico que
Shakespeare eternizou em Hamlet: “To be or not to be? That is the question.”. Em português, corriqueiramente, esta expressão se traduz como
“Ser ou não ser? Eis a questão”, o que está correto. A pergunta não deixa
dúvida quanto ao embate existencial que ela carrega. No entanto, parece
problematizar este existir enquanto conflito generalizado no que se refere
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à identidade e presença, mas mitificando a existência humana e a
colocando num ponto onde se parece, humanamente, incontrolável.
Ao traduzir a mesma frase como “estar ou não estar? (...)” a sensação é
de que o conflito se coloca mais próximo do indivíduo, direcionando-o
para o agora. O que sou (?) é uma pergunta que posso morrer sem
saber responder, mas, mesmo que eu encontre esta resposta, isso
não garante que eu esteja sempre presente e consciente de minha
existência. Estou ou não estou presente? Esta é a pergunta que uma
pessoa deve se fazer constantemente em vida, principalmente se ela
pretende percorrer o caminho da arte.
No escuro de uma sala de ensaio ou cercado por uma roda no
passeio público, no palco de um bar... Enfim, a pessoa artista segue à
caça incessante da integração verdadeira do que se está fazendo no
momento da encenação (e também fora deste contexto). Quando a
presença se estabelece e as linhas de ação são executadas precisamente, em sintonia com a realidade do lugar não como formalidades,
simplesmente, mas acompanhadas de pulso de vida, com tônus, foco
e respiração, algo acontece no invisível, sim (!), que se articula no
espaço-tempo e que gera o grande milagre da produção de sentidos
lidos (ou não) pela pessoa que se encontra com o teatro. A consciência
transborda em via limpa (eficácia na ação e presença integral) e alimenta
de vida a partitura, tornando sagrada a ação teatral e sua relação com
todos os seres presentes no ambiente da cena.
Carreira, ao trazer à baila Stanislaviski, reflete que “a introdução
do acontecimento real na experiência criadora dos seres atores”27 é o
tecido invisível que vincula e possibilita a “percepção do outro como
sócio na produção de sentidos”28. Esta reflexão aponta para a importância da sensibilidade e da atenção da pessoa artista ao se colocar no
ambiente da rua.
Gilberto Icle, ao analisar aspectos da presença extracotidiana da pessoa
artista, considera Constantin Stanislaviski (1863–1938), Jerzy Grotowski
(1933–1999), Eugenio Barba (1936), Luís Otávio Burnier (1956–1995) e Jean
Piaget (1896–1980) para identificar o aspecto psíquico do fenômeno da
relação entre pessoa artista e pessoa espectadora.
Icle parte da experiência de clown para abordar aspectos “invisíveis”
desta relação, que se aplica também ao ator e à atriz, visto que o universo
do clown está diretamente ligado ao teatro. O autor fala sobre o sujeito
extracotidiano que redireciona seu fluxo de energia vital dilatando sua
presença física e mental. Para ele, corpo e mente são complementares
para a integridade do indivíduo e pergunta: “Ora, mas se essa dilatação
do corpo que captura a atenção do observador caracteriza esse sujeito
extracotidiano, que implicação teria sua mente? Trata-se de um processo
unicamente físico?”29.
Apreciando Eugenio Barba, Icle diz que a pré-expressividade se constitui
por meio de uma mente dilatada e que o sujeito extracotidiano depende
deste estado de dilatação, mas não como um fim em si. A mente dilatada
gera o fluxo de energia física que se manifesta na presença-ação do ser
artista que, constantemente, alimenta sua relação de “sedução” com o
ser espectador. Para o autor, o estado de presença se constrói a partir da
integração do corpo e da mente30.
Com isso, concluo que a presença é um estado complexo do ser artista, no
qual a mente e o corpo dilatados e integrados proporcionam a consciência
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e abertura para as relações de captura e manutenção da atenção de
quem ele busca atingir com sua presença ativa e integrada com o
lugar e com os outros seres presentes.
O professor doutor Aguinaldo Moreira de Souza, em seu livro O
corpo ator, apresenta onze premissas para o trabalho, identificadas
durante os primeiros módulos do seu projeto de pesquisa desenvolvido na UEL . Em sua abordagem, observo que todas as premissas se
compõem em relação a aspectos ligados à presença e a sua articulação
durante os processos de trabalho31. Ao relatar sobre as descobertas
acerca das condições primordiais da presença enquanto ser artista,
ele diz que passaram:
a olhar o corpo cotidiano pelas ruas, em confronto rítmico
com a estaticidade dos prédios e a velocidade dos automóveis.
A distinção do corpo humano em relação ao concreto dos
prédios e à lataria dos carros gerou sensações, as quais foram
consideradas durante as várias etapas do treinamento.32
Souza (2013) constata que “parar diante do cotidiano de uma cidade
e simplesmente observar o ritmo dos corpos gerou uma ansiedade
primária por vencer, de alguma forma, o limite corporal”33. Tal inquietação o levou junto de seus parceiros de estudo a assumir, em seguida,
que o resultado das pesquisas que ocorreram nesta etapa do trabalho
lhes mostraram que, em decorrência de suas vivências, estas pessoas
acabaram “por assumir o corpo, a vida e a arte como sistema único, pois
todos os momentos do dia reverberam [...] de forma diferenciada”34. O
autor reconhece que a presença cênica da pessoa artista depende tanto
da articulação durante o período do ensaio como dos outros momentos
do seu dia.35
Observo que, na rua, a sensibilidade, a atenção e a disposição da
pessoa artista em se inserir, plenamente, no lugar de atuação, de
ir ao encontro vivo e generoso com o ambiente urbano e com
os seres que o integram no aqui e no agora são a sua grade
premissa. Os desdobramentos desta relação dependerão
de diversos fatores técnicos e casuais que serão articulados conforme suas escolhas. O jogo relacional que
se estabelece a partir desse encontro depende de uma
tríade relacional decisiva para os desdobramentos do ato
teatral: a realidade do local, os elementos do acaso, e a presença na
reação-relação entre os indivíduos componentes, nesse complexo
e pulsante contexto de jogo cênico.
Assimilando as abordagens de Carreira (2011) e os relatos
de Souza, entendo que levar o teatro para a rua é assumir
um posicionamento político. Para além da questão da
acessibilidade, que possibilita a vivência teatral num
espaço para o qual não se faz necessário comprar
ingressos e, tampouco, exige uma preparação
para ir ao encontro do espetáculo, o que destaco
como mais importante, e que configura a ação
política do Teatro de Rua, é a possibilidade de
repensar o teatro, seus agentes realizadores e a
cidade como espaço de encontro.
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Trata-se, conforme Carreira expõe, de um ato de resistência, de
entender o “[...] teatro de rua como propositor de situações de encontro
– cerimônias sociais – que teriam a capacidade de discutir a própria
cidade, o que reafirma o papel social dessa modalidade espetacular
e reforça seu caráter de manifestação artística de resistência”36.
A ideia de resistência se amplia ao trabalhar com questões do urbano,
com as múltiplas cidades que a cidade tem, com os componentes
urbanos que se sobrepõem e que constituem as camadas polifônicas
presentes no ambiente, que alimentam e são alimentadas pelo teatro.
Ainda que minha abordagem sobre a cidade e a rua esteja situada
no tempo presente, é possível ampliar as discussões buscando referência em Pieter Bruegel37, pois um de seus quadros, A Batalha entre
o Carnaval e a Quaresma, permite-me compreender a diversidade do
espaço público e sua presença em todas as épocas.
Subvertendo a questão temporal, visto que o quadro é do século
XVI, os simbolismos e as alegorias presentes na obra me permitem
identificar esse movimento caótico também na realidade atual, mas
que se diferem no tipo de relação estabelecida entre as pessoas. Foi
o que vivenciei no Calçadão de Londrina, em uma manhã de sábado
movimentada de 2012. Artistas de Rua se manifestam em prol da arte
pública e clamam pela garantia dos seus direitos de expressão, sempre
com festa e alegria. De repente, uma procissão religiosa se aproxima em
defesa da instituição “família”. Os grupos se percebem
e uma atmosfera densa se estabelece no local.
Por alguns instantes, os participantes das duas
manifestações pareciam não saber mais as letras
do canto nem da oração e um quase silêncio se
instaurou para que não houvesse nenhum passo
em falso naquele “campo minado”.
Ao longo dos séculos, com a modernidade
e a construção das cidades de acordo com as
diretrizes do capitalismo, o entendimento
sobre “ambiente público” enquanto lugar de
encontro foi perdendo-se. Nesse contexto,
Carreira (2007) aponta que “ paralelamente ao desenvolvimento e florescimento da cidade renascentista, o
fenômeno teatral transitou do espaço
da rua para o âmbito fechado da sala
teatral” e recorre a Jean Duvignaud
para afirmar que “a sala teatral
surge como componente cultural do processo de ascensão da
burguesia como classe dominante”38. Ao transitar pela rua,
percebo que as diferenças
todas continuam ocupando
o mesmo espaço, mas, diferente do contexto renascentista, seguem sem se
misturar. Neste espaço
polifônico e caótico, o
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posicionamento político passa por garantir a diversidade que se apresenta de múltiplas formas quando da realização de um ato cênico na
rua: sobre o que apresentar, de que forma, sobre quem passa e decide
parar para assistir tal apresentação.
Assim, entendo que a opção de realizar uma intervenção artística
na rua é sempre um ato de resistência. A cena vista está sujeita a
inúmeras interpretações e reações de quem a presencia. “A cidade é,
antes de tudo, um espaço cênico diversificado, no qual não existe um
fundo protetor, como na cena convencional. Um espaço penetrável e
imprevisível que sempre será parte dinâmica do espetáculo”39.
Sem esse fundo protetor, os embates que a pessoa artista enfrenta na
rua traduzem o movimento cotidiano da cidade por meio dos seus habitantes que expressam seus preconceitos, moralidades e encantamentos.
Esses enfrentamentos sempre acabam por incitar as pessoas a
pensarem sobre o vivenciado ainda que seja para criticá-lo. Mais do
que isso, tais pessoas encontram nessas experiências um espaço de
reflexão sobre o seu cotidiano. A quebra que se estabelece da rotina,
advinda do espetáculo encontrado no meio do caminho, faz com que
ela repense a ordem estabelecida em sua própria vida ordinária.
A pessoa citadina e o ambiente urbano são invadidos pela obra teatral.
Essa invasão é um ato político causado pela pessoa artista que, ao se
colocar em tal posição, também se disponibiliza a ser invadida pelo olhar
da pessoa espectadora e pelo movimento da cidade. Assim, “lançar o
teatro na rua, e mais particularmente, propor um teatro que invade a
cidade é buscar um instante de reorganização do que reconhecemos
como cotidiano”40.
Para provocar uma invasão é necessário que o agente invasor esteja
fora do espaço. Ao interpretar essa situação, Carreira recorre ao conceito
de marginalidade. Para o autor, o teatro de rua acontece como um forasteiro invasor, que ocupa uma área estabelecendo um complexo diálogo.
A condição de marginal do teatro é vista como uma modalidade artística
e ocupa uma “zona de perigo” sem ser convidado como:
[...] um intruso que adentra um espaço que pertence aos
cidadãos e seus repertórios de uso, às instituições e seus
desejos de ordem e funcionalidade, ao trânsito de veículos
e mercadorias, com sua imperativa urgência. Uma forma de
arte que faz da insistência sua face mais evidente.41
O autor registra a importância de que romper com esse movimento
de ordem e de funcionalidade estabelecidos no espaço urbano é um
posicionamento político. Para ele, a inserção de uma prática teatral
que não seja exatamente a representação de uma peça, mas que reconhece a cidade e sua “porosidade” incorporando-a como contexto da
obra, sinaliza como proposta de reorganização dos modos habituais de
movimentação.
Está aqui um elemento chave de uma cena que invade a
cidade, não apenas no aspecto físico imediato, mas no sentido
simbólico do ato de ocupar, não apenas um espaço restringido,
mas, sobretudo de “invadir” uma ideia de teatro, uma ideia
de cidade, e mesmo de cidadania.42.
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Para mim, a presença extracotidiana da pessoa artista na rua é
responsável pela ruptura no fluxo do ambiente urbano. O teatro,
quando começa, é sempre com o objetivo de construir, efetivamente,
uma transformação na lógica do contexto do lugar. Quando se trata
de um espaço de passagem, tal proposição demanda muito empenho para que se possa sustentar a vida na dinâmica desta presença,
vista a polifonia do espaço urbano. Neste sentido, reconheço o termo
invadir como uma maneira de dizer que quando o teatro começa, ele
precisa acontecer, de qualquer forma. Em determinadas situações, a
ruptura é tão gritante que o teatro pode ser considerado de “guerrilha”. O ambiente cênico se estabelece como um campo de batalha,
tornando-se uma zona de risco que, particularmente, me encanta pelo
desafio de me colocar em cena, em contexto adverso. Considero que,
independentemente do modo como o teatro é inserido no ambiente
público ou, mesmo, numa sala de espetáculos, ele é, potencialmente,
propositor de uma experiência pulsante, humana, intensa e generosa.
O teatro é a arte do encontro e compartilhamento de uma experiência
extracotidiana. Ele ocupa, sim, a rua ou qualquer outro lugar, mas a
pessoa artista que se dispõe a ir até determinado local para proporcionar
uma experiência teatral, quer seja seguindo os padrões de abordagem
nos moldes mais tradicionais, com temas leves, quer seja em investida de linguagem conceitual, com temas fortes, esta ou este artista
depende de sensibilidade e atenção para se colocar com integridade e
realizar seu ato teatral. Se o objetivo é estabelecer conexão com o lugar
e com as pessoas dali, certamente, seu ato propositivo também será
atingido pelas reações das outras pessoas, também será contaminado
pelo movimento do lugar.
Não sou ingênuo de acreditar que a rua seja um local sempre fácil
de acessar. O espaço público nem sempre está preparado para receber
o teatro e, claro, o rompimento da normatividade estabelecida pelo
teatral gera um embate significativo no ambiente, mas entendo que
quem ocupa renova a vida do lugar, o compartilha. O local público está
repleto de materialidades e relações que não são as que eu, enquanto
artista, quero e, ao mesmo tempo, ele está escasso do que preciso e desejo.
Sou artista de rua, eu sou da rua. Se eu me entendo, enquanto artista
de rua, eu preciso me familiarizar com este ambiente, na medida em
que eu possa conhecer, ao menos, as regras básicas do espaço para que
eu me coloque consciente de que a realidade do lugar é encantadora e
constantemente mutável.
Considero que o Teatro de Rua é passível de ser marginalizado por se
tratar de uma arte “sem lugar”. Ele pode ser visto, por quem não sabe do
que se trata, como um ser sem teto, sem emprego, sem escola. Mas quem
faz Teatro de Rua sabe que não é bem assim. O não ter um lugar específico
para acontecer é, na verdade, algo libertador, que abre possibilidades
para novos desdobramentos da arte. A meu ver, o Teatro de Rua depende
desta condição de não ter lugar para que se possa descobrir, sempre, novas
possibilidades de lugar. E a pessoa artista que se dispõe a tal feito precisa
ter cuidado ao adentrar neste campo minado. Naturalmente, o espaço da
rua não parece ser favorável, mas o teatro é um ato propositivo que busca
criar vínculos, mesmo que efêmeros, com o lugar e com as pessoas deste
lugar, para que se possa, juntos (artista e público), construir memórias de
não lugares efêmeros.
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O teatro na rua deve ser libertador para artista e público. É um
espaço de construção de novas poéticas a partir da relação viva e
sincera entre seus e suas agentes, como pode ser constatado na fala
de uma mulher de Feira de Santana, interior da Bahia, que, com sua
filha de aproximadamente dois anos de idade a tiracolo, depois de
assistir ao espetáculo “A Pereira da Tia Miséria”, no ano de 2013, em
entrevista para uma emissora de televisão local, comentou sobre sua
primeira experiência como espectadora de teatro: “– Tem que dar valor
à cultura e tem que ensinar os filhos a cultura desde cedo, visse? Pra
depois não ficar igual a mim. – Então, a senhora nunca teve a oportunidade de ver um espetáculo antes? – Não, eu nunca tive oportunidade,
por falta de oportunidade, também, entendeu? Então, Sofia, daqui pra
frente vai aprender a dar valor mais à cultura e aprender”.
A despeito de qual seja o modo de abordagem, o meu argumento
para chegar à rua está ligado à palavra generosidade, visto que o ato
de levar o teatro para a rua, além de um compromisso de cidadania, é
um ato agregador e propositivo de novas leituras e questionamentos
sobre aspectos da vida, do existir. Esta matéria que alimenta a subjetividade da existência de cada pessoa é uma via de mão dupla, pois,
ao se dispor a tal experiência, a pessoa artista também se alimenta
do que é vivenciado. Esta experiência de compartilhamento é uma
moeda de troca, valiosa, na rua. A pessoa artista não deve assumir um
posicionamento inferior ante o teatro convencionado em salas pelo
fato de estar na rua, porque a rua é a sua pista de decolagem para seu
voo de liberdade.

54

Thunay Romano Tartari

MEU APRENDIZADO COM
A P E R NA D E PAU
Quando subi na perna de pau pela primeira vez, na oficina ministrada
por Rogério, em 2006, subitamente a sensação daquela experiência
me trouxe a lembrança da minha primeira infância: o esforço para
ficar em pé, o aprender a caminhar.
Não posso afirmar com certeza de que foi uma lembrança inequívoca, pois a fantasia e imaginação, muitas vezes, chegam junto com a
memória, porém é certo que o sentimento desencadeado parecia acenar
de muito longe, de um lugar quase esquecido, mas que permanece.
Uma vez que se está sobre pernas de pau, o movimento deve ser
constante, assim como andar de bicicleta: se você parar, cai. Isso acontece porque a perna de pau, assim como a bicicleta, não possui bases
largas o suficiente para sustentar de modo estável um corpo em repouso.
No caso da perna de pau, o equilíbrio é de natureza instável, dado que
qualquer força aplicada sobre o corpo tende a fazê-lo se afastar cada
vez mais de seu ponto de equilíbrio. Assim, é através da transferência
constante de peso entre uma perna e outra que o equilíbrio é alcançado.

estável

instável

E onde estava o equilíbrio quando subi naquelas pernas? Eu era novamente um bebê, com um desafio imenso, manter-me em pé. Lembro que
tive uma crise de riso e espanto diante da situação, pois era, ao mesmo
tempo, prazeroso e assustador reaprender algo que eu já sabia, mas não
me recordava do aprendizado na tenra idade. Mas, ali, eu realmente não
sabia. Andar de perna de pau é ligeiramente diferente de andar com os
pés no chão. Eu precisava reconhecer meu novo corpo, que agora possuía
pernas muito compridas, de metal, e que, apesar de não fazerem parte
de mim, deveriam ser acolhidas como se fossem meu próprio corpo, ou
então prolongamentos dele.
Lá em cima, as leis são diferentes: os pés não atuam diretamente na
distribuição do peso, o eixo de equilíbrio do corpo se altera, o peso da
perna de pau exige mais força dos músculos e o desequilíbrio se torna um
companheiro de aprendizado. Todas essas condições precisam ser administradas juntamente com a dimensão psicológica. Para andar sobre pernas
de pau, é necessário, portanto, além do domínio corporal já mencionado,
alinhar os pensamentos e sentimentos durante o aprendizado.
Em minha experiência como pernalta e professor, observo que as barreiras
psicológicas são mais desafiadoras que as dificuldades físicas. É neste ponto
que podemos perceber que a aprendizagem relacionada à perna de pau
não pode ser reduzida a uma técnica mecânica, uma vez que o desequilíbrio
desencadeia uma série de reações psíquicas que precisam ser dominadas.
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O maior obstáculo, no meu ponto de vista, é o medo paralisante.
O medo é uma emoção causada por uma situação externa e, antes
de ser um vilão, possui uma função absolutamente necessária à
sobrevivência da espécie humana. Sentimos medo quando nossas
vidas correm perigo iminente. De modo primitivo, o medo fazia nossos
antepassados evitarem situações perigosas, como ser atacado por um
animal selvagem, cair de um precipício ou morrer afogado em um rio.
Essa emoção nos acompanha há tanto tempo que se tornou um instinto.
De certo modo, as experiências dos nossos ancestrais se converteram
em informações que estão gravadas em nosso íntimo. Assim, nenhum
de nós precisa ver um leão devorar um homem para sentir o animal
como ameaça. Já nascemos programados biologicamente para temer
uma série de situações, garantindo nossa sobrevivência.
Se, por um lado, uma pessoa que não tenha medo nenhum seja um
risco para si própria, pois irá se envolver inocentemente em situações de
perigo real, uma pessoa escrava de seus temores ficará inerte perante
a vida, sofrerá em silêncio com sua vontade de realização cerceada.
Embora sonhe em se arriscar em diversos projetos e atividades, permanecerá petrificada, sem ação.
Na perna de pau, o medo é importante também, pois ele faz com que
uma pessoa evite se expor a diversos riscos. No entanto, precisamos
dominar o excesso de medo que atrapalha a aprendizagem. Se estamos
em cima de uma perna de um metro de altura, qual é o medo que surge?
Cair no chão! E como fazer para aprender a andar de perna de pau a
despeito do temor que inevitavelmente vamos sentir? Precisamos transformar algumas crenças e pensamentos, elevar o nível de autoconfiança
do aprendiz e principalmente praticar. Conhecer o desconhecido.
A exemplo dos bebês, que caem incontáveis vezes até aprenderem
a caminhar com segurança, andar sobre pernas de pau não é diferente.
Entretanto, dada a altura elevada do aparelho, os praticantes necessitam,
antes, aprender a cair! Sim, é preciso saber cair para evitar fraturas e
lesões em uma eventual queda. Quanto maior o comprimento da perna
de pau, maior o risco envolvido. Por isso, é fundamental saber cair em
segurança, utilizando apoios e posições específicas do corpo. Após a
realização de simulações de queda, os participantes possuem as informações necessárias para seguir em frente. Cair, mesmo que “corretamente”,
é diferente do ato de descer das pernas de pau. Enquanto o primeiro é
inevitável e involuntário, o segundo é puramente intencional.
Ao subir na perna de pau pela primeira vez, muitas pessoas exclamam:
Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair! Dizem exatamente o que temem. Estão
programadas para isso. Elas ainda não confiam em sua capacidade de se
manter lá em cima, não conhecem os recursos que vão trazer confiança
e domínio sobre o medo. Elas ficam impactadas pela situação curiosa de
“esquecer como se anda”, e duvidam, diante da aparente impossibilidade,
que irão conseguir tal feito.
Com o início dos exercícios primários de transferência de peso com
o levantamento alternado das pernas, o praticante se torna consciente
de seu novo centro de equilíbrio, que a todo momento é desafiado pela
gravidade. Em cima da perna de pau, todo momento é uma lição para o
aprendiz, pois cada desequilíbrio faz o corpo reagir à procura de estabilidade.
E, assim, entre o equilíbrio e o desequilíbrio, que se dá por meio de
exercícios específicos que ministramos em nossos cursos de iniciação à
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perna de pau, o praticante constrói seu saber e adquire a confiança
que o levará a se arriscar em experiências mais desafiadoras como
pular, agachar, correr, subir degraus, dançar, girar e atravessar diversos
terrenos irregulares, como asfalto, calçadas, declives, pedregulhos,
terra, grama e areia.
O mundo “lá em cima” proporciona um outro modo de estar que
possui seus princípios. Tomar um copo de água sobre pernas de pau.
Atravessar a rua. Tentar um samba no pé. Olhar para trás. Olhar para
frente. Tudo se torna diferente. Há o fazer no chão e o fazer na perna
de pau. Cada um com suas possibilidades e limitações. Como é fácil,
natural e divertido colher um fruto de uma árvore quando se está
sobre pernas de pau. Ao mesmo tempo, pegar um objeto no chão
se mostra uma tarefa difícil e até mesmo impossível, a depender do
comprimento do aparelho.
Uma vida nova de ações se faz, até que a perna de pau se torne
como um prolongamento desse corpo, não mais um pedaço de ferro
que provoca um andar desengonçado e bruto. O aparelho pode ser
integrado como se fizesse parte da constituição física: estar consciente
não somente deste “novo corpo”, mas também do espaço que ele ocupa,
do peso que possui, das extremidades que tocam o solo, do esforço
necessário em cada movimento, do eixo de equilíbrio, do tempo e do
ritmo que cada perna de pau propõe. Agilidade é a palavra quando se
está a 30 centímetros do chão. Já na altura de 2 metros, é a lentidão e
o fluxo que se apresentam ao caminhante.
Em 2006, ainda com muita insegurança, eu e meus parceiros André,
Bruna e Guilherme costumávamos praticar juntos, dando seguimento
ao estudo da perna de pau por meio de encontros em praças, parques
e ruas de Londrina. Todos nós caímos muito naquela época, estávamos
muito focados em dominar o aparelho. De certo modo, tudo isso me
ajudou a vencer boa parte do medo e conquistar um estado de tranquilidade e autoconfiança. A informação de cada queda que vivenciei foi
como uma vacina para eu não incorrer no mesmo erro. Cair faz parte
do aprendizado de se agigantar, como diz a canção que fiz para o nosso
trabalho mais recente, a vivência-espetáculo Encontro de Gigantes (2019):

BRINCANTE
Eu sou brincante
E gigante eu vou ficar
Comunidade
Me ajuda a caminhar
Perseverante
Se eu cair vou levantar
Vou levantar
Vou adiante
Esse mundo agigantar
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E como trabalhar nas alturas me encantou! Depois das pernas
de pau de um metro de comprimento, passei a estudar com as de
2 metros de altura para a montagem de A Pereira da Tia Miséria, na
qual eu fui a personagem Morte, desde a estreia em 2010 até o final
de 2013, quando, com a saída de Guilherme e Luan, o espetáculo
precisou ser reestruturado. Assumi a personagem Tia Miséria, papel
que realizo até o presente momento.
Lembro bem que, mesmo após a estreia do espetáculo, grande
parte da minha energia era tomada por um auto confronto: vencer
o medo paralisante. Com a Morte, meus pés estavam a dois metros
do chão, e o topo da minha cabeça alcançava 3,80 metros de altura.
Cada perna de pau pesava cerca de 5 quilos, e meu figurino também
era pesado, com uma capa gigante que partia dos meus ombros até
quase alcançar o solo. Nas mãos, luvas com “unhas” grandes feitas
de bronze. Se apenas andar com pernas gigantes já era um desafio,
construir uma personagem nesta altura, administrando o figurino
e os elementos citados acima, me dava arrepios. De fato, havia um
risco físico muito grande nisso tudo. Eu precisava me certificar de que
cada passo dado fosse seguro e certeiro, eu tinha que ter consciência
do espaço ao meu redor, das pessoas e principalmente das crianças
que estavam assistindo ao espetáculo. Se algo desse errado, o público
também estaria em perigo.
Você se lembra que eu falei bastante sobre o medo? Foi ele um dos meus
professores, daqueles que a gente não simpatiza nem um pouquinho, mas
que reconhecemos sua competência em bem ensinar. Aos poucos e com
muito custo, eu encontrei um pouco de vida na Morte. O entendimento
do tempo-ritmo do aparelho e a força necessária em cada movimento me
ajudaram a conseguir, mesmo que minimamente, administrar todos aqueles elementos em cena. E se eu voltasse a interpretar a Morte, ainda teria
medo? Com certeza, e penso mesmo que ele não deixará de estar sempre
à espreita, aguardando qualquer descuido para tomar conta. Ainda que ele
mude de tamanho, o que importa é como lidamos com ele.
O simples ato de andar sobre pernas de pau no espaço público é
uma situação extracotidiana na visão das pessoas que por lá transitam
com seus pés no chão. Seja artista ou não, a altura elevada da pessoa
pernalta chama a atenção por si só. Os olhares se voltam para aquilo
que interfere no ambiente ordinário, uma nova dimensão se assenta e
relações humanas inimagináveis se sucedem. O olhar encantado das
pessoas revela que as portas para o fantástico, para o belo, para o jogo,
para a brincadeira e para o espanto estão abertas.
Um palco ambulante? Sim, me apraz pensar que o recurso da perna de
pau é um belo palco ambulante, que por meio de sua liberdade, fluidez
e grandiosidade possibilita inúmeras trocas artísticas no espaço público
e, inclusive, altera sua configuração. Uma porta? Não. Muitas portas para
a arte passar. Infinitas estéticas para experimentar no espaço comum.
Uma estrada de arte e de autossuperação. O aprendizado não apenas
no nível físico, mas uma transformação pessoal, psicológica e emocional.
Um elemento externo que me provoca, que me faz trabalhar o meu íntimo.
Um passaporte. Um objeto. Obra e prazer pessoal. Ser gigante e expandir
o horizonte. Cada vez mais, ser.
“Pensando e repensando bem, talvez a gente se torne gigante quando
a gente decide alcançar ‘o além’”.43
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R E F L E XÕ E S S O B R E O
T R A B A L H O E M G RU P O
De tudo o que for dito, saibam que são reflexões e experiências que
continuam a crescer e a se transformar em mim. As palavras, estas que
ficaram aqui gravadas, devem servir como vento que sopra e segue seu
destino, para se misturar com outros ares, para se moldar às rochas, aos
jardins e aos blocos de gelo de seu itinerário infinito.
Pretendo refletir sobre os modos de trabalho desempenhados nos
processos de criação do Núcleo Ás de Paus, com o intuito de reconhecer,
a partir do que foi experimentado por mim, princípios úteis, contradições e erros de percurso que possam contribuir com o estudo e a prática
daquilo que é chamado usualmente, na área teatral, de direção/criação/
processo coletivo ou colaborativo.
É fato que não há qualquer definição de trabalho coletivo ou colaborativo capaz de esgotar a discussão sobre o tema, pois estamos a tratar
de um saber que é vivo e se transforma em nós, viventes. Assim, todo
grupo acaba por criar seu próprio modo de trabalho e de organização,
e esse processo requer, antes de tudo, atenção plena de seus agentes,
ao invés de mapas e receitas. O coletivo necessita que seus indivíduos
sejam, ao mesmo tempo, ativos e receptivos para atingir seu objetivo:
uma construção comum, de todos.
Existe bastante confusão acerca dos termos que designam o fazer teatral
compartilhado e direcionado por todos os indivíduos de um grupo. Questões
surgem para todos os lados, e foram surgindo para nós, ao longo dos anos.
No início, apenas trabalhávamos assim porque entendíamos que todos
os integrantes do coletivo deveriam criar, atuar, dirigir e produzir a obra
teatral. Assim, nós nos denominamos como um grupo cuja direção, criação
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e produção eram coletivas. Então, durante uma roda de conversa num
festival de teatro, alguém nos questionou: “Vocês trabalham de modo
coletivo ou colaborativo?”. Me lembro ainda de algumas pessoas que
se espantaram ao saber que nossa direção era coletiva, e exclamavam:
“Como assim? Vocês não possuem um diretor?”. As reações de espanto,
ironia e até deboche por parte de algumas pessoas me traziam um
misto de sentimentos e ideias. Parecia que estávamos fazendo algo
proibido, ou algo quase impossível aos olhos daquelas pessoas.
Talvez porque estivéssemos em um terreno de trabalho, de fato,
muito delicado, e que parece mesmo impossível se não abrirmos mão
de alguns antigos costumes na área teatral. Ainda que seja árduo, o
processo coletivo ou colaborativo pode produzir belíssimos frutos.
Mas, afinal, qual a diferença entre processo coletivo e colaborativo?
Estamos falando de quais processos? Criação ou direção? Ambos? E
no que se refere à organização interna de um grupo, também pode ser
coletiva ou colaborativa? E no âmbito da produção?
Como podemos ver, os termos que designam o fazer compartilhado
podem ser aplicados em muitas instâncias do trabalho de um grupo
teatral, mas o que cada um significa?
O artista-pesquisador Antônio Araújo, que integra o Teatro da Vertigem,
faz importante distinção entre processo coletivo e colaborativo44. No
fazer coletivo, a responsabilidade sobre determinado aspecto de uma
criação, seja direção, dramaturgia ou iluminação, está distribuída entre
todos os membros de um grupo. Neste modo de trabalho, as ações e
direcionamentos não podem ser tomados individualmente. Toda e
qualquer deliberação necessita, portanto, se dar no âmbito coletivo. O
processo colaborativo, por sua vez, permite que um ou mais indivíduos
sejam responsáveis por diferentes aspectos do trabalho. Ainda que todos
sejam criadores, e os indivíduos interfiram, de modo natural, uns nas
competências dos outros, cabe ao responsável por uma função artística
a decisão final acerca de um impasse, por exemplo.
As definições brevemente colocadas acima nos orientam nesse território que não é cartesianamente delimitado. Na verdade, observo que
no Ás de Paus ocorrem processos tanto coletivos quanto colaborativos.
Desde o início do grupo, por exemplo, a concepção de um espetáculo se
dá no âmbito coletivo, e penso que não haveria outro modo de trabalhar,
porque estamos falando de um grupo de artistas que trabalham juntos.
Ainda que as proposições individuais não tenham o mesmo peso, todos
são criadores da obra teatral. Nos espetáculos A Pereira da Tia Miséria
e Singra, a criação e a direção podem ser caracterizadas como coletivas,
enquanto que o processo, como um todo, é colaborativo, pois há responsáveis individuais pelo texto, figurino e direção musical.
Em Donantônia, houve um amadurecimento do grupo com relação aos
processos de criação. A criação da personagem Dona Antônia e parte de
seu desenvolvimento se deu por meio de um trabalho dirigido por mim.
Após certo tempo, Dona Antônia, ou melhor, as três Antônias (Adalberto,
André e Rebeca) foram tornando-se mais vivas e complexas. Um universo
estava formando-se em volta daquele processo. Assim que me dei conta da
potência e da riqueza do trabalho, me reuni com o grupo todo para sugerir
que o fruto da pesquisa poderia se transformar em uma obra teatral do
grupo, se assim quiséssemos. Todos reconheceram a capacidade do trabalho
e concordaram que deveríamos levar o processo adiante. Com isso, pouco
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a pouco eu fui compartilhando a direção com Camila e Rogério, que
não estavam em cena. Mais tarde, André, Adalberto e Rebeca também
passaram a dirigir o espetáculo. No processo de Donantônia, a direção
se iniciou comigo e gradualmente tornou-se coletiva.
Com efeito, podemos reconhecer esses conceitos em nosso trabalho, mas não nos pautamos neles para a criação. A própria obra em
construção carrega em si necessidades, e o meu papel como artista é
conseguir detectá-las e agir para concretizar uma possível linha de ação.
Não há um caminho certo e outro errado quando estamos a falar
de criatividade, as vias são múltiplas e misteriosas, surpreendentes.
É como imaginar os detalhes de uma cidade que você nunca visitou,
nem possui qualquer informação. Você idealiza os acontecimentos, as
paisagens, as ruas e as praças, mas, ao chegar no local, descobre uma
realidade diversa do que nutriu em sua mente. Os processos artísticos
são mais ou menos análogos a esta situação hipotética, são, muitas
vezes, imprevisíveis.
Há uma certa ciência acerca da medida do controle racional que
exercemos ao criar. Se formos rígidos e teimosos em levar a cabo as
ideias do modo exato como as concebemos, o risco de gerar um “cadáver
em decomposição” é grande: deserto. Por outro lado, se nos deixarmos
totalmente desprendidos de qualquer concepção, de um propósito,
experimentando livremente segundo nossos instintos e vontades,
sem estruturar esses momentos de vivacidade, ao final, teremos uma
substância amorfa e convulsiva, nem conseguiremos saber ao certo o
que estamos fazendo.
Ainda assim, os artistas possuem a liberdade para apresentar seus
cadáveres e suas convulsões e, inclusive, há pessoas que se dedicam
para isto. Embora não seja parte do meu intento cair na racionalização
excessiva ou numa confusão emocional, todos nós, inevitavelmente,
passamos por isso quando estamos trabalhando em nossas composições teatrais.
Há o instante brilhante da descoberta, o raio que a tudo ilumina por
uma fração de segundo. Há o momento da perda, da desconexão e da
ausência de vida, a morte. Nascemos e morremos todos os dias, e os
antigos de diversas civilizações nos puseram a encarar os opostos que
se complementam e se alternam. Noite-Dia. Luz-Sombra. Acima-Abaixo.
Dentro-Fora. Yin-Yang. Inspiração-Expiração. Contração-Descontração. O
velho Heráclito de Éfeso45 já dizia que “o caminho para baixo e o caminho
para cima é um e o mesmo”46. O equilíbrio só se dá em movimento, tudo
se move o tempo todo. E de um polo a outro a vida pode se fazer.
Quando é preciso ceder? Qual o momento de avançar? O trabalho
em nosso grupo, do modo como observo neste minuto, exige que
aprendamos o tempo certo de cada coisa. Nosso comportamento e
humor num dia ensolarado é diferente de quando está chovendo. Há
os que querem o Sol e há os que necessitam da chuva, e nós só encontraremos desgosto se não aceitarmos que cada acontecimento tem o
seu lugar, sua razão de ser.
Digo isto, pois vejo que muitas coisas podem sair do controle se cada
indivíduo que se coloca num coletivo não estiver atento para captar os
momentos e modos de ação e não ação. E tal saber não é algo que possa
ser considerado como aprendido, porque é conhecimento vivo, que se
transforma a todo instante e só acontece no momento presente.

65

Thunay Romano Tartari

Mais uma vez, o teatro nos coloca em cheque com as nossas características humanas. Em contato com o outro, quando nos alimentamos
mutuamente e abrimos nossas mentes, recebemos um banho de
humanidade. Querendo ou não, nós nos descobrimos em contato
com outras pessoas, que refletem em nós os efeitos que causamos
nelas, o que nos leva sempre para o trabalho que só pode acontecer
a partir do interior de cada ser humano.
É árduo e, muitas vezes, a vontade é de sair correndo da sala de
ensaio, quando se adquire a consciência das limitações e ideais falidos
que nos rodeiam. Quando, por vezes, os egos se exaltam e turvam o
discernimento e nos enrolam em discussões sem sentido. Grupos,
não somente de teatro, mas uniões de pessoas em qualquer esfera
da vida se desfazem nos primeiros embates, pois todos acreditam
estar certos, são donos da razão. Para trabalhar junto, é preciso se
desfazer de muitas crenças e costumes com sagacidade, para não se
auto enganar. Evitar o conflito também é uma maneira de se anular
perante um coletivo. O conflito inevitavelmente virá, e temos de passar
por isso, focados no objetivo comum.
Ainda que fiquemos abatidos quando descobrimos falhas, limitações,
fraquezas, dificuldades e resistências em nós, estar consciente delas já
é parte da estrada do aprendizado, afinal, só é possível modificar algo
quando conhecemos as forças com as quais estamos lidando.
Mais um desafio? Para mim, trata-se
de comungar, apesar dos conflitos,
problemas e preocupações que
possuímos. Permitir-se como
a música Permitamos, que fiz
para o espetáculo Donantônia:

PERMITAMOS
Permitamos que
em nossos corações
Floresça
A maravilhosa
gratidão pelo
Sustento
Manifestado pelo
alimento
Presente
Em nossa mesa de
Comunhão.
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A C A SA DA
R E C O R DAÇ ÃO
Donantônia é o rebento de uma caçada no delicado solo da memória, que, vagarosamente, desvela as camadas de um passado vivido,
lembrado e revolvido. Na casa da recordação, é preciso andar aéreo
para não destruir os vestígios de uma época antiga, tão frágil, que até
a lembrança se confunde com a fantasia; não se sabe mais ao certo a
diferença entre vigília e devaneio, realidade e utopia.
Há lembranças que desembarcam do trem acompanhadas de indagações: e se fosse diferente? Então, o pensamento e a imaginação nos
mostram um infindável mundo de possibilidades. Algumas memórias
parecem chegar de um passado tão distante que ultrapassam o indivíduo e adentram no domínio ancestral.
O Tempo, em largas passadas, corre de si próprio e inventa paisagens,
novas passagens que se encontram para deitar num leito comum, o
leito da memória. Memórias de Antônia?
Não sei mais, ao certo, se apenas de Antônia. Essa casa se parece
tanto com a minha. As lembranças, que por aqui correm, reconhecem-se
não só em mim, mas nos visitantes que chegam e também se recordam
delas, embora não por inteiro, pois as lembranças nunca se deixam
capturar definitivamente, são livres. As lembranças se reinventam,
transformam-se.

NO LEITO DA MEMÓRIA
No leito da memória
A história se revê.
O descanso no passado,
A glória e o fardo
Na lembrança do viver.
Quisera o homem
acordar esquecido
Para procurar abrigo
No céu alumiado.
É verdade, meu amigo,
Acompanhe essa senhora e beba seu café.
Não se acanhe na visita,
Somos todos viajantes nesta terra desconhecida.
Antônia de alma-encorpada
Nascida no mundo sem receita para ser feliz.
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MINHAS MEMÓRIAS
DE ANTÔNIA
A vivência teatral é, antes de tudo, um espaço caracterizado pela
relação inter-humana, ou seja, o fenômeno teatral jamais acontece
a partir de um indivíduo isolado, sem contato com outros sujeitos.
No início de 2014, foi delegada a mim a responsabilidade de guiar o
treinamento diário da companhia, o que me possibilitou a liberdade
necessária para a experimentação de novos caminhos criativos. Em
trabalho de sala estavam Adalberto, André, Bruna, Camila, Rebeca e
eu. Rogério havia se afastado do trabalho prático temporariamente.
Longe de premeditar a construção de um espetáculo, naquele ano, meu
intento era desenvolver um processo no qual os atores pudessem criar
juntos uma prática cênica que os permitisse uma experiência viva e
espontânea, mas que pudesse ser repetida sem perder suas qualidades.
A ideia era desenvolver um treinamento interno que possibilitasse
descobertas baseadas na experiência individual e, posteriormente,
fosse aproveitada, apropriada e transformada pelo coletivo.
Trabalhei inicialmente com Adalberto, André e Rebeca. As primeiras
tentativas não foram bem-sucedidas, pois os três, sob meu direcionamento, acabavam por estabelecer estruturas cênicas ausentes de vivacidade e espontaneidade, apenas ações cotidianas que logo perdiam
seu sentido ao serem repetidas.
Foi então que percebi que faltavam elementos os quais permitissem
os atores e a atriz ultrapassarem a dimensão das ações cotidianas e que,
ao mesmo tempo, os ligassem em uma estreita relação. Prontamente eu
me lembrei de uma máscara em desuso, fruto de um estudo anterior da
companhia. Então, concebi e propus o seguinte jogo para eles: a partir
do uso da máscara, experimentar ações e permitir que estas sejam o
ponto de partida na descoberta/criação de uma figura ou personagem.
No momento em que um/a ator/atriz “veste” a máscara, os outros dois
devem prestar auxílio e contribuir com as ações sugeridas pelo/a mascarado/a. Após um ator ter experimentado e improvisado por um tempo
determinado com a máscara, ele a transfere para outro/a ator/atriz. Este
momento, o qual chamei de transição da máscara, se dava quando o
mascarado estabelecia um olhar profundo e fixo em direção ao outro
participante, e, então, de maneira extremamente lenta e delicada, o/a
terceiro/a ator/atriz (que não iria receber a máscara) era responsável
por ajudar nesta transição, para que o mascarado e seu sucessor não
perdessem a qualidade quase hipnótica que se estabelecia. Após a transição, o novo mascarado começa sua improvisação, revivendo todas as
ações que o antigo havia realizado, mas permitindo que essas ações se
transformem a partir de sua repetição. A personagem veio como uma
névoa que surge sutilmente. Inicialmente, apenas o silêncio e as ações
eram permitidos, mas, depois de certo tempo, essa figura mascarada, que
parecia possuir uma identidade, foi instigada a experimentar o som e a
palavra. Se conheceu ou reconheceu pelo nome de Antônia.
Desde o início, a minha relação com a personagem foi franca e espontânea.
Do mesmo modo como eu a questionava durante o processo de direção,
logo que Antônia passou a falar, ela também começou a fazer perguntas:
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queria saber quem eu era, em que espaço estávamos e o que eu e os
outros artistas estávamos fazendo numa sala toda pintada de preto.
Foi então que eu também fui pego de surpresa, e não encontrei
motivos para inventar uma realidade, visto que já estávamos todos
imersos num jogo fantástico. Por incrível que pareça, uma certa timidez começou a tomar parte de mim, pois estava eu, Thunay, a contar
sobre a minha vida para aquela mulher, que mais parecia minha avó.
Eu estava sendo eu mesmo, e isso me deixava com uma sensação
de fragilidade, pois eu não possuía uma personagem para jogar com
ela, tinha de jogar com aquilo que eu era. Assim, eu me vi acanhado
diante de uma senhora que me fazia reagir com o mesmo respeito
que tenho pelos mais velhos. Apesar de saber ser um jogo, as minhas
reações eram exatamente como se eu estivesse conversando com
uma idosa da vida cotidiana e não com uma atriz ou ator em ação. Me
tornei amigo de Antônia, e, em relação à sua idade, eu mais parecia um
menino, quase criança. Eu era o Thunay, que fazia teatro na sala preta
da Usina Cultural47, em Londrina, juntamente com outros artistas que
ainda não a conheciam. Dona Antônia não conseguia entender por que
trabalhávamos num lugar pintado de preto e tão escuro, achava aquilo
muito estranho. De repente, eu me percebi empenhado em explicar os
motivos pelos quais uma sala de teatro geralmente é preta, pois essa
cor não reflete as outras e possibilita...mas espera um pouquinho: eu
acabara de cair no jogo também, e não havia me dado conta até então.
Enquanto Adalberto, André e Rebeca trabalhavam em trio, Bruna
e Camila se dedicavam à composição de uma estrutura performativa
baseada em cantos tradicionais. Eu, já imerso no jogo da Antônia, julguei
que estava no momento dos dois trabalhos se encontrarem. Preparei
o encontro entre as duas atrizes e Antônia. O jogo para a personagem
era visitar as atrizes em seu local de trabalho. Para Bruna e Camila, a
aventura era conhecer uma senhora e apresentar para ela as canções
que estavam sendo trabalhadas. Havia uma certa tensão em mim, pois
cada trabalho possuía uma estética e um universo muito específico, eu
não tinha ideia de como Dona Antônia iria se relacionar com as atrizes, e
nem como as duas iriam reagir ao encontro com a personagem. Ao final
do dia, Antônia fez duas amigas novas, mas continuou reclamando da
escuridão da sala preta.
Esse jogo culminou na consolidação da personagem, uma senhora,
que a exemplo de tantas que existem, vive sozinha e adora receber visitas
e mimá-las com bolo e café. Dona Antônia se tornou tão vívida, que sua
potência fez com que desejássemos construir um espetáculo com esse novo
universo criado. Antônia, que no início era uma personagem construída
por três artistas de forma não simultânea, mais tarde, transformou-se em
uma Antônia que, ao mesmo tempo, é três. A trindade de Dona Antônia
foi o ponto decisivo que possibilitou a criação de uma complexa história,
a qual parte do âmbito cotidiano de uma senhora que recebe visitas em
sua casa e, ao longo do enredo, revela enfrentamentos existenciais de
uma mulher que encontra mais duas de si, as quais, no entanto, tiveram
experiências diversas. Afinal, são três ou uma Antônia? A reflexão do espetáculo gira em torno de conflitos humanos frente às decisões, limitações
e consequências de nossas escolhas passadas.
No momento em que Dona Antônia se tornou uma personagem vivenciada por três artistas, tivemos a necessidade de confeccionar três máscaras
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expressivas. Embora tivéssemos pouquíssimo domínio de técnicas de confecção de máscara, o desejo pulsante e a urgência da
continuidade do trabalho nos guiaram para que finalizássemos
três máscaras-protótipo.
Naquela etapa, em minha visão, era importante manter o trabalho
apenas entre nós do Ás de Paus, pois, ainda que Dona Antônia fosse
uma figura forte e vívida, os artistas precisavam de um espaço seguro
onde pudessem dar vazão aos seus intentos e instintos. E assim foi.
Seguimos, cientes de que por mais que houvesse falhas técnicas
nas máscaras-protótipo, estas foram criadas pelos artistas que as
utilizavam e possuíam o sentimento de pertencimento por parte de
Adalberto, André e Rebeca.

A figura de Dona Antônia surgiu do inesperado, do acaso, da ação no
espaço que foi transformando-se até tomar o corpo de uma senhora que
não perde tempo em desfrutar de uma boa conversa com aqueles que
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estão por perto. Tão logo foi possível a existência simultânea das três
Antônias, cada uma com sua máscara, o jogo e a estrutura performática que existiam se tornaram extremamente complexos e também
problemáticos. Grandes questões surgiram: por que existem três figuras
que são a mesma personagem? São, de fato, a mesma personagem
ou são diferentes? Elas possuem consciência da existência uma da
outra? O que aconteceu para que tal fenômeno ocorresse, isto é, por
que haveria um ser que, ao mesmo tempo que é um, é três?
Foi então que o próprio trabalho nos enredou em mistérios os
quais nos intrigavam. Era como se tivéssemos de resolver um enigma
que, apesar de ter sido criado por nós mesmos, não tínhamos ideia
da resposta e, no entanto, o universo de Dona Antônia era visível e
palpável. Trabalhamos intensamente durante o ano de 2014 na criação
das Antônias e, uma vez que elas passaram a existir, esse novo mundo
abriu questões e provocações as quais nos incitaram a perseguir o
destino e os caminhos possíveis desta (ou destas) senhora.
A criação se dividiu em dois caminhos principais: experimentação
e composição de cenas. Nas sessões de improviso, as Antônias eram
provocadas a lidar com as mais diversas situações, o que desencadeava novas associações mentais, descobertas, ideias e ações, as quais
mais tarde eram refinadas e estruturadas nos momentos de composição cênica. O trabalho de improvisação naturalmente se tornou uma
estrutura performática em que Dona Antônia recebia visitas para uma
boa conversa acompanhada de muito bolo e café.
Até então, o processo havia sido dirigido somente por mim, porém,
gradualmente, comecei a compartilhar a direção com os meus companheiros e companheiras que não estavam em cena.
A dramaturgia de um espetáculo é uma questão delicada de se trabalhar
em nosso coletivo. Se faz necessário um terreno comum, um texto sobre
o qual vários artistas possam investigar, entender, descobrir, discutir e
etc. No caso de Donantônia, sua história foi construindo-se por meio de
improvisações, jogos, criação de cenas e performances para convidados
e também em espaços ao ar livre. Entretanto, por mais que cada Antônia
falasse e criasse o que chamo de “texto essencial”, isto é, falas realmente
necessárias e expressas na estética de cada artista, nós carecíamos de
uma pessoa que captasse a alma do trabalho, a qual dialogasse com o
que já tínhamos desenvolvido e construísse um texto que “coubesse nas
bocas” das personagens.
Após discutirmos diversas possibilidades, entendemos que a pessoa
mais indicada para a construção de um texto para Donantônia seria Yara
Camillo, escritora paulista e parceira-irmã do Ás de Paus. O olhar e a
sensibilidade de Yara pareciam cair como luvas para o trabalho em criação. Entrei em contato e a convidei para fazer parte do trabalho, e assim
se desdobrava mais uma etapa com seu aceite.
Já no início de 2015, com a primeira vinda de Yara a Londrina, apresentamos para a escritora as estruturas performativas que existiam e
tivemos longas sessões de conversas sobre o trabalho. Yara, então, iniciou
a confecção de textos em formato de contos, dando voz e poesia às estruturas que já existiam e sugerindo novos acontecimentos. Em um jogo
sincero, mostrávamos fragmentos de cenas para a escritora, que então
nos devolvia inúmeros contos com diversas histórias de Antônia, isso nos
alimentava e nos fornecia novas ideias, sobre as quais trabalhávamos e
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mostrávamos novamente. Esta troca durou cerca de um ano e meio
até a estreia de Donantônia. Yara nos deu liberdade total para que
pudéssemos alterar ou eliminar passagens de texto, e também de
modo muito generoso contribuiu com ideias e textos inéditos. Essa
modalidade de trabalho foi muito frutífera para a montagem e, entre
as idas e vindas de Yara de São Paulo, telefonemas, e-mails, fotos e
vídeos compartilhados entre nós, o trabalho foi maturando, e o texto
dramatúrgico foi chegando ao ponto esperado. Muitas alterações foram
feitas, muitas histórias de Antônia foram concebidas por Yara, de tal
modo que, no final do processo, eram tantos escritos que acabavam
por formar um universo muito rico e precioso para nós do Ás de Paus.
Ainda que estes contos não tenham sido utilizados integralmente
no espetáculo, eles significaram e significam um poderoso estofo de
sustentação da personagem no nível subjetivo.
Destaco aqui que a flexibilidade de Yara em relação à própria obra
escrita, em nos permitir alterar e reorganizar seus escritos de acordo
com a necessidade das cenas do espetáculo, foi absolutamente benéfico
para a montagem, pois podíamos experimentar o efeito de um trecho
depois do outro, ou cortar um pedacinho e transportar para outro
lugar. Pequenas mudanças as quais contribuíram muito na cena, que
nos davam a sensação de sermos parte do texto. Assim, nos sentíamos
cúmplices uns dos outros em prol de um objetivo comum, descobrindo
o poder da obra escrita em nossos corpos. O terreno do texto não era
intocável, inacessível, frio ou distante, era o oposto de tudo isto: era
próximo de nós, acessível, fluido, quente e transformável.
É preciso dizer que as nossas pequenas modificações sempre foram
feitas de maneira a não desconfigurar a obra de Yara, além disso, todas
as alterações tiveram o aval da escritora. Yara concebeu inúmeros contos
preciosos, o que tornou desafiadora a tarefa de selecionar os fragmentos
que iriam integrar a montagem.
Cada elemento que hoje faz parte do espetáculo Donantônia chegou
em seu próprio tempo, e de acordo com a necessidade da obra. No início,
uma máscara, depois três. Figurinos e elementos de cena eram experimentados, alguns descartados. O trabalho dos três artistas que interpretavam Antônia era orgânico e minucioso, no entanto, a personagem
se situava num ambiente realista e cotidiano, o que talvez impedisse a
descoberta de algumas qualidades e investigações no nível do fantástico,
do contraditório, do imaginário, do onírico, da loucura, do improvável
e do desconhecido.
Dona Antônia, ao nosso olhar, precisava crescer em tamanho e intensidade, em qualidade de presença e, no âmbito de uma criação, extrapolar
os limites da realidade, em direção a um universo que possuísse outras
leis da física, onde fosse possível e crível a existência de três vidas que
são também uma e, ao mesmo tempo, iguais e diferentes. Uma existência
cindida? A quebra do real, que se impõe como nova realidade. Verdades
contraditórias que se interpenetram? Multiversos? Infinitas realidades?
A perna de pau. Sim, não ou talvez? Apesar de estar sempre presente
no trabalho da companhia, não havia em nós o sentimento de obrigação
em utilizá-la em todas as criações, tanto que o processo de Donantônia
foi iniciado por outras vias, e de modo acertado, em minha visão. Existe
uma dificuldade técnica em obter certas qualidades corporais de sutileza
e de detalhismo com a perna de pau. Estas características estavam muito
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presentes no trabalho com a máscara expressiva e não podiam
ser perdidas. Entretanto, a perna de pau poderia trazer a abertura
fantástica para as Antônias e também alterar o tempo-ritmo de suas
ações e reações.
Seria possível usar a perna de pau sem perder a qualidade da linha
de ação construída com os pés no chão? A resposta só viria com a experimentação, e foi o que fizemos, usamos pernas de pau de 30 centímetros de altura. No princípio, os atores e a atriz tiveram dificuldade em
administrar o porte da máscara aliado ao uso da perna de pau e a partitura de ações, o que exigiu e ainda exige muito trabalho e precisão.

As máscaras-protótipo construídas por nós precisavam ser substituídas
por uma nova máscara definitiva e, para isso, convidamos a artista plástica Daniele Stegmann para confeccioná-la. A artista já havia trabalhado
conosco durante a montagem dos espetáculos anteriores.
O amadurecimento do trabalho ao longo dos anos trouxe a necessidade
de mudanças nas máscaras e novas confecções. Passamos por máscaras
de papel, tecido e novamente retornamos para o papel, no entanto, com
uma técnica diferente da utilizada na primeira máscara. Ao todo, levando
em consideração os primeiros passos do processo, Dona Antônia passou por
cinco máscaras diferentes, sendo as três últimas assinadas por Stegmann.
Um ponto muito curioso do trabalho teatral é o fato de que, muitas
vezes, utilizamos vários elementos e objetos na criação de uma cena que,
depois de aperfeiçoada, torna muitos desses aparatos desnecessários,
pois os artistas acabam descobrindo meios mais ricos de fazer a mesma
coisa sem usar tais objetos ou substituindo-os por outros. Mas os objetos
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então foram inúteis? De modo algum, eles foram necessários para
que chegássemos num patamar de entendimento sobre o que estávamos criando.
Ainda assim, muitos objetos estão presentes no espetáculo
Donantônia desde o início do processo. Chaleiras, xícaras, bandejas
e algumas roupas antigas nos acompanham. A personagem Dona
Antônia nos abriu a porta do passado de nossos ancestrais: cada
um de nós foi revendo o passado familiar e descobrindo histórias e
situações vividas pelas nossas mães e pais, tias e tios, avôs e avós, até
os elos perdidos que se tornam fonte de curiosidade e imaginação.
Houve um momento em que as três Antônias estavam maduras. Bruna
havia saído do grupo e Artur tinha acabado de entrar na companhia.
Enquanto André, Adalberto e Rebeca interpretavam a velha senhora,
Camila, Rogério, Artur e eu fazíamos os direcionamentos da criação.
Até então, nós éramos as visitas de sempre na casa de Dona Antônia e
sabíamos que, no nível do espetáculo que se construía, éramos como
seres que habitavam aquela casa e, de algum jeito, tínhamos o papel
de ajudar as três Antônias a cumprir sua jornada.

O olhar de Yara sobre o trabalho em
desenvolvimento foi essencial para que entendêssemos
o lugar dessas criaturas, nomeadas como menestréis pela escritora. Os
menestréis são poetas que contam e cantam histórias reais ou imaginárias. Geralmente essas figuras, características da Idade Média, eram
viajantes e levavam sua arte para lugares distantes, apresentando-se
para diferentes públicos.
Embora tivéssemos uma vaga noção do que os menestréis seriam,
eu estava desde o início guiando o processo e necessitava justamente
perder um pouco o controle das coisas para que pudesse construir meu
personagem. Era o momento de mergulhar na criação e, para isso, precisávamos ser dirigidos por Adalberto, André e Rebeca, os quais já estavam
com suas personagens constituídas.
O trabalho de direção dos três artistas em relação aos menestréis
começou pela busca de memórias de infância, situações que envolviam
nossos familiares e ascendentes. Éramos estimulados a construir nosso
universo, nosso jardim, por meio de improvisações que estavam relacionadas à mesma casa de Antônia, ao seu quintal. Escrevemos cartas para
nossos ancestrais. Fizemos exercícios em coro por diversas vezes. Conforme
o texto de Yara chegava, experimentávamos diferentes possibilidades
propostas pelos guias.
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Muito me tocam as questões que se referem aos nossos antepassados. Me parece que o pano de fundo de toda essa jornada que foi
a construção de Donantônia é a ligação com nossos velhos, aqueles
que, de certa forma, são viventes em nós que aqui estamos. Será que
existe alguma hereditariedade de pensamentos, memórias, desejos e
traumas vividos pelos nossos ancestrais? Somos literalmente a continuação possível das vidas que se foram. O que fazemos com tudo isso?
No espetáculo, os menestréis são as figuras que questionam a linearidade do tempo e a realidade comumente aceita. São eles próprios
os portadores da visão multidimensional, os amigos da contradição
e mensageiros do mistério da vida. São as crianças que existem em
todos nós. Renegam o paradigma materialista para abrir espaço para
a vivência do indizível, do desconhecido e do improvável. Experiência
pela qual Antônia passa: inexplicável e desmedida.
Um ser que, em algum momento, foi tripartido e mais tarde encontra
suas partes que viveram situações distintas. Seria essa a desintegração que todos sofremos ao nos deparar com escolhas?
A parte de nós que continua vivendo em

outro plano aquele sonho reprimido? Afinal,
quantos cada um de nós somos? Não somos todos Antônias, sedentos por
uma vida plena de significado, revoltados por não podermos viver tudo
o que queremos? Temos dificuldade de escolher e deixar ir, queremos
trilhar todos os caminhos:
Se eu pudesse viver duas vidas, se eu pudesse ir e não ir! Nunca
vi maldade maior do que dizer que dois proveitos não cabem
num peito.... Por que não? Por que não pode caber neste
peito tudo o que há de mais bonito na Vida? Um, dois, todos
os proveitos aqui, aqui dentro, por que não?” [...] Largar as
uvas, para ficar com as maçãs... deixar cair as maçãs, se quiser
as peras. Quero tudo. Tenho tanta gana, tanta garra, tantos
dedos, e minha sede de viver me dará quem sabe a firmeza
para reter, entre eles, umas tantas promessas de felicidade. 48
Em 2018, com a saída de Rebeca, Camila assumiu o papel de uma Antônia
e Luli entrou na companhia, dando vida à personagem menestrel. Com a
reestruturação dos papéis e do espetáculo, Luli passou a contribuir com
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a redescoberta das três Antônias (agora em nova formação), assim
como na pesquisa e treinamento com a máscara expressiva.
Nesta viagem criativa que tive a oportunidade de viver com meus
parceiros e parceiras de trabalho, pude contribuir também com a
direção musical e a criação de canções originais para o espetáculo.
O processo de composição se deu em reação ao que criávamos em
cena. Muitas vezes, tive a intenção de criar uma coisa e no ato outra
coisa passava a existir. Os caminhos de criação são tortuosos para
mim. Transcrevo abaixo um poema que fiz ao tentar criar a primeira
música do espetáculo. O que surgiu aparentemente não tinha nenhuma
relação com a montagem e acabei arquivando a poesia:

FILHA DE TÉIA
Num jardim estremecido pela Aurora,
Velha senhora despida pelo luzeiro,
Assomam as bagas d´água
No descanso da greda feraz
Verte o caldo do firmamento
Na violácea fundura,
Fundamento e criatura
Onde se trama o sustento
Zéfiro reclama a cantiga
Da sazão,
E no templo do peito
Abre fogo o intento
De revelar-me como o Sol
O clarão na fronte
Despertou o nasceiro
Que dormia no monte
Para banhar o mundo inteiro.
Eu havia criado um poema cheio de imagens e símbolos, mas não era
o que queria, aquilo não cabia para a primeira canção. Embora dissesse
muito sobre questões importantes e veladas, não sabia o que fazer com ele.
Os meses se passaram. Eu havia criado a primeira música do espetáculo e já estávamos no fim da montagem. Eu ainda não tinha conseguido
exprimir o que sentia que precisava. A última canção possuía, ao meu ver,
uma necessidade maior para nós criadores do que para os espectadores.
Eu sentia que a música final precisava atuar como uma ferramenta, um
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trampolim para a concretização da obra e conclusão da linha de ação
de cada artista. O fechamento do círculo. O final de um ciclo. Uma
canção-inspiração. Foi então que me lembrei do poema apresentado
na página anterior. Ele possuía em sua estrutura alguns elementos que
eram exatamente os quais eu estava buscando, e com algumas novas
frases e adaptações, agregadas em uma outra estrutura, consegui
compor a última canção, que me traz um prazer muito especial em
cantar. O tempo de decantação levou à transformação e ressignificação
dos versos antigos. Sejamos transbordamento, banhemos o mundo:

IMOLE ILÊ
O descanso no passado
A promessa do futuro
Onde fica a verdade
A certeza desse mundo?
A comida dos aflitos
O alento moribundo
O sono de cada dia
É passagem pelo muro
Que a herança dos antigos
Permaneça em nossas mãos
Pois nós somos os seus filhos
Esticando a criação
Verte o caldo-firmamento
Na violácea fundura
Fundamento e criatura
Onde se trama o sustento
O clarão na alta fronte
Despertou o nasceiro
Que dormia lá no monte
Para banhar o mundo inteiro
Sou muito grato por todos os meus companheiros e companheiras,
colaboradores e colaboradoras que comigo trabalharam nesses anos de
Núcleo Ás de Paus. O trabalho diário nos mantêm firmes para que não
enlouqueçamos enquanto o Brasil passa por um período político sombrio
e inseguro para a democracia.
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Donantônia foi uma das pesquisas teatrais mais ricas que vivenciei
até hoje. Foram anos de dedicação, de criação e destruição, de auto
enfrentamento e muita energia canalizada por vários indivíduos em
direção a um objetivo comum.
Os obstáculos foram grandes e pesados. Embates, sonhos, frustrações, desentendimentos, escolhas doloridas, acertos e erros.
Passamos muita coisa juntos por amor ao que fazemos. Nos divertimos em cada etapa. Passamos pelo desespero financeiro. Seguimos
mesmo assim. Choramos juntos e apoiamos uns aos outros frente
aos infortúnios da vida.
Tornamo-nos crianças, jovens e velhos. Reaprendemos a brincar a
todo instante. Vivemos e morremos diariamente em nossos ensaios.
Lutamos contra e a favor de nós próprios. Assumimos a contradição.
Aceitamos que nem tudo tem explicação. Aprendemos a nos despedir
de nossos amores. Familiares próximos e queridos se foram durante a
caminhada. Redescobrimos o valor e a beleza das águas passadas da
memória. Aceitamos nossa falibilidade.
Somos como Antônia: sem receita para ser feliz. Nos desfizemos do
mapa e nos reencontramos. Somos o sim, o não e o talvez.
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A P E Q U E NA - G R A N D E
D E S C O B E RTA
D O J O G O T E AT R A L
Quando eu tinha dez anos e estava na quarta série do
Ensino Fundamental, participei de uma encenação teatral.
Eu e meus colegas fizemos uma pequena cena, na qual
interpretávamos tipos sociais e cada um tinha um elemento
distinto de caracterização. Eu tinha um boné. Bem, o que
me interessa dizer sobre essa passagem da minha vida é
que, nesse dia, eu descobri algo sobre mim (e talvez sobre
todas as pessoas). Eu descobri que usar esse boné e dar
vida a uma personagem fez com que meus colegas de
classe me olhassem de um jeito diferente, um jeito novo.
E o melhor: descobri que eu adorava essa sensação de ser
olhada com outros olhos, os quais enxergavam o que até
então parecia oculto, inexistente. Eu explico: a experiência
teatral (ainda que muito superficial naquele contexto) me
fez ter consciência de que eu tinha um corpo e que ele
era a minha forma de ser e de criar no mundo. É possível,
talvez, que eu só tivesse achado bastante divertido causar
boas gargalhadas e surpreender meus amigos. Mas, o fato
é que, hoje, quando me recordo desse episódio, sou capaz
de perceber o quão importante foi descobrir o teatro, ou
melhor, descobrir que, por meio dele, eu poderia vivenciar
novas maneiras de ser e de criar. Não demorou muito e
acabei matriculando-me em um curso de teatro. Entre a
quarta série do Ensino Fundamental e hoje passaram-se
13 anos. Durante essa passagem, fui me fazendo atriz, e os
caminhos que construí a partir da prática teatral me levaram
a cursar Filosofia. A partir desse dia, eu comecei a entender
que o meu corpo era a minha maneira de ser e de estar no
mundo e, por isso, ele não poderia ser reduzido a um mero
instrumento por meio do qual eu conheceria coisas, mas que
deveria ser reconhecido enquanto criador do conhecimento.
E tudo começa com uma pequena-grande descoberta: eu
tinha um boné e um corpo todo. 49
Decidi começar por este começo porque ele se refere à minha
“pequena-grande descoberta”. “Pequena” porque esclarece minha vivência
singular e “grande” porque diz respeito à existência humana. Bem, mas
por que “descoberta”? Certamente, eu tenha vivido esse “acontecimento
teatral” inúmeras vezes até os meus dez anos. Enquanto criança fui milhares
de seres diferentes em minhas brincadeiras, criei lugares fazendo do meu
quarto uma sala de aula, do balanço na árvore um foguete, da varanda da
casa da minha avó um portal para um mundo secreto. Mas acredito que,
no “auge” dos meus dez anos, eu tenha “descoberto” que poderia viver
muitas e muitas vezes mais esse “acontecimento teatral”.
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Nos últimos quinze anos da minha vida (que é mais da metade
dela), eu vivi jogando com as inúmeras possibilidades de ser que
o fazer teatral me proporcionou50; e foi em meio a esse “fazer” que
eu fui compreendendo-me enquanto ser humano; foi por conta das
minhas vivências artísticas que eu problematizei a minha existência;
foi com as experiências de criação que vivi durante os treinamentos
diários que me deparei com o abismo que constitui o nosso pavoroso
e belo “existir”.
No meio desse caminho, decidi cursar Filosofia e, por um bom tempo,
achei que tivesse feito a escolha errada por não saber como relacionar
essas vivências com as teorias filosóficas que “aprendi”. Cheguei até
a pensar (nos últimos anos da graduação) que, talvez, essas minhas
experiências não tivessem relevância para o que eu iria desenvolver
enquanto “pesquisa científica” no curso de Filosofia. E eis, então, que,
na reta final do curso, fui apresentada a um filósofo que escreveu assim:
A filosofia é também possível e necessária como uma forma
do viver humano, na qual sua relação fundamental com
a realidade ainda não está determinada pela ciência. [...]
Filosofia, no sentido vago e corrente da palavra, acontece em
todo momento que o homem cava sobre si, em todo momento
que se sente consternado ante a incompreensibilidade do seu
ser-aqui, em todo momento que as perguntas pelo sentido
da vida emergem do seu coração angustiado e trêmulo.51
Entrar em contato com a filosofia de Eugen Fink me fez enxergar a
filosofia com outros olhos; fez-me compreender que, possivelmente, a
filosofia já tivesse emergido do meu coração angustiado e trêmulo por
meio das minhas vivências no teatro muito tempo antes de eu decidir
cursar filosofia em uma universidade. Sem dúvida, o curso e também
o meu trabalho como atriz – que passou a ser diário a partir dos meus
quinze anos – fizeram com que o meu encontro com a filosofia não se
tornasse fugaz.
A possibilidade de compreender as minhas experiências com o
teatro como o meu modo de fazer filosofia floresceu por meio da
leitura do texto Fenômenos Fundamentais da Existência Humana (2011),
de Fink. Nesse texto, o autor se propõe a discutir a existência humana
a partir da perspectiva de uma antropologia filosófica, a qual busca
“alcançar um novo sentido da existência e da coexistência humana a
partir do auto-testemunho da existência humana sobre o fundamento
da sua relação com o mundo.” 52 Morte, Trabalho, Luta, Amor e Jogo
são os fenômenos fundamentais a partir dos quais Fink busca pensar
a existência humana. E é por meio do fenômeno do jogo que, nas
próximas linhas (e entrelinhas, pois do silêncio também se compreende muito), eu buscarei pensar as minhas experiências enquanto
pessoa-criadora. Tais experiências só foram possíveis por conta do
trabalho coletivo que desenvolvi com meus companheiros nos últimos
anos. Sendo assim, daqui em diante, falarei das nossas criações.
Mas o que é o jogo? É possível falar de jogo em muitas dimensões. No
nosso treinamento diário, nos processos de criação e na concretização
do ato teatral, durante as apresentações dos espetáculos, o jogo sempre
esteve presente. Jogo e teatro, em certo sentido, confundem-se. Segundo
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Fink (2011), jogo é “um modo fundamental de um tratamento humano
com o possível e irreal.”53 Aquele que joga “vive ao mesmo tempo em
dois âmbitos, na realidade ordinária e na esfera irreal, imaginária.”54.
Essa característica do jogo, ou seja, esse acontecer irreal que se dá
na esfera da realidade, faz-se mais visível nos jogos que envolvem
representação. E aqui voltamos ao teatro, mais especificamente
àquela afirmação que fizemos acima de que, em certo sentido, jogo
e teatro se confundem. O jogo se faz ver no teatro ou, nas palavras
de Fink, “o complexo estrutural do jogo representacional se aclara
especialmente no ‘espetáculo-teatral’”55.
O nosso terceiro espetáculo, Donantônia, foi construído a partir de
um jogo, em que três atores tinham uma máscara para desenvolver
algo em conjunto. No momento da pesquisa, não tínhamos intenção de
transformá-lo em um espetáculo, estávamos justamente investigando
as potências que o jogo, por si só, despertava no trabalho dos atores. O
que se criou a partir desse jogo foi a figura de uma senhora, que, mais
tarde, viria a ser chamada de Dona Antônia, uma figura que passou a
contar suas histórias partindo de nossas lembranças, memórias de
infância, fantasias e sonhos.
A Dona Antônia desdizia as quietudes. Sempre falava, até
quando o assunto lhe faltava, aí dizia à toa. Mas, de vez
em quando, fazia brotar umas lembranças e dava-nos as
flores que apareciam em forma de sorriso. E trazia tudo
isso dentro de um carrinho, que depois de alguns minutos
transformava-se em café, pão de queijo e bolo. Era o lugar
e o tempo de papear com toda a serenidade de uma velha
criança. Depois de um tempo, já não sabíamos mais se era
ela que precisava de nós para contar suas histórias ou se
éramos nós que precisávamos dela para... Descobrir.56
Todas as vezes que ensaiávamos as cenas que íamos construindo, e
que, mais tarde, tornaram-se um espetáculo, era como se estivéssemos
em outro mundo, o qual nós mesmos criamos. Durante esse processo,
a sala preta na qual trabalhávamos foi transformando-se na casa de
Antônia, em que ela nos recebia para tomar café, comer bolo e contar as
suas histórias, que também eram nossas. Criamos, por meio do nosso
jogo, um “mundo imaginário lúdico”, que acontecia com respeito às
suas próprias regras e em relação ao sentido do que representávamos.
As ações da Dona Antônia eram reais, pois aconteciam em um espaço
real, mas eram também “atravessadas por uma potência mágica e pela
potência de sentido da fantasia”.57
Na peça, os espectadores são convidados a visitar Antônia; as cadeiras
nas quais se sentam são mais do que as cadeiras da plateia no teatro, são
as cadeiras da casa de Antônia; o café e o bolo não são apenas elementos
de cena, mas alimentos compartilhados por todos. “Os espectadores
não são aqui as testemunhas casuais de um jogar alheio, não estão fora,
são, antes de tudo, aqueles para os quais o jogo se dirige, apelando a
sua compreensão, aqueles [que o jogo] arrasta em seu feitiço.”58 Nossa
intenção com esse espetáculo era inserir o público efetivamente no ato
teatral, fazendo com que cada pessoa se tornasse um visitante da casa de
Antônia e, também, um criador desse mundo lúdico.
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Nesse aspecto, segundo Fink (2011), “os ‘espectadores’ de um jogo
representacional se ‘identificam’ de um modo imaginativo com os
jogadores – nesta identificação descansa, pois, em grande medida, o
feitiço mágico do jogo.”59 Essa identificação se faz presente em nosso
espetáculo, conforme contam as palavras de meu companheiro de
trabalho: “Memórias de Antônia? Não sei mais, ao certo, se apenas de
Antônia. Essa casa se parece tanto com a minha; as lembranças que por
aqui correm, reconhecem-se não só em mim, mas nos visitantes que
chegam e também se recordam delas [...].”60 É como se toda uma vida se
desenrolasse para o espectador durante o ato teatral, como se o tempo
se dilatasse. No teatro, “uma hora de jogo pode abarcar uma vida”.61
A experiência de criar esse espetáculo e de poder encontrar, a
cada apresentação, essa figura – que é Antônia – tem me feito viver o
teatro como um grande encontro com o humano e suas profundezas.
Tenho compreendido que fazer teatro está além de representar a vida,
é trazer a vida ante si mesma.62 Nas palavras de uma querida amiga
e também criadora de Antônia, “Pode ser que num lapso de Tempo
possamos coexistir com todas as nossas existências, passeando por
todos os caminhos que a gente quis, que a gente queria, e até pelos
que não quisemos”.63 Quando o ser humano joga, “se integra ao que é,
ao que foi, ao que não foi ou talvez fosse, ao que seria de algum modo,
ao que não seria de modo algum, ao que queria, de todo jeito, ao que
não quis de jeito nenhum, a tudo enfim, a tudo em si”.64

2

A M E N I NA Q U E M E F E Z
V E R O S O L 65
Estava sentada e cansada. Tentava encontrar motivos para me agarrar
e não sucumbir à vontade de simplesmente apresentar o espetáculo mais
uma vez como se estivesse no modo “piloto automático”.
A Pereira... cansa muito. Antes mesmo de começar já estamos cansados. Às vezes, montamos no sol e quando chega o momento de iniciar
o espetáculo, a vista escurece, a pressão fica baixa, é catártico. Depois
que acaba, tem ainda a desmontagem. Mas, nessa hora, o corpo já está
entregue ao cansaço. O dever já foi cumprido.
É muito difícil, portanto, neste espetáculo, não se entregar à ideia de
simplesmente cumprir o que deve ser feito.
Nesta ocasião, que não me lembro data nem lugar, estava muito calor
e já tínhamos montado o cenário todo. Cada um se preparava individualmente para que depois pudéssemos passar as canções do espetáculo.
O lugar tinha muita poeira no ar.
Eu lembro de estar sentada e lembro de como estava achando tudo
muito desconfortável. O calor, o figurino quente, a maquiagem tampando
os poros da pele do meu rosto. Em momentos como este eu só desejava
que acabasse logo. Que a gente apresentasse logo, que as pessoas vissem
logo, que a gente desmontasse logo e que fôssemos embora logo. Eu finalmente tomaria o meu banho, comeria e descansaria. Fim de expediente.
Aí, duas meninas crianças apareceram e ficaram fitando eu e Rebeca.
É sempre muito perturbador encarar crianças porque elas sempre estão
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dispostas a nos olhar por quanto tempo for preciso...até que nós,
adultos, nos sintamos envergonhados e deixemos uma palavra sair
da boca pra quebrar o silêncio e estragar tudo.
Não me lembro sobre o que conversamos. Sei que elas foram
embora e pouco tempo depois voltaram com pequenas flores, bem
pequeninas mesmo, um punhadinho delas.
— Toma! É pra você! – Falou uma das menininhas olhando bem
firme nos meus olhos.
Eu não sei porquê demorei para pegar as flores. Talvez não estivesse
esperando. Talvez tudo estivesse tão cansativo e previsível demais
naquele dia para um acontecimento espontâneo como este. Peguei
e agradeci. Logo depois fiquei naquele dilema de quem ganha flores
pequeninas como agrado e carinho de não saber o que fazer com elas
por causa da fragilidade e pequenez. Quando cogitava os possíveis
lugares para guardar o mimo, olhei em direção ao horizonte e vi o sol
que já estava dizendo adeus. Era um sol lindo de viver. Todo pintado
de alaranjado forte pela poeira que estava no ar. Nossa! Sabe aquele
sentimento de imensidão que nos enche o peito quando olhamos
para o sol indo embora ou para a lua cheia? Suspirei e olhei para o
punhadinho de flores na minha mão. Elas eram alaranjadas da cor do
sol que se despedia.
O que poderia fazer para retribuir o presente? Renovei minhas forças
com o sorriso da menina e com a luz alaranjada do céu e junto com os
meus companheiros contei mais uma vez a história da Pereira da Tia
Miséria. E mais uma vez foi diferente de todas as outras vezes. Foi único
como só o teatro sabe ser.
Cheguei no hotel e espalhei as florezinhas em cima do meu caderno
de anotações. Elas formavam todas juntas um sol alaranjado e, nesse
momento, eu entendi que a menina havia me contado um segredo
sem palavras.
— Olha pro céu, meu amor! Vê como ele está lindo!66
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3

C R E S C I F E I T O Á RVO R E :
A PE RE IRA DA TIA MISÉ RIA
E S E U S F RU T O S
A Pereira da Tia Miséria (2010) superou todas as nossas expectativas e talvez as dos outros também. Lembro de sempre ouvir meus
parceiros e parceira de grupo (na época só éramos Bruna e eu de
meninas-mulheres, eu ainda era bem menina) dizerem que jamais
esperavam que o primeiro trabalho da companhia ganhasse essa
repercussão. A realidade ultrapassou as expectativas geradas nos
sonhos de cada um.
E foi assim, meio sem saber o porquê, que fomos viajando pelos
festivais país afora, conhecendo muita gente, encantando-se e
decepcionando-se também. Tudo meio assim, de supetão. Geralmente,
o tempo dos festivais é o tempo da apresentação. O tempo do espetáculo. Geralmente. E aí acontecem bate-papos, mesas-redondas,
rodas de conversa, intercâmbios, nada como se você estivesse com
seus amigos, descascando laranjas, balançando na rede, jogando
conversa fora sobre a vida. Não. Havia, nesses momentos, uma espécie
de formalidade rígida. Hoje, lembrando dessas ocasiões, não saberia
precisar se tal formalidade fosse consequência da nossa forma de se
portar, jovens assustados querendo parecer extremamente conscientes
do que fazíamos, ou da situação em si. Acho que era uma mistura das
duas coisas. Fato é que fomos aprendendo a dizer que estávamos ainda
aprendendo e que as pegadas estampadas pelo caminho estavam ainda
com a tinta fresca, de modo que era preciso esperar o tempo secar uma
a uma para que pudéssemos então falar sobre elas.
No entanto, ainda que tivéssemos aprendido a simplesmente não
dizer do que ainda não podia ser dito, para muitas coisas sobre a nossa
história fomos dando nomes. Era preciso dizer quem éramos, como
nos encontramos, porque decidimos trabalhar juntos e a pergunta
mais perturbadora: qual era a pesquisa do grupo? Minha nossa! Essa
pergunta me parece funcionar como um mapa para o tesouro perdido.
Ela nos faz caminhar incansavelmente em busca do tesouro e, finalmente, quando chegamos até ele (ou acreditamos ter chegado), aquela
riqueza toda encontrada parece não fazer mais sentido algum. Sim, há
aqui dois níveis de resposta para essa pergunta. O primeiro está associado aos elementos que fazem parte do nosso trabalho diário. A perna
de pau é um deles, por exemplo. Pesquisamos a perna de pau, pois
nos propomos a jogar com ela, a descobrir diferentes possibilidades
cênicas a partir da sua potencialidade. Acontece que existe algo que
move esse trabalho. Esse algo não é a perna de pau, não é a canção, não
é um exercício, não é um espetáculo, mas, sim, onde pode-se chegar
com estes elementos. Esse algo diz respeito ao segundo nível, que penetra na nossa profundidade muito mais do que o primeiro. Certamente,
há aqui uma relação de interdependência entre tais níveis. É como se
cada um de nós plantasse uma semente dentro de si que, a propósito,
já existe, apenas é preciso que a encontremos em nossas veredas. Para
descobri-la é preciso escavar, é preciso descobrir certa profundidade de
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si. Para cultivar a semente é preciso trabalho diário. Cada semente
traz consigo uma espécie de canção, que canta no mais íntimo
de cada um de nós. O trabalho diário, quando atento à vida que
nos atravessa a todo momento como um rio, nos permite escutar
esta canção. Não é um trabalho fácil e, muitas vezes, o caminhar é
bastante doloroso. É doloroso porque no âmbito da prática é difícil compreender a dualidade técnica e organicidade ou precisão e
espontaneidade tão abordada em livros, manuais ou escritos de
teatro. No campo da linguagem escrita ou falada é comum assumirmos tal dualidade a fim de tornarmos a comunicação sobre o
tema mais eficaz e compreensível. No entanto, no corpo, no corpo
de cada um de nós que se propõe a fazer teatro, não há “o lugar”
que se conquista com a técnica e “o lugar” que se almeja encontrar
da organicidade. Tais qualidades (se é que podemos chamar assim)
habitam a multiplicidade do nosso corpo e se mostram de forma
mais potente quando dançam juntas. Geralmente este momento é
fugaz e, com o tempo, compreende-se que se dedicar ao ofício de
atriz e ator é buscar viver inúmeras vezes mais essa efêmera dança.
Mas aí, já dizia Guimarães Rosa, “O correr da vida embrulha tudo, a
vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”67 É preciso disciplina
para não abandonar o trabalho diário e, mais ainda, é preciso coragem
para compreendê-lo para além das paredes da sala de treinamento. É
preciso muita coragem para não abandonar a sua canção. E quantas
vezes já me faltaram disciplina e coragem? Muitas. Inúmeras vezes deixei
de saber o que de fato me fazia caminhar no teatro.

O pro cesso
No começo éramos bem jovens (eu ainda mais), e havia um desejo
coletivo de fazer teatro para além do espaço da Escola Municipal de Teatro
(EMT). Havia um desejo pueril de construir um espetáculo e apresentá-lo
muitas e muitas vezes. Na escola, geralmente, passava-se o ano ou o
semestre fazendo uma montagem e as temporadas de apresentação
eram curtas. Qual era o mundo de possibilidades que existia para além da
escola de teatro? Era final de 2009 e eu tinha 15 anos recém-comemorados.
Era mais nova do que todos e talvez não tivesse muita dimensão do que
significava aquilo tudo para mim. Chamaram-me para aprender a andar
de perna de pau, ideia que, de início, não me agradou nem um pouco, e
integrar o elenco de um espetáculo. No entanto, me encantava a possibilidade de experimentar o teatro com aquelas pessoas por nossa conta
e risco. Sentia que todo mundo ali já sabia muito bem o que queria (pelo
menos até a segunda página). Eles todos já se conheciam e treinavam
com a perna de pau há um bom tempo. O plano já estava traçado. A
história já havia sido escolhida e o texto já tinha seu desenho quase final.
Sentia que eu precisava correr muito para alcançar aquelas pessoas. Eu
precisava correr muito para não ficar para trás. Hoje, o que eu sinto é mais
ou menos a mesma coisa, mas o ponto de referência é outro. Sinto que
preciso correr cada vez mais para não ficar à margem de mim mesma. A
batalha agora é comigo e, na verdade, nunca deixou de ser, mas naquela
época eu não tinha consciência disso.
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É um pouco difícil falar a respeito do processo de criação de A Pereira
da Tia Miséria. Eu tento trazer à memória lembranças deste momento
e tudo o que me vem são imagens que passam em minha mente como
relâmpagos. Foram seis meses de criação bastante intensos. Havia, sim,
questionamentos, no entanto, talvez porque se tratasse do primeiro
espetáculo da companhia, parecia que tudo estava ali para que o trabalho acontecesse. Para mim, foi tudo muito fluido. Eu sentia que todos
eles haviam caminhado até ali com muitas ideias, sonhos, imagens
e, então, o trabalho se fez a partir de tudo isso. A minha percepção
hoje é que um dos meus nascimentos na vida aconteceu depois que A
Pereira... nasceu. Nasci no sentido de começar a ouvir a minha canção,
aquela que eu dizia a pouco que cada um carrega dentro de si. Foram
as inúmeras experiências de apresentar essa história sobre chãos tão
diferentes e sob o mesmo céu, para o qual eu olhava minutos antes
das apresentações e constatava a minha pequenez humana, que me
fizeram conhecer um pouco mais de tudo e me deparar com aquilo que
talvez eu não pudesse explicar, mas experienciar. Se minutos antes da
apresentação o céu me lembrava que eu era apenas um pontinho da
trama da totalidade dos seres, das coisas, do todo, quando A Pereira...
começava, nascia ali naquela praça, rua, escola ou parque um novo
mundo. Um mundo no qual eu e meus companheiros experimentávamos a sensação de imensidão. Plantávamos a nossa árvore com suas
raízes fincadas no mais profundo da terra e sobre as nossas pernas de
pau tocávamos o céu. Gigantes, contávamos a história da Miséria que
enganava a Morte e continuava a viver ou a sobreviver mundo afora.
Contávamos e vivíamos uma história ancestral da humanidade. Assim
ainda é. No entanto, houve e ainda há dias em que essa dimensão do
fazer teatral nos escapa e o trabalho simplesmente não funciona. Fazer
teatro é também conviver com o fracasso.

3. 2

A escolha da rua
Não há ensaio em sala que seja capaz de treinar para a rua. A rua é o
lugar da descoberta.
Eu, do alto dos meus 15 anos, não compreendia ainda coisas que hoje
me são muito caras em relação ao espetáculo e sua potência, no entanto,
arrisco dizer que intuía. Não digo isso porque acredito que passados quase
dez anos tenho respostas que outrora não tinha. Muito pelo contrário. Mas
carrego comigo estes anos e tudo o que eles criaram em mim. Habitam
em mim, hoje, todas as vivências que, em relação constante e criadora
à intuição anterior e a tantas outras coisas que ultrapassam o limite do
dizível, dão origem à compreensão que possuo no tempo presente desta
encantadora jornada vivida com A Pereira... até então.
Ainda que muito do repertório com as pernas de pau tenha sido conquistado por meus companheiros e companheiras em treinos ao ar livre, anos
antes da estreia da Pereira..., o espetáculo em si foi construído em salas
fechadas e espaços ao ar livre sem muito fluxo de pessoas. A escolha da
rua não se deu, portanto, por uma familiaridade já conquistada pelo grupo,
mas, sim, por uma vontade pulsante de atingir mais pessoas através do
teatro, por uma compreensão da rua como espaço primordial do encontro
com o outro.
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No processo de construção do espetáculo, experimentávamos, em dias
específicos, a rua. Me lembro de quando fomos à Praça Tomi Nakagawa,
em Londrina. Levamos tudo o que já tínhamos do espetáculo, tudo ainda
incompleto. Foi desesperador. Não existe palavra melhor para descrever
o que eu senti naquele dia e talvez meus companheiros também. Quando
se está na sala fechada é como se aquilo que começa a nascer tivesse
uma grandeza em si, uma fragilidade linda que é protegida por quatro
paredes do caos do mundo. Quando se experimenta soltar essa jovem
criança na rua, na praça, no mundo pela primeira vez, aquilo que parecia
genuíno torna-se quase banal frente ao ritmo da vida que corre nas ruas,
nos carros, nas pessoas apressadas. E aí vem a sensação de fracasso ou
a constatação de que compreender e conquistar a rua seria um aprendizado constante...daqueles que nunca cessam. Neste dia, não posso
precisar ao certo, mas me parece que era uma das primeiras vezes que
iríamos testar tudo o que tínhamos até então: o cenário, ainda inacabado,
protótipos de figurinos e as canções. Éramos nós com nossa criação no
meio de uma grande e ensolarada praça. Na sala de ensaio, todos nós nos
ouvíamos, o cantar era potente, era lindo! Na praça...bem, na praça não
foi bem assim. O caminho era longo e a rua era ainda um mundo inteiro
por conhecer. Fomos aprendendo, aos poucos, a desenvolver um estar
e um cantar potentes que fossem capazes de abrir um lapso no tempo e
no espaço cotidianos da rua para que pudéssemos plantar nossa árvore
e transformar transeuntes em testemunhas do ato teatral.
Tiveram alguns outros experimentos em espaços abertos, ensaios
compartilhados com companheiras e companheiros que foram nos auxiliando a lapidar a pedra bruta e valiosa que tínhamos em nossas mãos até
que chegasse o dia de botar a Pereira... no mundo. Aliás, essa dinâmica de
compartilhamento com pessoas externas ao grupo sempre esteve presente
em nossa história e foi essencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
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de nossos trabalhos. Estreamos e, ainda que muita coisa estivesse por
terminar ou melhorar, experimentamos a delícia de viver o espetáculo
com as pessoas, a delícia de dar vida a um mundo impossível na mera
realidade, a delícia do acontecimento teatral e, mais ainda, a riqueza
de experienciar este acontecimento em seu lugar mais primordial, o
espaço público. Aos poucos, fomos compreendendo que o teatro que
acontece na rua propõe um olhar para a rua – um olhar para o espaço
ocupado. Em cada apresentação nós plantávamos uma árvore cênica
no espaço e evidenciávamos suas raízes reais, aquelas que tentam ser
cotidianamente abafadas e silenciadas pelo poder do concreto. Tantas
e tantas vezes contamos a história da Miséria, uma velha pedinte que,
do alto de sua imponente grandeza, gritou às pessoas aquilo que
cotidianamente é negligenciado e esquecido. Tantas e tantas vezes
nossas pernas de pau elevaram a vida à dimensão do acontecimento
lúdico e contaram a história do embate entre a Miséria e a Morte.
Tantas e tantas vezes contamos
a história da existência humana,
que dela mesma possui apenas
duas míseras certezas: a de seu
começo e de seu fim. Assim foi.
Assim ainda é.
O teatro nos permite romper
as fronteiras do “habitual” e os
limites do “real”. Ele nos permite
ocupar os espaços com a inventiva seriedade da criança que
traça linhas, imaginárias ou
coloridas de giz, no seu lugar de
brincar e estabelece os limites de
um novo mundo. Era assim que
eu me sentia quando chegávamos nos lugares para apresentar o espetáculo. Traçávamos o
limite do nosso círculo e dentro
dele fazíamos nascer o mundo
da história que contaríamos ali.
Essa espécie de poder de funcionar como um portal que o teatro
possui eu já havia experimentado
antes da Pereira.... Já havia tido a desesperadora e, ao mesmo tempo,
incrível sensação de estar no palco com a visão ofuscada pelas luzes e o
coração trêmulo prestes a atravessar este portal. Mas na rua foi diferente.
Fazer teatro na rua é como contar uma história em meio a tantas outras
que não silenciam. Não há luzes apagando-se, não há vozes calando-se,
não há barulhos cessando, não há um entorno todo preto repleto da mais
séria neutralidade. Não há neutralidade. Há dias em que há beleza. Há
dias em que nem o mais potente encantamento do teatro consegue vencer
a tristeza e o abandono da rua. Há dias em que se consegue transbordar
os limites do círculo e inundar as pessoas no feitiço do teatro. Há dias em
que se é engolido. E há dias em que tudo isso acontece em um mesmo dia.
A rua é o mais complexo instrumento de equilibrismo e, por isso, a dança
deve ser constante. Cada apresentação é uma possibilidade de abertura,

92

Camila Feoli

ainda que efêmera, a espacialidades e temporalidades outras, que,
entrelaçadas às multiplicidades da rua, criam acontecimentos que
parecem ultrapassar a nossa capacidade humana de entendimento.
E é por isso que continuamos...para viver cada dia mais essa sensação de experimentar aquilo que nos ultrapassa, aquilo que não cabe
dentro de conceito algum. É isso que dá sentido à nossa caminhada.

D O NA N T Ô N I A :
U M A PAU SA PA R A V I V E R
Carta aos que me fizeram ser68
No fundo, quando escrevemos uma carta para alguém que
já se foi é como se estivéssemos
escrevendo para algo que em
nós se perdeu. É uma tentativa
de reencontro com o mais íntimo
do nosso ser. Falo eu aqui com
as minhas velhas e meus velhos.
Sábias e sábios. E é preciso que
eu fale para que eu não me perca
dentro de mim. Sou agora eu
aquela menina que escolhe
morangos e que não o faz com a
sabedoria de seus avós, mas com
a pressa dos dedos pequenos.
Eu sabia que o destino daqueles morangos colhidos seria o
leite condensado. É! Felicidade!
Agora eu, a menina que encontra moedas nos vãos do sofá
como quem encontra milagres.
As moedas viram chicletes que
viram bolas que estouram na
boca. Agora eu, aquela que das cadeiras fez uma casa e se abrigou nela
com a felicidade de quem faz sua própria morada. Agora eu, beijando o
muro com o fervor de quem ainda não sabe beijar. Agora eu, com minhas
fantasias pulando carnaval como nunca mais. Agora eu, a menina que olha
as unhas das duas senhoras, ambas pintadas e sempre muito fortes, duras.
Agora eu, a menina que olha para as suas unhas descascadas e quebradas e se pergunta: Será que até as unhas endurecem quando o tempo
passa? E quando é que o tempo passa? Agora eu, a menina que lembra
das senhoras e, com nós na cabeça e na garganta, pensa: Acho que é a
gente que passa pelo tempo, afinal de contas, aí está ele...todo soberano
e...impassível. O tempo sempre é, enquanto essas unhas vermelhas e rosas
que agora eu menina vejo e toco, num futuro próximo não serão mais. A
menina agora que escreve já não as toca mais. Agora eu, aquela criança
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para a qual não há nada mais urgente do que brincar no balanço. A
minha vez chegou. Agora eu, a menina que está no balanço. Meus
primos fazem uma corrente puxando o balanço para impulsionar
meu voo. Eles soltam e eu toda suja de barro me agarro à corrente
enferrujada e fito o horizonte. Agora eu, a menina-mulher que teme o
horizonte. Agora eu, a menina-mulher que balança menos. Agora eu,
a menina-mulher que tem lembranças daqueles que já não existem
mais, mas que permanecem em seu horizonte. Agora eu, certa de que
quando me balanço, toco o horizonte.

5

A P E R NA D E PAU E
O T E AT RO : O D E S E J O
H U M A N O D E S E R O U T RO S
Não me interessava a perna de pau. Quando fui chamada, no final
de 2009, para integrar o elenco do espetáculo que o Núcleo estava
montando (A Pereira da Tia Miséria), aprender a andar de perna de pau
era um pressuposto para que ali eu estivesse. E, por algum motivo, que
à época foi mais forte que meu medo em relação a este aparelho, eu
aceitei o convite. Lembro de ter sido treinada por meus companheiros
no intervalo de nossos compromissos na EMT: eu, aluna do curso regular
de teatro, e eles, já funcionários e estagiários da instituição. Abro parênteses aqui para falar dos anos que antecederam a gênese da Pereira...
e o nosso reconhecimento enquanto um grupo de teatro da cidade.
A EMT foi o nosso lugar de encontro. Eu comecei a fazer aulas de teatro lá
em 2006, depois de passar um ano fazendo aulas no SESC. Por esse motivo,
eu pude entrar na turma avançada, cheia de adolescentes e jovens adultos,
com os meus 11 anos. Nessa turma, eu conheci alguns dos meus companheiros e companheiras de trabalho que o futuro me guardava. Não poderia
haver lugar mais especial para que o nosso encontro se desse. A Escola foi
a nossa terra fecunda, o lugar onde nos foi permitido sonhar por meio do
teatro. Para mim, a imagem mais forte que me fica de todo aprendizado
que tive neste lugar com as pessoas que me guiaram, aquelas e aqueles que
costumamos chamar de professoras e professores, é a do coro. Explico. Um
dos dias mais marcantes no meu primeiro ano na Escola foi quando fazíamos um exercício inspirado na estrutura do coro do teatro grego. Naquele
contexto, realizávamos ações sem o uso da palavra e o exercício consistia
em explorar os desdobramentos deste corpo coletivo a partir da alternância
constante da figura do corifeu, o líder do coro e propositor das ações. Quando
dei por mim, eu era a figura do corifeu e senti o reverberar do meu corpo nos
outros corpos que ali estavam. Não como na brincadeira de siga o mestre. Era
diferente. Era como se, naquele momento, eu pudesse experimentar a sensação de ser maior, ainda que pequena. E, de certa forma, desconfio que buscar
essa sensação tantas e tantas vezes e trabalhar sobre ela, aperfeiçoando-a,
seja parte fundamental do ofício de ser atriz. Há no teatro, em seu jogo primordial, a vontade humana de transpor seus limites. E foi exatamente o que eu
experimentei quando aprendi a andar de perna de pau, embora, na época, não
tivesse consciência da beleza e profundidade deste processo.
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Enquanto eu ainda aprendia a me equilibrar sobre as pernas de
pau, meus companheiros e companheiras de grupo já fervilhavam
ideias para o espetáculo, que, à época, já tinha seu texto criado por
Luan, então integrante da companhia. Quando eu me senti minimamente segura, o que quer dizer que eu apenas conseguia não cair, os
ensaios para o espetáculo começaram. Eu ainda tinha muito medo
do aparelho e demorei para me sentir à vontade com a perna de pau
a ponto de começar a ter uma relação com ela que não fosse apenas
e tão somente técnica. No mesmo ano em que entrei na Escola, 2006,
Rogério ministrava lá uma oficina de iniciação à perna de pau, cujo
objetivo (isso eu escutei muitas e muitas vezes ao longo dos anos que
se passaram) era não apenas aprender a andar com o aparelho, mas,
sim, inserir as pernas de pau em um contexto de criação cênica. No final
daquele ano, uma cena foi apresentada junto aos outros trabalhos da
Escola, no Cine Teatro Ouro Verde, e dali, dizem meus companheiros e
companheiras, surgiu a vontade de dar continuidade para a pesquisa,
o que deu origem ao Núcleo Ás de Paus no ano de 2008.
Em todas as nossas criações, exceto na leitura dramática de Hamlet
Machine, a perna de pau esteve presente, embora isso não se tratasse
de uma obrigação necessariamente. Ainda que o nome da companhia
faça menção direta ao aparelho, nunca compreendemos a perna de
pau como um fardo que tivéssemos que carregar em todas as nossas
criações. A sua presença em nossos trabalhos sempre esteve relacionada
a contextos de criação teatral, sendo que, por vezes, os experimentos
cênicos começavam a partir do jogo com a perna de pau e, por vezes,
os experimentos nos levavam até ela. Fui, aos poucos, apaixonando-me
por este elemento e me encantando pelas infinitas possibilidades
de criação que vivenciamos ao longo destes anos a partir das nossas
descobertas, sejam elas em relação ao nosso trabalho enquanto atrizes
e atores ou em relação aos processos formativos que ministramos sobre
esta prática. As oficinas de iniciação à perna de pau, que realizamos com
certa frequência desde a fundação do Núcleo, são peça fundamental
na manutenção da nossa pesquisa com este elemento, pois elas nos
permitiram, até então, explorar de forma mais sistematizada as nossas
descobertas com o aparelho. Através dos processos formativos fomos
nos dando conta da potência e riqueza da perna de pau enquanto um
elemento que nos permite trabalhar questões básicas e fundamentais
do trabalho de atriz e ator como noções de base, equilíbrio, força, foco
e tantas outras.
Ainda que minha relação com a perna de pau tenha caminhado do
ódio ao amor desde 2009, há muito pouco tempo eu comecei a enxergar
este elemento com um olhar mais profundo no sentido de passar a me
questionar a respeito de sua história, de suas origens, de seus porquês.
Não que a curiosidade sobre estas questões nunca tenha permeado
nosso imaginário antes enquanto grupo, mas sinto que, para mim, até
então, essa curiosidade se encerrava em si mesma. Eu já havia ouvido
meus companheiros e companheiras falarem a respeito do uso da perna
de pau por pastores de ovelhas na região de Landes (França), no século
XIX , como instrumento para ter mais visibilidade e controle do rebanho.
Lembro-me de achar interessante o fato, mas era como se aquilo não
fizesse muito sentido para mim naquele momento. Eu me relacionava
com a perna de pau sem me dar conta da sua existência milenar e da
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importância que isso carrega, principalmente no âmbito do trabalho teatral que nós desenvolvemos. Até que, nos últimos anos, esse
interesse se fez mais vivo em mim e eu passei a buscar referências
por meio de livros, artigos, fotografias e outras fontes que, de alguma
forma, apresentassem uma abordagem mais histórica da perna de
pau. Foi aí que eu me deparei com a escassez de materiais, principalmente produções textuais que discutissem esse elemento a partir de
perspectivas históricas, filosóficas, antropológicas e cênicas. O que
me interessava no momento não era, necessariamente, datar e situar
a origem desse instrumento popular que é a perna de pau, visto que,
possivelmente, a sua presença se fez de variadas formas em diferentes
culturas e regiões ao redor do mundo, mas, sim, buscar interpretações
que trouxessem discussões sobre esse elemento de formas menos
simplistas. Todos sabemos e já cantarolamos, em algum momento de
nossas vidas, sobre o pirata da perna de pau, também já brincamos
com aquelas ripas de madeira ou os pés de lata sobre os quais tentávamos nos equilibrar e, muito provavelmente, nossos pais e avós e os
pais dos nossos avós também. Os amantes e as amantes do jogo de
futebol também, em algum momento, já esbravejaram contra algum
jogador perna-de-pau e é provável que, muitos de nós, tenhamos ficado
boquiabertos com algum número circense envolvendo este aparelho. E
o que mais? O que é que há de mais profundo e encantador nas pernas
de pau? E, principalmente, que relações esse elemento possui com o
teatro em um âmbito mais primordial?
Foi então que, no final de 2018, reli um artigo que já havia encontrado
há algum tempo na internet chamado Zancos de una punta a otra del
planeta69, de autoria de Roberto Salas, sem dúvida um dos escritos
mais interessantes que encontrei no meio virtual sobre o tema, o qual
me fez pensar sobre um ponto que considero intrigante a respeito da
perna de pau na história ocidental do teatro: a grande possibilidade
da sua presença ser tão antiga quanto a das máscaras em contextos
ritualísticos que deram origem, a partir de um recorte interpretativo, ao
que compreendemos como teatro ocidental. Segundo Salas, uma das
referências mais remotas que possuímos deste elemento (no âmbito da
cultura ocidental) está presente na pintura de uma ânfora70 do século VI
a.C., a qual mostra um coro de cinco homens com longas barbas dançando
ou caminhando sobre pernas de pau. A ânfora, datada de 540–530 a.C.,
é ateniense e pertenceu, portanto, ao período arcaico da Grécia, sendo
contemporânea do momento histórico que se convencionou, segundo
algumas correntes interpretativas, como o surgimento do teatro ocidental
a partir dos cultos ao deus grego Dionísio.71
Uma das primeiras coisas que me passou pela cabeça quando olhei
para a imagem da ânfora foi pensar em todas as vezes que eu já havia
tido contato, seja por meio de textos ou práticas, com máscara no
teatro, que esteve presente nas construções dos nossos espetáculos A
Pereira da Tia Miséria e Donantônia, e também com a prática do coro,
recorrente em nossos treinamentos como recurso de criação. Explico.
Tanto a máscara quanto o coro são referências muito remotas do ato
teatral e possuem, portanto, uma importância significativa por terem
essa característica de costurar o tempo através da sua presença longínqua. Eu nunca, até então, havia pensado o mesmo sobre a perna de
pau. Isso não significa que, para mim, ela não tivesse importância, mas
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eu não a enxergava com esse olhar de profundidade principalmente em relação ao teatro. Há no acontecimento teatral, em seu
âmbito mais primordial, a vontade do humano de transpor seus
limites e de se descobrir outros. É como se nesse jogo o humano
pudesse experimentar tantas outras formas de si, tantas possibilidades que não se dão na esfera da realidade cotidiana. O coro não
é apenas um agrupamento de pessoas que compartilham dizeres,
ações, cantos. O coro é a comunhão de vários corpos, é a voz que
chega mais longe. É um e vários ao mesmo tempo. A máscara não
é um esconderijo ou um disfarce de si. Ela é um convite para que o
humano descubra configurações outras de seu ser. A perna de pau72
não é apenas um pedaço de madeira ou ferro sobre o qual se anda.
Ela é um convite para que o humano se permita ser e compreender
o mundo a partir de uma perspectiva outra. 73
Se, através da máscara e do coro, o humano foi capaz de encantar e
ser encantado, subvertendo sua identidade e dilatando sua presença
no espaço, com a perna de pau ele se elevou para do alto encenar o
dilema de sua existência que vive como uma pequena e finita ilha
desejosa da infinitude do mar.

S E U S E B A S T I ÃO E O
C R I A R C O M PA RT I L H A D O
Aquela ou aquele que escreve, ou conta sobre um acontecimento
passado, promove, a meu ver, um deslocamento de potência de vida.
Como que por meio de uma viagem, cheia de percalços e dificuldades,
a pessoa consegue transportar uma vivência para o domínio das palavras, todas as suas cores, cheiros, sons e tudo aquilo também que nela
não se mostra muito evidente, mas, mesmo assim, se faz presente. Essa
viagem é sempre criadora, uma via de mão dupla. À medida que falamos e escrevemos sobre nossas experiências nós também as criamos,
as tornamos cada vez mais significativas. Neste caso, há, nas palavras,
portanto, um fluxo de vida constante e determinadas articulações de
palavras são tão vivas que são capazes de transbordar o papel, a tela do
computador. Elas excedem os limites de caracteres, deformam os desenhos e os sons habituais das letras e passam a ganhar novos contornos,
coloridos, melodiosos, vivos. Às vezes, quando cruzamos o nosso caminho com um escrito ou uma fala que possui essa potência, se estivermos
realmente atentos, essas palavras nos invadem e passam a fazer morada
no mais íntimo de nós mesmos. Elas atribuem significado a essa jornada
que chamamos vida.
Nos anos de 2017 e 2018, viajamos pelos estados do Paraná e de Santa
Catarina para conhecer algumas comunidades indígenas da região. As
viagens faziam parte do projeto chamado Na Casa dos Ancestrais, cujo
objetivo era promover um espaço de troca entre o nosso grupo, através
da apresentação do espetáculo A Pereira da Tia Miséria e uma vivência de
perna de pau, e as comunidades indígenas destes lugares. Este projeto foi
idealizado no ano de 2015 e contemplado pelo Prêmio Myriam Muniz da
FUNARTE do mesmo ano. Foram muitas as experiências significativas para
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mim vividas neste projeto, que guardo com imenso carinho em meu
coração. Escolhi falar sobre o Seu Sebastião porque as suas palavras
ressoam em mim ainda hoje e penso que, de alguma forma, elas me
ajudam a pensar sobre um ponto fundamental e bastante complexo
da nossa pesquisa enquanto grupo: o processo colaborativo como
modo de criação.
Em uma dessas viagens, nós conhecemos o Seu Sebastião, Mimbydjú
(nome indígena), o cacique Guarani-Ñandeva da Terra Indígena
Pinhalzinho, no Paraná. Quando chegamos na aldeia, Seu Sebastião
nos reuniu com algumas pessoas da comunidade em um espaço que
havia ao lado da sua casa, um espaço cercado por algumas árvores que
para eles era considerado sagrado, pois ali se realizavam ritos, ali as
crianças brincavam, ali os mais velhos se encontravam para conversar,
ali a comunidade se reunia. Seu Sebastião pediu para que nos apresentássemos e o que se seguiu disso foi um acontecimento muito potente,
uma experiência que vivi e que possui uma importância constitutiva
significativa da minha existência. Transcrevo aqui o diálogo.74
RO G É R I O

É que no nosso grupo é tudo horizontal, nós somos os atores,
somos os produtores, somos os diretores, então a gente
compartilha todas as funções, sem uma hierarquia. Às vezes,
eu falo demais, mas não quer dizer nada isso, tá?
S E U S E B A S T I ÃO

E o que que é hierarquia?
RO G É R I O

Hierarquia é...,por exemplo, aqui o senhor é uma figura que
representa o lugar, né? É uma figura que eu não sei se eu
posso usar essa palavra, mas que tem um poder diante da
comunidade, né? Muitas decisões são tomadas a partir do
seu consentimento, né? No caso, assim que a gente fala da
hierarquia: quando tem alguém que tem um poder a mais
do que outras pessoas. E, assim, o nosso sistema é diferente,
mas nós não temos o julgamento do que é certo e o que
errado, só é diferente. A gente fez uma escolha de trabalhar
dessa maneira, mas a gente entende também esse processo
hierárquico, de que tem alguém que comanda uma equipe,
uma comunidade.
S E U S E B A S T I ÃO

Então, eu falo isso porque os professores daqui “sabe” que
eu nunca... Eu aprendi a ler um pouquinho, alguma coisa eu
aprendi. Então tem coisa que hoje vocês falam...eu não sei o
que vocês estão falando. Eu não estudei. Então vamos falar
bem a coisa simples mesmo.
RO G É R I O

Não, mas aí é importante o senhor perguntar mesmo, pra
gente esclarecer, até porque a gente também não entende
um monte de coisa que vocês falam.
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Porque eu sempre falo que o meu professor, a minha
professora foi a floresta, porque eu aprendi muito com
as florestas, com os passarinhos, aprendi bastante com
as formigas, aprendi bastante com o sol, com a lua. O sol
dizendo pra mim que lado que o fruto é mais doce, que lado
que o remédio das árvores é melhor, quando vai chover as
formigas me ensinam. Porque Deus também ilumina eles.
Qual fruto que dá pra comer no mato, os passarinhos me
ensinaram. As nuvens me ensinaram bastante, quando vai
chover, aprendendo bastante com os trovões, que é um sinal,
com os relâmpagos. Então, esse é o meu professor. Eles
que me ensinaram quanto valor tem essa mata aqui. Essa
floresta, pra nós estarmos debaixo dela hoje. Cultuando
essa sombra, vivendo com os passarinhos, e junto. Eu não
sou professor, mas eu me sinto também professor aqui, eu
não sou professor para ensinar as coisas de português, lá,
mas eu sou um professor pra ensinar as coisas da mata, o
remédio. O remédio. Para que serve esse monte de cisco
aqui, ó? Quanta vida tem, falar pra vocês, levanta dali uma
vida, do bichinho que tá ali dentro, debaixo... os corós que
estão ali, as formigas, os grilos que estão ali. Quanta vida
vai dali pros passarinhos levar para o ninho, para dar outra
vida, os passarinhos saíram voando. Porque tem tempo que
a floresta não tem fruto, que esse mês vai entrar agora, o
mês do frio, as folhas vão cair tudo, não vai ficar passarinho
nenhum nas árvores, vai ficar tudo pro chão, campeando as
coisas de comer. E nesse momento é que vão saber o quanto
é importante a folha seca, que cai das árvores. Quanta vida
vai dar ali. Tem um monte de coisa, assim, para as crianças
aqui. Então, a minha função daí, pra falar pra vocês, né? Eu
posso dizer com toda certeza, aqui na mata, na selva,eu sou
um professor.
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RO G É R I O

Não tenho dúvida.75
Até hoje me emociono quando releio esta conversa e relembro a
fala do Seu Sebastião. Lembro-me que enquanto ele ia falando, eu ia
chorando, e era como se um sentimento muito forte tivesse tomado
conta de mim, algo que eu ainda não sabia explicar, mas sabia sentir.
Hoje, entendo que Seu Sebastião sabia exatamente o que nós, não
índios, compreendemos como hierarquia e decidiu nos perguntar
por dois motivos: para que as
pessoas da comunidade pudessem compreender esse conceito,
mas, principalmente, para que
nós, não índios, pudéssemos
ter a chance de compreender
que existem outras maneiras de
ocupar, se relacionar e pensar a
natureza, o mundo. Aliás, existem outras maneiras de pensar
a nossa existência no mundo,
que não fazem do nosso ser o
centro a partir do qual todo o
resto pode ser pensado, interpretado, dominado e submetido
ao nosso poder e razão desenfreados. A fala do Seu Sebastião
me atravessou de um jeito tão
potente que foi capaz de me
desmontar, de tocar em um
lugar muito profundo do meu
ser. Suas palavras me fizeram
experimentar aquele espaço no
qual eu estava de uma forma
totalmente distinta do momento
em que cheguei. Parecia que, até
então, eu não havia enxergado
em profundidade o chão e todas as folhas caídas sobre ele. As formigas e seus longos e sinuosos trajetos, os passarinhos, as árvores, tudo.
Era como se, por um momento, eu pudesse voltar àquela sensação de
pequenez e encanto frente à imensidão do mundo que experimentamos
quando crianças.
Todas as vezes que a vida me faz lembrar do Seu Sebastião e de toda a
sua sabedoria eu me sinto imensamente grata e feliz por ter vivido essa
experiência. Há um tempo venho refletindo em como suas palavras podem
ser valiosas para nos ajudar a pensar e a realizar o trabalho em grupo a
partir do viés da criação colaborativa.
Antes de tudo, gostaria de esclarecer que não pretendo, neste texto,
fazer uma análise conceitual a respeito da noção de processo colaborativo
no teatro76, mas, sim, relatar como a minha compreensão acerca deste
tema foi se construindo a partir do nosso trabalho cotidiano e também de
diferentes leituras, bate-papos, conversas informais e tantas outras trocas
que realizamos ao longo destes anos. Percebo que a compreensão que
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possuo sobre o criar colaborativo se atualiza à medida que realizamos novos processos criativos, o que significa dizer, de outro modo,
que cada processo de construção dos nossos espetáculos possui
singularidades a respeito desse tema. Falarei, portanto, a respeito
dessas singularidades.

A Pereira da Tia Miséria
Não me lembro ao certo quando foi que ouvi pela
primeira vez as expressões “direção coletiva” e “direção
colaborativa”, mas me recordo que elas passaram a se
fazer mais presentes no nosso vocabulário de grupo a
partir do momento em que A Pereira da Tia Miséria começou a circular com mais frequência pelo país. Não posso
afirmar sobre isso porque, como já contei, minha entrada
no grupo se deu em meio ao processo de pré-elaboração
do espetáculo, no final de 2009, mas intuo que a escolha
pela direção compartilhada do trabalho se fez de modo
muito orgânico naquele momento. Embora a direção
fosse compartilhada, todas as outras funções possuíam
lideranças que foram assumidas de acordo com as potencialidades de cada indivíduo. No caso da Pereira..., Rogério
respondeu pela cenografia do espetáculo que foi construída
em diálogo muito direto com o figurino, assinado por Alex
Lima, artista londrinense e então colaborador externo do
grupo. As canções e direção musical do espetáculo são
de Eric D’Ávila, artista londrinense, que reside em São
Paulo, e também nosso colaborador externo na época,
e Guilherme, então integrante da companhia, passou
a assumir a função de preparador vocal do espetáculo.
Luan, como já disse, assumiu a dramaturgia do trabalho,
que contou com a colaboração de outras tantas pessoas
para ganhar vida. Portanto, o processo de construção do
nosso primeiro espetáculo se deu de forma colaborativa,
exceto a sua direção, que foi coletiva, ou seja, compartilhada por todos nós que integrávamos a companhia naquele momento.
O que aconteceu no caso da Pereira... foi uma confluência de fatores que
tornaram a direção coletiva do espetáculo menos complexa, diria eu, em
comparação aos nossos processos seguintes. Fomos para a construção da
montagem com o texto já pronto, o que possibilitou uma compreensão
prévia de todos do que seria o esboço do espetáculo. Neste processo,
portanto, o texto se tornou o nosso Norte, o nosso elemento em comum.
Descobrimos mais tarde com nossos erros e acertos que quando se opta
pela direção compartilhada por todos em um processo é mais saudável
e construtivo partir de um ponto em comum, ou seja, uma estrutura, que
pode ser textual ou não, que funciona como um elo dos desejos, ideias
e criações dos indivíduos no trabalho. Já havia também no imaginário
de Rogério e Alex, como contou o primeiro muitas vezes para todos nós,
a ideia de construir para um outro projeto uma árvore cenográfica que
acabou não sendo concretizada. Quando Rogério encontrou o livro Contos
Populares Espanhóis, na tradução de Yara Camillo, que viria a se tornar
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nossa incrível parceira de vida, e leu o conto A Pereira da Tia Miséria,
a ideia da árvore cenográfica passou a ter destino certo. E assim foi.
A árvore estabeleceu nosso espaço cênico e passou a ser elemento
central do espetáculo, pois era em torno dela e em relação a ela
que as nossas ações se desenvolveram. Neste sentido, o figurino,
as canções e os objetos de cena, à medida que eram inseridos no
processo, passavam a compor cada vez mais a construção das nossas
estruturas individuais e o espetáculo como um todo. A propósito, a
definição das personagens se deu por meio de uma sugestão de Eric
e a partir de então passamos a trabalhar na elaboração e direção das
cenas da seguinte forma: quem não estava em cena dirigia aqueles e
aquelas que estavam. A alternância na direção funcionou muito bem
até o momento em que foi preciso criar as cenas nas quais estávamos
todas e todos. Foi então que nos valemos de um exercício inspirado no
coro grego e, a partir da troca de corifeus, fomos construindo materiais
e descobrindo em conjunto o que iria para a cena ou não.
Um dos pontos característicos da direção compartilhada é o diálogo
constante entre todos os indivíduos do coletivo a respeito dos rumos
da criação, o que faz com que, na maior parte das vezes, o processo
seja lento. Para além do recurso do coro, foi indispensável o compartilhamento da construção do espetáculo com parceiras e parceiros
externos ao grupo por meio de ensaios abertos, principalmente nos
momentos em que mais nos sentíamos perdidas e perdidos. Ainda que
seja feita a escolha pela direção coletiva em um trabalho, penso que
o olhar externo, ou seja, o olhar de pessoas que não estejam em cena
no espetáculo, é fundamental e decisivo em determinados momentos
do processo.

6. 2

Singra
O Singra, nosso segundo espetáculo, é uma passagem
linda e fugaz da nossa história. Hoje eu olho para ele
e vejo um barco. E hoje escuto o que talvez ele estivesse
tentando nos dizer na época: vocês vão fazer uma
viagem, uma importante viagem em busca de si mesmos
e, ao final do trajeto, nada mais será como antes. Tal
como ressoa a canção Ofélia, de Eric, criada para o
espetáculo: “singra-me no rio, singrando o rio”, fomos nós.
Tivemos bastante percalços no processo de construção deste trabalho que, a meu ver, significou importantes aprendizados para o grupo,
principalmente no que diz respeito a um entendimento mais maduro e
consciente das peculiaridades e dos limites de uma direção compartilhada. Viajávamos muito com A Pereira... no período em que o Singra foi
concebido, entre os anos de 2012 e 2013, e a palavra “repertório” começou
a fazer parte de nossas discussões. Havia uma expectativa, tanto nossa
quanto do público que acompanhava nosso trabalho na época, em relação
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a um novo espetáculo. Sabíamos que era preciso dar um novo passo,
ainda que nenhum de nós soubesse muito bem a direção a seguir.
Em 2011, havíamos participado de uma oficina de leitura dramática
com textos de Heiner Müller, promovida pelo SESC, e, no final do
mesmo ano, apresentamos, como resultado do processo, a leitura
dramática do texto Hamlet Machine. Nessa leitura, experimentamos
um lugar outro. Fomos caminhando por entre as palavras indigestas
e os cenários eloquentes e catastróficos construídos por Müller e os
resquícios dessa caminhada nos levaram até a espinha dorsal do Singra.
O processo de construção deste espetáculo também foi colaborativo
e contou com as mesmas parcerias estabelecidas na Pereira...: Rogério
na função de cenógrafo, Alex na função de figurinista, Eric na função de
criador e diretor musical e Guilherme na função de preparador vocal.
No entanto, talvez influenciados pela oficina de teatro pós-dramático
e pela vontade de experienciar algo novo, decidimos não tomar o texto
como ponto de partida da criação. A dramaturgia foi sendo criada a
partir de experimentos cênicos que tinham como fio condutor questões
que ficaram pulsando em nós depois da vivência de Hamlet Máquina.
No decorrer da montagem, fizemos vários roteiros na tentativa de
organizar um plano comum de compreensão sobre o que estávamos
criando e, em um dado momento, sentimos a necessidade de costurar
a narrativa do espetáculo. Foi então que Luan, depois de um consenso
entre todos e quase na metade do processo, organizou o pouco material
textual já existente e criou outros textos que julgávamos necessários.
Ainda que nosso propósito, no início da investigação, tenha sido pesquisar as possibilidades de um espetáculo que não tivesse a palavra como
fio condutor, na prática, fomos recorrendo a ela por diferentes razões.
Para mim, as duas razões mais fundamentais foram: a pressa e a falta
de unidade. Singra foi um fruto colhido antes do tempo e, na tentativa
de madurá-lo à força, nos perdemos na vasta imensidão desorientada
da nossa própria criação. Seu “acontecer” se deu ao mesmo tempo em
que as nossas vontades e anseios individuais enquanto artistas começavam a despontar no coletivo, o que é muito natural e necessário para
o amadurecimento de um grupo. Sinto, portanto, que o Singra acabou
refletindo esse momento de transição pelo qual estávamos passando,
mesmo que ainda não tivéssemos plena consciência disso. Eu não tinha.
A palavra entrou no processo para dar nome às nossas angústias e para
tentar sistematizar a nossa desordem. Tardia, ela veio nos mostrar que
não seria mais possível montar o nosso quebra-cabeças e devolver-nos
a nossa unidade, pois as peças já não eram mais as mesmas. Nós não
éramos mais os mesmos. Quando aceitamos o prematuro fim de Singra,
um novo começo se fez em nós. Quando fomos silêncio e escuta, do
mais íntimo de cada um brotou como flor o afeto de uma senhora cheia
de histórias para contar.

Donantônia
Depois de termos vivido as experiências com Singra, optamos por trabalhar
com a figura de um guia, alguém que fosse responsável por organizar nossos
encontros práticos. Na ocasião, a pessoa escolhida foi Thunay e, para além
de conduzir os exercícios do nosso treinamento diário, ele também passou
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a nos guiar em processos criativos. Trabalhávamos em estruturas
individuais e também em dupla e trio. Bruna e eu compartilhávamos
uma investigação com algumas canções populares. André, Adalberto
e Rebeca trabalhavam juntos e, em certo momento, Thunay propôs
que eles criassem um jogo com uma máscara sugerida por ele. Assim,
a figura de Antônia nasceu. Nos primeiros meses, a criação foi dirigida
pelo Thunay e, aos poucos, a condução do processo foi abrindo-se
também para mim, para Bruna e, mais tarde, para Rogério, que estava
afastado do treinamento, além de Artur, que entrou no grupo no
decorrer do trabalho.
Quando decidimos fazer daquele experimento um espetáculo, já tínhamos muito material criado sobre Antônia, ou seja, tínhamos um plano
comum muito bem estabelecido. No entanto, nosso desejo era cada vez
mais ultrapassar a esfera do cotidiano com aquela senhora. Tínhamos
desejo que suas palavras não fossem mero falatório desenfreado, mas
que soassem como poesia descomplicada. Para além disso, precisávamos
compreender como justificar a existência de três Antônias visto que André,
Adalberto e Rebeca passaram a compartilhar a mesma personagem com a
inserção de novas máscaras no processo. Neste momento, a escritora Yara
Camillo entrou no universo de Antônia, a nosso convite, e passou a criar
muitos contos sobre esta personagem, que serviram de ponto de partida
para os nossos experimentos seguintes. Ficamos muitos meses em contato
constante com Yara, que, de São Paulo, dava vida para Antônia por meio
das palavras. Nós, em Londrina, dávamos vida às palavras de Antônia através dos nossos experimentos cênicos e assim foi construindo-se a trama
dramatúrgica do espetáculo, assinada por Yara Camillo em parceria com
o grupo. Rogério, assim como nos trabalhos anteriores, assumiu a função
de cenógrafo e Thunay, além de assumir a função de preparador vocal, foi
também o criador das canções e diretor musical do espetáculo. O figurino
foi feito pelo grupo e as máscaras e perucas da personagem foram criados
por Daniele Stegmann, então colaboradora externa da companhia.
A criação deste espetáculo nos mostrou novas possibilidades práticas e novas formas de compreender o processo colaborativo como um
todo e, principalmente, a direção colaborativa no teatro que, para mim,
parece ter como mecanismo fundamental não a coletivização constante
das decisões, mas, sim, a alternância de lideranças no direcionamento
da criação no decorrer do trabalho.

6 .4

A vida compartilhada
Depois destes relatos de trabalho, retorno para a vivência com Seu
Sebastião. Naquele contexto, Rogério falava sobre a nossa maneira
de organização horizontal do grupo, o que significava dizer que todos
assumíamos a produção, a direção e a atuação de forma coletiva, sem
hierarquia. Seu Sebastião, certeiro, pergunta então o que é hierarquia
e Rogério, balbuciando nas palavras, tenta explicar que nós, diferente
daquela comunidade indígena, não possuíamos a figura de um líder ou
representante em nossa estrutura. E o que se seguiu disso foi, para mim,
um importante aprendizado.
Seu Sebastião, ao referir-se a sua liderança, falou das árvores, das folhas,
dos passarinhos, dos corós, do sol, das nuvens, dos relâmpagos, da chuva...
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de tudo aquilo que torna possível a sua existência e o seu papel
naquele lugar, naquela comunidade. A liderança do Seu Sebastião
não é “só”, ela é “com”. Quando Seu Sebastião fala, falam também
as árvores, as folhas, os passarinhos, os corós, o sol, as nuvens, os
relâmpagos, a chuva e toda a natureza. Ele não é “um”, é “vários”. E
eu senti isso naquele dia, naquela roda.
Para mim, essa vivência é extremamente significativa porque mostra
como a nossa compreensão não indígena do mundo é demasiado
ensimesmada e caracterizada por uma espécie de rigidez e permanência. Viemos com conceitos mortos de “hierarquia” e “coletivo” e
Seu Sebastião nos mostrou a vida como uma criação compartilhada e
fluida, na qual cada ser é importante porque compõe, à sua maneira, o
todo. Neste sentido, identifico que o processo colaborativo só funcionou
verdadeiramente em nosso trabalho quando fomos capazes de enxergar e aceitar a manifestação das potências de cada indivíduo do grupo
e, principalmente, quando fomos capazes de compreender que nada
nesse processo é estático. O criar compartilhado é como uma dança
constante que ora é conduzida por um, ora é conduzida por outro, mas
inexiste sem a troca, sem a relação. “Quanta vida vai dar ali” dizia Seu
Sebastião apontando para o chão cheio de folhas secas e, ainda hoje,
é como se ele apontasse para o meu coração, fazendo brotar a vida e
o encantamento em mim.
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P R E LÚ D I O DA M E M Ó R I A
Talvez as informações que você irá encontrar em meus textos não
serão novidades, pois já foram relatadas anteriormente, no entanto,
é a minha versão da história e diz respeito ao caminho que trilhei.
O Núcleo surgiu a partir do desejo de jovens artistas em pesquisar a perna de pau como potencialidade cênica, um grupo de
pessoas compartilhavam um anseio em comum: ter a própria
companhia de teatro e um espetáculo com a possibilidade de viajar,
uma obra que contemplasse as inquietações de todos. Foi então
que, em 2010, por meio da pesquisa com a perna de pau, surgiu
o primeiro espetáculo do grupo intitulado A Pereira da Tia Miséria.
Não estava ainda neste período, fui convidado para fazer parte da
companhia e atuar como contrarregra no espetáculo nos últimos
meses do processo de montagem.
Olhar para o passado, mesmo que de forma breve, é necessário para
chegar neste ponto: a realização dos desejos dos integrantes do Ás de
Paus. O primeiro espetáculo ganhou visibilidade e reconhecimento em
pouquíssimo tempo. Estreou em 2010, recebeu o Troféu Gralha Azul
de melhor espetáculo em 2011 e, em 2013, percorreu o país através do
Projeto Palco Giratório, além de compor a programação de diversos
festivais de teatro. O trabalho foi elogiado por críticos teatrais e tivemos
reconhecimento no movimento de teatro de rua do país. Realizava meu
sonho, tinha a minha tão sonhada companhia teatral, vivia de arte,
viajava e conhecia outros lugares, outros grupos e costumava dizer: “o
grupo vai completar quarenta anos e ainda estaremos apresentando A
Pereira da Tia Miséria com o mesmo elenco”.
Tantas coisas aconteceram nesta década de caminhada. Uma das
questões que nos acompanhou pelo trajeto foi: o que fazer após realizar o sonho de ter uma companhia de teatro com um trabalho que
perdurasse e pudesse viajar e participar de mostras e festivais? Era
justamente esse sonho que eu estava vivendo com A Pereira da Tia
Miséria desde sua estreia em agosto de 2010, ano em que entrei para
o grupo. Pela primeira vez, pude me manter integralmente com os
recursos financeiros oriundos do teatro sem ter a necessidade de realizar outros trabalhos que não estivessem relacionados com a minha
escolha pelo ofício de ser ator/atriz. Na época, tinha vinte e um, vinte
dois anos, e me deparava com as constantes afirmações: “Teatro não
é trabalho” ou “Teatro não dá futuro”. Havia também o famoso questionamento: “Mas você consegue mesmo viver disso?”. E outras tantas
frases desmotivadoras que, no fundo, nos incomodam quando temos
contas a pagar todo o mês. Por isso, viver apenas de teatro significava
muito para mim.
A boa repercussão do nosso primeiro espetáculo, A Pereira..., foi um
fator significativo para que eu olhasse para o grupo e percebesse que
o trabalho da companhia estava ganhando outra forma: uma estrutura
mais sólida de grupo. A pesquisa começava a se delinear, sobretudo em
relação ao trabalho com os elementos como a perna de pau, os bastões,
o canto e a criação coletiva/colaborativa.
O período de maior circulação da Pereira..., que nos possibilitava “viver
do teatro”, coincidiu com a construção de nosso segundo espetáculo, nos
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anos de 2012 e 2013. Foi o grande desafio de conciliar as viagens com
o processo de montagem de Singra, que veio a estrear no primeiro
semestre de 2013.
Singra foi o segundo espetáculo do Núcleo Ás de Paus e o primeiro
em que eu trabalhei como ator, pois na Pereira... participava exercendo a função de contrarregra. Este trabalho teve como ponto de
partida a oficina SESC DRAMATURGIAS – Leituras em cena, ministrada
por Daiane Dordete Steckert Jacobs, professora da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC), no ano de 2011. A oficina tinha
enfoque na obra de Heiner Müller, dramaturgo e escritor alemão, e no
teatro pós-dramático e performativo. A oficina teve como resultado
a realização de leituras dramáticas de alguns textos do autor. Nosso
grupo apresentou o texto Hamlet Máquina e essa experiência, aliada
à pesquisa já existente, culminou na investigação teatral do nosso
segundo trabalho. No ano de 2011, elaboramos então o projeto “O
Homem Máquina – Investigação teatral acerca da desconstrução do
humano” a fim de viabilizar o processo de construção do Singra. O
projeto foi contemplado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura
(PROMIC), da cidade de Londrina, no ano de 2012.
As impressões que relatarei a seguir dizem respeito ao modo como
vivenciei e compreendi a elaboração de Singra, que se deu, assim como
nossos outros trabalhos, por meio de um processo coletivo/colaborativo.
Este processo possui como característica fundamental as diferentes
percepções e compreensões acerca da criação e, na nossa realidade
de grupo, já funcionou de diversas maneiras no decorrer dos anos. A
singra que relato aqui é, portanto, um olhar atual que lanço para o
passado na tentativa de reconhecer a
minha compreensão sobre
este trabalho.

110

Adalberto Severiano

A J O R NA DA D O S I N G R A
E O TA RÔ
Singra é o movimento veloz do navio ou barco;
o navio singra para uma direção.
A proposta do segundo espetáculo do Núcleo Ás
de Paus é que o espectador percorra, a partir de sua
própria singra, o trajeto desse espetáculo itinerante
com apelo sensorial, o qual discute questões
ancestrais, e um possível “caminho” percorrido
pela humanidade”.77
Foram muitas referências estéticas e subjetivas às quais recorremos
para a construção de Singra, sendo uma delas as cartas de tarô. Eu,
que já possuía interesses esotéricos, fui pesquisar estes arcanos78
e encontrei informações sobre o clássico tarô de Marselha79 em um
livro de Sallie Nicholls, intitulado Jung e o Tarô – uma jornada arquetípica. Nicholls foi aluna de Jung no Instituto de Zurique e trouxe
interpretações significativas sobre as cartas de Marselha. O que mais
chamou minha atenção foi a jornada de evolução em busca do conhecimento que é apresentada pelo livro. A jornada é protagonizada e
iniciada pelo arcano zero, O Louco, e termina no arcano vinte e um, O
Mundo, e significou uma importante referência no processo estrutural e
subjetivo do espetáculo.
No tarô, o Mago, arcano um, é aquele que domina os elementos, que
ilude, manipula e hipnotiza o Louco para conduzi-lo a um caminho de
autoconhecimento. No início da peça, o público recebia uma senha e
aguardava no hall do teatro até ser surpreendido por uma banda que,
aos poucos, se achegava em uma espécie de cortejo com o objetivo de
encantar e convidar a plateia a iniciar a singra do espetáculo. Era entoada
uma canção hipnotizante e os atores e a atriz vestiam um figurino que
fazia alusão à imagem do universo com capacetes que emitiam luzes para
todos os lados. Nos ensaios, os músicos desta banda eram chamados de
Magos, em livre referência ao tarô.
O figurino base era uma malha pintada com referências ao interior do
corpo humano, retratando veias, artérias, músculos e ossos expostos.
Todos os outros figurinos deste espetáculo se sobrepunham a este.
A banda conduzia o público para a primeira instalação que era composta
por uma figura situada no topo de uma grande estrutura, nomeada pelo
elenco como Papisa80. Da cintura da atriz, que dava vida à figura, se
formava uma enorme saia, também com pintura em referência às cores
e formas do universo.
O arcano dois do tarô é nomeado como Papisa ou Sacerdotisa. No
baralho de Marselha, a imagem é a de uma mulher sentada em um trono
segurando um livro. Atrás dela há um véu. Ela oferece a leitura a quem a
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encara. No caminho da evolução, apresentado no livro
de Nicholls, este arcano convida o Louco a atravessar o
véu e iniciar a jornada da vida. Em Singra, essa figura,
também chamada pelo grupo de “deusa criadora do
universo”, emitia muita luz e cores e de dentro dela
surgia outra mulher com um grande vestido, tinha os
pés ao contrário e, em determinado momento, paria
um ser humano. Este, ainda preso ao cordão umbilical
que o ligava à mãe, titubeava até conseguir ficar em
pé e caminhava novamente em direção à Papisa, a
qual convidava o público também a “entrar” passando
pela estrutura.
Este momento significava para mim a criação nos
âmbitos do universo e do humano. Da deusa criadora
do universo derivava-se a mãe natureza, que tinha um
figurino em tons terrosos e mãos vermelhas em alusão
ao sangue do parto. Tal qual é a natureza, ela paria e
continuava seu caminho. O humano recém-nascido/
criado, realizava uma sequência de movimentos, que
me soavam como uma dança, numa tentativa de se
compreender no seu vazio existencial.

1.2

O túnel e os
cinco elementos
Ao adentrar na Papisa, o espectador passava por
uma instalação em formato de túnel. Tal passagem
era acompanhada pelo canto: “Não podes ouvir o
som do pântano que corre sob a rua”81, entoado pelos
atores e a atriz. Na entrada do túnel, um dos atores
manuseava um instrumento artesanal, parecido com
um realejo, e convidava o público a singrar pelos
cinco ambientes interligados que formavam esta
instalação. Essa formação se dava por estruturas compostas de diferentes materiais, cores,
texturas e estéticas que ganhavam vida por meio
de atores que atuavam sobre pernas de pau e
também no chão.
O túnel foi construído como um desdobramento da
pesquisa da companhia acerca dos prolongamentos do ator/atriz. Para a
concepção do mesmo, utilizamos como referência questões relacionadas
à medicina tradicional chinesa como o conceito dos cinco elementos:
madeira, fogo, terra, metal e água. Grosso modo, cada componente do
corpo humano é governado por um elemento. Bexiga e rins, por exemplo,
são governados pela água. Assim, o túnel era esteticamente construído
com as características dos órgãos e seus respectivos elementos. A proposta
era que o público viajasse pelo interior do corpo humano. Os atores, que
estavam sobre pernas de pau de 1,5 metros de altura, utilizavam grandes
muletas e, por meio de um figurino/cenário que era preso ao corpo, criavam uma estrutura pela qual o público passava. Os atores e a atriz nesta
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instalação manipulavam o cenário, o figurino e
cantavam dando passagem ao público. Em suma,
trabalhávamos com muitas potências do prolongamento do/a ator/atriz.
Durante as pesquisas da teatralidade sobre
pernas de pau e depois da minha entrada no grupo,
passei a pensar muito sobre a seguinte afirmação
que ouvia de meus companheiros: “A perna de
pau é a continuação das pernas de quem a está
utilizando; é a continuação do próprio corpo; uma
extensão da própria energia; é um prolongamento
do corpo.” Essas afirmações, por sua vez, me levantavam o seguinte questionamento: “O que são os
prolongamentos do corpo do/a ator/atriz?”. Nos
nossos laboratórios de pesquisa acabei percebendo
que, além da perna de pau, muletas, máscaras,
bastões, cenário e figurino poderiam também ser
compreendidos como prolongamentos do corpo,
ou seja, uma extensão da energia do/a ator/atriz.
A Pereira da Tia Miséria trouxe o canto
para a nossa pesquisa e a respeito dele eu me
questionava: “Poderia ser a voz compreendida
também como um prolongamento do corpo
do/a ator/atriz? De imediato, a resposta foi sim,
porém, os aspectos da voz levantaram inúmeros
questionamentos acerca dos prolongamentos.
Assim, outras características cênicas do/a ator/
atriz começaram a se enquadrar nesta linha de
pensamento sobre ser ou não um prolongamento do corpo. Foi então que ocorreu uma
mudança conceitual: não nos referíamos mais
aos objetos ou a outros recursos como prolongamento do corpo do/a ator/atriz, mas, sim,
prolongamentos do/a ator/atriz, como um
entendimento dos recursos cênicos a serem
explorados pelo artista em cena. Desse modo,
como a perna de pau e outros elementos são
prolongamentos mais diretos, palpáveis e físicos,
a voz, a ancestralidade, o jogo cênico e outros fatores não tão palpáveis e talvez mais subjetivos, são
também prolongamentos do/a ator/atriz, ou seja, os prolongamentos vão
além do corpo. Entendo que todos esses pensares, estudos e conclusões
se faziam presentes na composição do túnel.

Os lutad or es
O público, após a experiência de caminhar pelo túnel, se acomodava
ao redor da arena. A recepção no novo cenário era feita por uma figura
grotesca, que eu identificava como um cientista com a cabeça grande82.
Os três atores que estavam na perna de pau desde a cena com a Papisa,
neste momento, reapareciam vestidos como figuras que remetiam a
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pássaros, inspirados em abutres. Eram figuras grandes, com longos
casacos na cor preta. Cada um deles trazia amarrado em uma corda um
lutador. O cientista da cabeça grande usava pernas de pau pequenas
e apresentava ao público os lutadores identificados por ele como as
mazelas. Essas figuras tinham corpos grotescos e falas incompreensíveis,
fazendo referências às mazelas da sociedade. Para mim, estas figuras
representavam as minorias da sociedade, subjugadas ao cientista louco
que, por sua vez, estava sob o comando dos abutres manipuladores.
Estes representavam aqueles que alienam os indivíduos por meio da
política do pão e circo.
Os abutres formavam um triângulo com uma estrutura de tecido,
algo que se assemelhava a uma arena de luta, e por baixo das enormes
pernas de pau das figuras dos abutres entravam os lutadores. Então, o
cientista da cabeça grande atirava ao centro do triângulo um pão, que
era disputado pelas mazelas até a morte. O vencedor da disputa subia
em um pódio e, quando menos esperava, caía em um moedor. Aquele
que, aparentemente, venceu a luta é também vencido e triturado pela
engrenagem movida pela grande massa.
Eu interpretava o lutador que vencia a luta e o processo de construção
desta cena foi um dos mais difíceis que já passei, pois, além de me exigir
muito fisicamente, instaurava-se um clima pesado e visceral nos ensaios.
Os resquícios desta cena pulsam em mim até os dias de hoje.
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O abated ouro/labirinto
A transição entre a terceira e a quarta instalação se dava por meio
de uma catraca que ficava atrás do pódio no qual o lutador vencedor
subia e era triturado. O público passava pela catraca criando a ideia de
que ao girar a catraca também girava o moedor e triturava o campeão.
Próximo à roleta, uma luz branca iluminava potes que tinham como
conteúdo os restos do lutador vencedor.
A instalação seguinte, que aqui nomeio de abatedouro, era um
espaço pequeno. Os espectadores se acomodavam. Pouco a pouco,
e um por um, eram chamados como se estivessem sendo convocados
para o abate. Esta instalação, para mim, fazia referência ao modo como
a humanidade é tratada na maioria das vezes: como uma grande massa
que caminha rumo ao abate. Cantávamos uma canção que dizia: “E boi,
era boi, é boi!”83. Ao fundo, um berrante era tocado a fim de convocar
a plateia a entrar no labirinto, um caminho estreito e separado por
telas (algo próximo ao percurso que o boi faz a caminho da morte). No
caminho tinham cabines onde os atores e atrizes executavam ações
de acordo com aquilo que representavam. Na primeira cabine havia
um açougueiro que chamava o público para percorrer o caminho e
escolhia quem seria ou não carimbado, algo como uma seleção. No
labirinto havia o que compreendo como instituições do mundo civil: a
escola/educação; a igreja/religião; a beleza/estética; e o banco/dinheiro.
O espectador, ao passar por esse trajeto, se deparava com as cabines
das instituições representadas pelos atores e atrizes. Apenas quando
a maioria das pessoas terminava o trajeto é que o berrante cessava e,
então, todos iam para a próxima instalação.
Este trecho do espetáculo representava, ao meu ver, a sociedade civil
estruturada. Desde o início, o espectador era orientado a esperar; passar
por fila; ser carimbado ou não; selecionado ou não; ser classificado como
uma coisa, ser tratado como quem age pelas escolhas do outro, sem
poder agir por escolha própria.

O banquete
Após o abate, era hora de celebrar o sacrifício! Neste momento, em
uma espécie de sarabanda, os atores e atrizes com coletes/espartilhos,
colares cervicais no pescoço e perucas, com uma estética renascentista,
preparavam-se para um majestoso jantar. Dois eram serviçais e usavam
sapatos com aparência de pata de boi e muletas com sinos, semelhantes
aos colocados nas vacas. Estes serviçais cuspiam fogo. Os atores e atrizes,
após vestirem todos os aparatos, passavam uma grande quantidade de
talco no rosto e dançavam uma dança forçada. Aos poucos, a dança se
tornava uma grande luta para ocupar os lugares da mesa presente na
cena. Em seguida, eles comiam tudo o que aparecia em seus pratos em
um ritmo frenético até serem engolidos pela própria mesa.
A mesa era uma estrutura angulada em formato de rampa, forrada com
um pano branco, os pratos eram buracos abertos neste tecido e o jantar
era projetado na mesa via arte-mídia. No início, a projeção mostrava
comida, mas, no decorrer da cena, mostrava também dinheiro, poluição,
notícias e, inclusive, a imagem do lutador vencedor. Insaciavelmente os
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atores e atrizes comiam, comiam até serem comidos por aquilo que
tanto os alimentava. A classe e a pompa trazidas no começo da cena
eram, aos poucos, deixadas de lado pelo ritmo frenético de uma
ganância insaciável.
Para mim, esta cena, que chamo de banquete, retratava duas questões: a hipocrisia por trás da sociedade engessada dos bons costumes
e a insaciável ganância de tudo, que, no final, acaba engolindo aqueles
que dela tanto se alimentam.

1 .6

1.7

As bacias
Os atores e as atrizes conduziam o público para a última instalação
do Singra, que ficava mais afastada das outras. O caminho até a instalação era aclarado por luminárias a velas carregadas pelo elenco. A
instalação era composta por quatro bacias posicionadas sobre tapetes
e iluminadas por lâmpadas incandescentes. Os atores e atrizes lavavam
as próprias mãos e também as mãos dos espectadores que aceitavam
o convite para participar.
O espetáculo todo tinha um grande apelo sensorial. No entanto, na
cena com as bacias tal apelo atingia o patamar máximo. Depois de todo
o peso vivido nos momentos anteriores, era chegada a hora de deixar
ir, de renovar. Essa era a minha sensação. Depois disso, cantávamos a
linda canção Ofélia, composta por Eric para o espetáculo. Como última
ação, após todas as mãos terem sido lavadas, a água das bacias era
despejada para que pudesse ir embora.

A travessia
Singra foi uma grande experiência, da qual lembrarei com gosto e boas
risadas. Não só o espectador singrou por este espetáculo itinerante, mas
eu também como artista pelo processo todo. Talvez Singra tenha nos
preparado, de uma forma ou outra, para viver o que viria pela frente na
história do Núcleo. No fim de 2013, Guilherme e Luan deixaram o grupo e
experimentávamos uma nova etapa. Lá no início do meu texto, eu relatei
sobre os meus sonhos, sobre os ideais que criei com o grupo e a Pereira...,
e este movimento da vida me fez olhar para novos caminhos. Fui entendendo que o ciclo da vida pede renovação, que os sonhos seguem outros
caminhos e que, após a realização dos tão sonhados desejos, podemos
nos deparar com enormes vazios.
Se antes a pergunta era como continuar vivendo do teatro, agora a
questão central era: qual o segredo de manter uma companhia depois de
um trabalho bem-sucedido? O que fazer com o vazio? O que fazer depois
que os desejos são realizados? Quais desejos eu teria agora? E o que de
comum havia em cada um de nós para eu me identificar e encontrar uma
potência coletiva para prosseguirmos com nosso trabalho?
A sensação que vivi pós Singra é como a que enche a alma quando
chegamos em nosso jardim e ele está seco. Questionei se esse seria o fim
do grupo e o fim da Pereira..., pois era algo tão árido que chegava a dar
sede. Nesse momento, tive apenas uma certeza, a vontade que eu trazia
desde que entrei para o grupo, algo que exercia uma força grande em mim
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e, independente das inquietações individuais, eu precisava aceitar
e seguir adiante. Sabia que, mesmo sem o grupo e sem a Pereira...,
cada um de nós queria fazer teatro e esse desejo era evidente em
mim. Havia apenas um meio: o fazer teatral. Nos restava trabalhar a
terra para florescer novamente o jardim.

A necessidade de ter
um jardim seco
A busca por trabalhar de forma coletiva é sempre acompanhada das
perguntas: – qual é o método de trabalho? Qual é a forma de se trabalhar a pesquisa/ensaios da companhia? Como organizar o tempo de
trabalho do grupo? Qual é esse tempo e o que é necessário trabalhar?
E em que ordem trabalhar? Estas e outras tantas perguntas perpassam
constantemente o coletivo e provocam questionamentos que mudam
as formas e os meios para se entender como um grupo trabalha, dadas
quaisquer circunstâncias, pessoais, políticas, sociais e etc.
No início de 2014, reestruturamos a Pereira... e começamos a trabalhar em um novo processo. O Thunay assumiu a condução do trabalho
nesse novo momento. O propósito era que desenvolvêssemos trabalhos
individuais e coletivos. Estávamos André, Bruna, Camila, Rebeca e eu.
O Rogério estava afastado do trabalho de sala. Tinha a sensação de
que tudo estava fluindo novamente como um novo ciclo. Tínhamos
reestruturado a Pereira... e estávamos iniciando um novo trabalho,
mas eu ainda não sabia como fazer florescer o seco jardim e apenas
revirar a terra não era suficiente, era preciso cuidar do terreno. A figura
da Dona Antônia surgiu despretensiosamente através de um exercício
de improviso, frágil como um broto que acaba de romper a semente,
mas cheia de vida e vontade de crescer e abraçar o céu. Tão significativo
como a Camila coloca em um de seus textos reflexivos sobre o processo:
“Depois de um tempo, já não sabíamos mais se era ela que precisava de
nós para contar suas histórias ou se éramos nós que precisávamos dela
para... descobrir”.84
Dona Antônia surgiu da pesquisa prática entre Rebeca, André e eu, na
proposta feita por Thunay, na qual desenvolvíamos trabalhos solos e
cenas em duplas e trios. Éramos um trio e foi, digamos assim, em meio a
um caos criativo que encontramos algo a partilhar, algo nosso, por vezes
chamado de jogo, mas algo raro de se construir, difícil de se ter com outras
pessoas, é um desses feitos que o teatro consegue fazer com maestria.
Talvez cumplicidade no olhar é o que sei dizer de palpável dessa relação
e foi este espaço que possibilitou a criação de Dona Antônia.
Dona Antônia é um espaço que sempre será possível trabalhar e construir, ela se fez tão firme em nosso jardim que só arrancando suas raízes
para que se acabe. A escolha da casa e o fato dos espectadores serem
convidados para uma visita intimista, com café e bolo, possibilita ao
intérprete de Antônia um fio de criação sem fim, tendo em vista as infinitas
possiblidades de relação com cada indivíduo que frequenta sua casa. O
processo é verdadeiro, pessoal e ainda mexe comigo, ele permite entrar
em contato com as ancestrais da minha família e reconhecer a essência
da figura em outras mulheres na rua. Quando vivo o processo de Antônia
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reconheço que ainda estou descobrindo as diferentes esferas do
trabalho como o uso da máscara, do corpo, da voz, da perna de pau,
bastão, figurino, as intenções textuais e as infinitas histórias. Histórias
de vida da minha avó, da minha mãe, do meu pai, do pai de um visitante, da tia de outro e por aí vai, uma infinidade de escolhas para
contar. Como o casaco de Antônia, uma grande trama de fios de lã
que esconde o corpo da velha senhora, mas ao aceitar sua condição
se revela e se entrega ao destino.
Ao longo do processo, utilizamos cinco máscaras para dar vida à
Antônia e, atualmente, cinco anos depois do surgimento desta senhora,
me encontro sem saber muito a seu respeito, querendo mais café e
mais histórias. Em 2018, após a saída da Rebeca do grupo, reestruturamos o espetáculo e uma nova máscara e novas relações surgiram.
Toda conexão construída anteriormente, a qual ainda não consegui
nomear, se foi com a máscara antiga e, assim, outra vem construindo-se
a partir do novo entendimento e trabalho entre mim, André e Camila.
Dessa maneira, Dona Antônia se faz, ensinando-nos a ser jardineiros.
Escrever sobre meus processos artísticos é algo extremamente difícil.
Como descrever o sabor de uma fruta a alguém que não a provou? Em
2020, completo dez anos no Núcleo Ás de Paus e talvez minha única
certeza seja de que é sempre necessário reformular, repensar e recriar
o meu fazer artístico. Sei que o que me é mais precioso, neste momento,
é buscar a minha verdade ao executar as minhas ações no teatro. Refletir
sobre todas essas vivências é um exercício diário e a compreensão que
possuo sobre meu trabalho também sofre mudanças. Apesar de tudo
parecer caótico, no fim, do caos nasce a criação.

A relação de criação com os parceiros de grupo vivenciada durante o
processo de criação e atuação no Singra foi muito importante para mim.
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Aprendi muito sobre a forma de me expressar e fiz muitas descobertas
com meus parceiros do Núcleo. Singra era lindo, mas passou, singrou-se.
Hoje, em meu jardim, posso acessar aquilo de mais valioso tomando
uma xícara de café, comendo um pedaço de bolo e falando sobre
lembranças! Precisei passar pelo Singra para encontrar Dona Antônia.
Dona Antônia foi, é, e sempre será, umas das mais lindas odisseias
da qual tenho o prazer de participar. Este terceiro trabalho do Núcleo
Ás de Paus surgiu como um novo florescer no jardim das criações
do coletivo. Finalizo este texto com um conto que escrevi durante o
processo de criação.
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Sobre os dias em que
parece que vamos morrer...
Ao longe, se via um vulto alto e azul puxando um carrinho de feira
e cantarolando. Aos poucos, a figura de lenço na cabeça e sapatos
amarelos bem vibrantes aproximava-se. — Bom dia, Marlene!
Disse para a vizinha ao entrar em casa. Guardou sua bolsa e
do carrinho tirou uma flor branquinha, a sua preferida, uma
sacola de frutas e legumes. Desembrulhou algumas maçãs
e, ao abrir uma das sacolas, simplesmente petrificou. Com
o olhar congelado e vidrado na sacola, tudo à sua frente se
desfez, ela havia sentido o cheiro de uma lembrança. Estava
agora sentada ao lado da cama de um homem enfermo,
gemendo baixinho e suando frio, pálido. Então, começava a chover. Levantou-se e foi até janela, observou a
chuva e sentiu cheiro de manga podre, viu no quintal
uma enorme quantidade de mangas caídas, apodrecendo ao pé da árvore, agora cheirando ainda mais
por conta da chuva. Apenas lamentou não poder
recolhê-las, voltou-se para o quarto, olhou
para o homem acamado e ele havia partido.
De súbito, segurou-se na mesa à frente
para não cair, estava ali agora mesmo e, de
repente, não mais. Ficou tonta, precisava sentar,
mas, no caminho, sentiu uma fisgada no peito
como se uma faca fria atravessasse seu coração:
— Credo, tem dias que parece que a gente vai morrer!
Adalberto Severiano
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D O NA N T Ô N I A :
O P RO C E S S O E M M I M
Em 2014, após a reestreia de A Pereira da Tia Miséria, iniciamos um
processo de criação conduzido pelo Thunay. Eu havia voltado para
o grupo nesse mesmo ano. Explico. Em 2006, participei da oficina de
perna de pau que o Rogério conduziu, na Escola Municipal de Teatro,
junto com a Bruna, o Guilherme, o Thunay e o Luciano. Para além de
aprender a andar na perna de pau, a oficina tinha também o propósito
de envolver o teatro nesse processo. Durante os meses de trabalho,
construímos uma cena que foi apresentada no Teatro Ouro Verde,
nesse mesmo ano, como resultado da oficina. A partir daí, entendemos que queríamos dar continuidade nesse estudo de fazer teatro
nas alturas. Foi então que começamos a nos encontrar, aos domingos,
em espaços públicos ao ar livre para praticar e pesquisar a perna de
pau, seguimos com esse trabalho até 2008. Nesse ano, tínhamos mais
pessoas compartilhando conosco a pesquisa e foi quando sentimos a
necessidade de constituir um grupo. Tive muitas dúvidas e decidi me
afastar do trabalho. Em agosto de 2010, o Núcleo Ás de Paus estreou
seu primeiro espetáculo A Pereira da Tia Miséria. A partir daí, o grupo
decolou, participou de diferentes festivais de teatro e projetos de circulação e, no início de 2014, fui convidado para participar do grupo e de
seus processos criativos.
Já no início senti o peso do tempo parado em mim, era como se
eu estivesse inerte no espaço sentindo as ações do tempo: sol, chuva,
vento, poeira, frio, calor. Meu corpo estava tomado de sensações e eu
não conseguia reagir naquele momento. Durante meu afastamento, me
ausentei da prática teatral, fiquei anos sem entrar em uma sala para
participar de algum processo de criação. Eu trabalhava com o Plantão
Sorriso85, mas o processo de criação do meu palhaço se deu muito na
prática, com a rotina de trabalho do grupo nos hospitais. Era diferente
o terreno que estava voltando a pisar.
A sensação que eu tinha era de estar fazendo teatro pela primeira vez e
isso era positivo porque eu sentia a mesma energia que senti no primeiro
dia de aula. Ao longo dos anos, frequentei aulas de teatro, participei de
montagens de espetáculos, processos de criação e realização de projetos,
mas o que comecei a vivenciar com o Ás de Paus era algo novo, foi um
processo de reconstrução. Foi como entrar pela primeira vez em uma sala
de paredes pretas e experimentar novas possibilidades de existir. Uma
espécie de desconstrução do meu modo de enxergar o teatro para abrir
meu olhar a um novo jeito de lidar com as minhas inquietações. Entrei
em contato com diferentes linguagens e comecei a entender, de fato, o
trabalho em grupo, além de outras questões que só consegui sentir e é
difícil escrever sobre.
Eu ia para o treinamento com a sensação de que tudo era novidade,
parecia que tudo o que eu aprendi e vivi durante anos não fazia o menor
sentido. Não era bem assim, tudo fazia sentido, mas levei um tempo para
aceitar e digerir a ação do tempo em meu corpo. As mudanças me impulsionavam, tinha vontade de ficar experimentando para além do nosso
tempo de trabalho, estava a fim de redescobrir o sentido do teatro na
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minha vida. E fui descobrindo-me aos poucos, despindo-me daquilo
que havia conquistado para enxergar com outros olhos, sentir novas
sensações e ter outras percepções para conseguir reafirmar que fazer
e ser teatro era o que queria para a vida toda.
O teatro sempre foi meu refúgio, enquanto praticante e espectador
também. No teatro encontrei infinitas possibilidades para lidar com
as minhas inquietudes, é através do teatro que construo meu jeito
de ver e viver o mundo. O teatro me tornou mais humano. Ser artista
nos permite trocar saberes, práticas e experiências com diferentes
pessoas, consigo mesmo. Além disso, permite nos descobrir, descobrir o outro, nos torna mais sensíveis. Fazer parte de um grupo de
teatro independente, no qual a direção e a produção são coletivas e
colaborativas, exige muita dedicação das pessoas envolvidas. Com
o tempo, entendemos a hora de falar e a hora de ouvir, de semear
projetos e de realizá-los, de discordar mais do que concordar. Muitos
desentendimentos, mas também muita construção, afeto e amor. O
tempo todo estamos lidando com o presente e projetando o futuro
a partir das conquistas do passado. Nem sempre é da maneira como
queremos, mas é do jeito que conseguimos que seja.
O Thunay trouxe duas propostas de trabalho: uma individual e outra
em grupo. O grupo do qual eu fazia parte tinha Rebeca e Adalberto
também. Do outro grupo participavam Camila e Bruna, e o Thunay ficava
de fora guiando os trabalhos. Os primeiros dias de trabalho individual
foram muito difíceis, depois ficou mais ainda. Não sabia o que queria
falar ou fazer, nem por onde começar, estava completamente perdido.
Só queria estar ali. Estava presente de corpo e alma para tudo o que
acontecia durante a tarde de trabalho. Era uma chuva de informação e
referência, músicas novas e lindas que eu queria aprender a cantar na
mesma tarde e exercícios que desafiavam os limites do meu corpo e, ao
mesmo tempo, fortaleciam a ideia de que estar ali era a melhor escolha
que poderia ter feito.
O meu maior encantamento pelo teatro nesse período de recomeço se
deu pelo fato de que o trabalho prático não se encerrava nas horas dedicadas ao treinamento, ele se estendia para a minha casa, tomava conta da
minha vida, do meu corpo, dos meus pensamentos, da minha maneira de ser
e existir no mundo. Quantas vezes fui embora tentando achar significado nas
coisas que eu fazia, quando, na realidade, o sentido da transformação estava
em mim, no meu comportamento, no rompimento dos meus maneirismos
e crenças. Mas isso não aconteceu da noite para o dia.
Abri meu corpo e minha alma para meus companheiros e companheiras de trabalho. Me entreguei. Repetia inúmeras vezes uma pequena
composição de ações que havia construído no processo individual e
julgava como sendo tudo um fracasso. Executava, repetia e parecia que
nada fazia sentido, nada tinha sentido para mim. Quando apresentei para
o grupo o que vinha trabalhando, percebi que o que eu havia construído
não era de todo infrutuoso, mas também não era verdadeiro para mim,
era artificial, eu mostrava mais do que, de fato, vivia o que estava fazendo.
Eu recebi várias indicações e provocações, porém não entendia muito
bem, não conseguia entender o que me cobravam, o que queriam extrair
de mim. Muitas vezes fui confuso para casa.
Fui atrás de livros para entender o que meus amigos e amigas falavam
e, aos poucos, o processo começou a fazer sentido, a cena que eu havia
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construído se transformou em outra mais verdadeira e genuína. Fui
entendendo o verdadeiro sentido de que menos é mais. Quando
verdadeiramente abri meu coração, as indicações que o grupo fazia
se tornaram alimento para minha construção individual. Precisei
ouvir, digerir, romper com os meus limites para pôr em prática aquilo
que pulsava forte em meu corpo, algo que eu não tinha controle nem
muita consciência.

Éramos três
Do processo individual, Rebeca, Adalberto e eu construímos pequenas
estruturas que tinham em seu contexto a figura de uma pessoa velha.
Adalberto vivia um velho, Rebeca uma velha e minha estrutura era
uma homenagem em forma de despedida para minha avó. Irei tratar
dos nossos processos porque eles dizem respeito ao espetáculo de
Donantônia. Os trabalhos da Camila e da Bruna seguiam em paralelo.
Também trabalhávamos em grupo, recebíamos indicações diárias
do Thunay para a construção de algo que fosse verdadeiro para nós
três. Mas como achar algo em comum a nós, uma vez que já era difícil
encontrar algo sozinho? Experimentamos muita coisa, até andar de
bicicleta, que era um desejo do Adalberto, o fizemos.
Não ficávamos ponderando o que experimentar, apenas experimentávamos. Esse tempo de improvisação foi muito importante para
mim e acredito que para Adalberto e Rebeca também. Esse espaço
que tínhamos para jogar com o que quiséssemos foi muito rico para
nossa aproximação, harmonia e, mais tarde, afinidade para construir
um trabalho de cumplicidade. Seguíamos buscando, experimentando,
tentando achar algo em comum a nós, que nos unisse. Percebíamos
os desejos individuais, mas não conseguíamos encontrar um fio que
nos conduzisse para algo teatral, ainda estávamos no plano subjetivo,
no sentido de que as ações que realizávamos exprimiam algo que
ainda não era claro para nós, mas que começava a fazer sentido em
nossos trabalhos individuais. Diariamente, o Thunay nos fazia indicações, provocava e espremia para ver o que surgia do conjunto de
ações que criávamos.
Despretensiosamente, ou propositalmente, o Thunay trouxe um
elemento cênico para ver se encontrávamos um caminho, porque a
partir de nós mesmos, até então, não tinha surgido algo interessante
que pudéssemos nos aprofundar. Ele inseriu em nossas experimentações
uma máscara teatral. A máscara era de um trabalho anterior e estava em
desuso, mas possibilitou autonomia para cada um de nós, despertou
também outra qualidade para nossos experimentos: nos trouxe para o
teatro. Até então, tudo o que fazíamos era cotidiano demais e nada teatral.
Nosso jogo parecia mais um espaço em que nos permitíamos explorar
os desejos individuais no âmbito da brincadeira do que um espaço para
pesquisar algo teatral e a máscara trouxe isso para o nosso trabalho e foi
muito positivo.
A máscara era algo novo para mim, trabalhei uma única vez com máscara,
ainda assim foi uma experiência breve e não se tratava de uma máscara
teatral, era um cabeção. Recordava86 de uma indicação: quando se trabalha
com uma máscara teatral, em que o rosto do ator é anulado, o corpo dele
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é que dá vida à máscara, ou seja, o corpo que comunica as ações e
reações vividas. As expressões e intenções do rosto são transferidas
para o corpo, ele precisa transparecer o que estamos vivendo. Se
estou feliz, preciso sentir verdadeiramente no corpo essa alegria e
transparecê-la através do corpo.
Tínhamos uma meia-máscara87 e uma indicação: ela precisava
ser compartilhada por nós três dentro do jogo e a troca tinha que ser
realizada em cena, isto é, não podíamos recorrer às coxias e, para isso,
precisávamos descobrir um jeito de realizá-la. O que sinalizava que
a atriz ou o ator estava propondo a troca era o olhar fixo no olho do
outro. Existia um momento de suspensão até um ator retirar a máscara
de seu rosto e transferir para o rosto da atriz ou do outro ator. Muito
timidamente começamos a exploração desse elemento tão rico, cheio
de expressividade e possibilidades. Inicialmente foi como nascer de
novo, uma oportunidade de descobrir o corpo conscientemente, de
sentir o sangue correndo nas veias, de ter consciência do caminhar
sentindo os pés em contato com o chão, do movimento e da força que
o corpo realiza quando inspiramos e expiramos, notando a dilatação
do seu volume e dimensões.
Nos primeiros dias, experimentamos caminhadas e maneiras diferentes de andar. Seguíamos experimentando, não tínhamos intenção
de montar um espetáculo ou de compartilhar o que estávamos descobrindo, pelo menos naquele momento não pensávamos nisso. Depois
de experimentarmos individualmente, passamos a observar a outra
pessoa enquanto ela realizava e propunha ações com a máscara, as
outras ficavam de apoio dentro do jogo atentas a tudo o que estava
sendo proposto, para que, na sua vez, desse continuidade àquilo que
estava sendo criado individual e coletivamente. Observava cada detalhe
enquanto a Rebeca ou o Adalberto criavam, sou muito observador e
detalhista. As estruturas individuais que criei, ao longo do processo de
Donantônia, são cheias de detalhes, marcadas com precisão, sei onde
começa e acaba cada uma.
Vou correr um pouco com a história para falar de uma composição de ações que realizo no espetáculo e que surgiu nesse início do
processo. Durante alguns improvisos em sala de ensaio, surgiram
estruturas que foram trabalhadas e até hoje permanecem no espetáculo. Uma das primeiras partituras que criei individualmente se
iniciava com a ação de falar ao telefone. Ela sempre mexeu comigo
e, atualmente, acredito que seja a mais complexa de executar com
máscara, perna de pau, ter que atravessar uma mesa, permanecer
ajoelhado no chão, falar ao telefone e tentar matar um pernilongo. Essa
estrutura mudou ao longo dos anos, mas a essência da ação perdura.
À época, a minha Dona Antônia tinha um telefone, uma agenda e um
pernilongo que rodeava sua orelha. Nesse momento do processo já
tínhamos constituído a figura de Antônia, estávamos dedicando-nos à
composição de sua memória. Éramos três trabalhando a mesma figura,
ainda nos revezávamos em cena, no sentido de que cada uma tinha a
sua hora e o momento de executar sua estrutura. A estrutura de uma
começava quando a de outra Antônia terminava, havia um encontro
das Antônias na coxia que ligava uma cena a outra. A minha estrutura
começava quando a Rebeca saía de cena procurando o telefone para
ligar para a amiga Iolanda.
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Entrava em cena, sentava em uma cadeira, procurava o número
do telefone na agenda e ligava para Iolanda. Enquanto a conversa
ao telefone se desenrolava com a amiga, surgia um pernilongo que
dividia a atenção de Antônia criando um jogo entre eles. Esse jogo
roubava a concentração dela ao telefone impossibilitando o diálogo
com a amiga, ela só conseguia balbuciar onomatopeias ao mesmo
tempo que tentava insanamente acertar com um pano de prato o
pernilongo que a perturbava. Atualmente essa estrutura começa
dentro da mesa da casa de Antônia, onde ela encontra o telefone e
sai ajoelhada para falar com a amiga Iolanda. O jogo de onomatopeias
conduzido por ela traz à cena uma pitada de humor, pontuando um
momento solo da minha Antônia. O pernilongo surge e vira o foco da
cena, depois de três tentativas de pegar o inseto, outra Antônia assume
o foco da cena e consegue matá-lo.

a construção de Antônia
Observávamos atentamente o corpo do outro a fim de dar continuidade ao que estava sendo proposto para depois propor algo novo, com
o objetivo de compor uma figura. Aos poucos, uma pessoa de idade
avançada foi surgindo, com dificuldade no caminhar e balbuciando
algumas palavras. Diariamente voltávamos a trabalhar com a máscara
em cima das ações por meio das quais fomos enxergando possibilidades
de continuidade do trabalho. Fomos cultivando essa figura e dando os
primeiros passos em busca de algo mais concreto. Primeiro veio o nome
e depois fomos dia a dia construindo sua história.
À medida em que Antônia ia amadurecendo em corpo, voz e identidade, Adalberto, Rebeca e eu íamos dando vida às memórias daquela
senhora que adorava nos visitar em nosso espaço de trabalho, um
barracão de paredes pretas onde a vida se revelava em cores. Azul era
a sua cor preferida. Antônia veio à cidade para fazer um tratamento
no joelho, viúva e com os filhos em cantos diferentes do país, acabou
ficando em Londrina na casa de sua sobrinha. Sempre que Antônia ia
se despedir, convidava-nos para um café e um bolo, pois os encontros
envolviam muitas histórias e para contá-las era preciso estar de barriga
cheia e coração quentinho, afinal, naquele barracão só serviam água. A
pergunta do início do processo era: como encontrar algo em comum a
nós três? A resposta já estava presente nos trabalhos individuais, precisava ser aprofundada para se tornar concretude. Trabalhávamos individualmente a figura de uma pessoa velha, tanto que se materializou no
trabalho em grupo também. Só fomos reconhecer essa resposta muito
tempo depois.
Antônia nos contava suas histórias e, aos poucos, íamos reconstituindo e construindo suas memórias a partir das nossas. Estávamos
aprofundando-nos em algumas ações que surgiram de exercícios de
improviso, mas tínhamos apenas uma máscara, uma figura e éramos três.
A maior necessidade nesse momento do processo era conseguirmos uma
máscara para cada um. Decidimos, então, confeccionar nossas próprias
máscaras para conseguir trabalhar mais intensamente em cima das ações
compartilhadas, que construímos a partir do exercício de observação e,
principalmente, do exercício do coro. Este último exercício, resumidamente,
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consiste em um agrupamento de pessoas, como um coro, o qual é
conduzido por uma pessoa que se coloca à frente do grupo. Essa pessoa
propõe caminhadas e ações e o coro acompanha como parte do corpo
dela, buscando executar da mesma maneira que ela está propondo,
claro que cada indivíduo a seu modo. Troca-se o guia quando intencionalmente troca-se o foco, ou a direção, mas isso precisa ser claro por
quem está conduzindo. Este exercício é muito utilizado pelo grupo em
seus processos de criação, ele contribui para a concentração do grupo
e possibilita resultados diversos, desde imagens até ações.
Rebeca e Adalberto tinham certa experiência em confecção de máscaras para fins de trabalho em sala e conduziram o processo. Reunimos os
materiais necessários e com o auxílio da Camila, Rogério e Thunay demos
início aos trabalhos. Levou um tempo até finalizarmos o acabamento e a
pintura, mas não paramos com o trabalho de criação. As máscaras trouxeram autonomia para as Antônias, viabilizaram o trabalho simultâneo e nos
levaram para um estudo mais minucioso da utilização da máscara teatral.
Os primeiros passos do trabalho com as Antônias em cena foi a busca por
equalizar as figuras, tentando aproximá-las em tempo-ritmo e corporeidade.
Passamos dias, semanas buscando aproximar os corpos masculinos à
delicadeza e leveza dos movimentos e do corpo feminino da Rebeca. Para
isso, experimentamos de diferentes maneiras e exercícios equilibrar nosso
tom de voz ao dela, porém o registro que Adalberto e eu investigávamos
era plástico demais, buscávamos por algo mais próximo do natural. Foram
incansáveis dias de trabalho tentando igualar a natureza masculina à feminina. Que ousadia a nossa. Um quebra-cabeça. Quando as meninas e os
meninos percebiam o cansaço, propunham que trabalhássemos as ações
que cada um havia composto atentos à corporeidade de Antônia, tendo a
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Rebeca como referência. Observávamos a sutileza dos movimentos de
braço, postura, caminhada, etc. Durante o processo, fizemos muitos
jogos de improviso em que uma pessoa propunha uma ação simples
no espaço, finalizava e logo entrava outra propondo uma nova ação e
espaço. Recolhemos muito material dessas práticas, mas começamos
a nos debruçar em compor ações que tinham um sentido verdadeiro
e que aconteciam de forma orgânica e viva.
Seguimos desenvolvendo nossas composições individuais e começamos a trabalhá-las conjuntamente buscando compor uma estrutura
com começo, meio e fim, uma sequência que pudéssemos considerá-la
como um roteiro dramatúrgico. Dividíamos nossa tarde de trabalho em
três momentos. No primeiro, fazíamos a limpeza do espaço, em seguida,
alongamento e jogos que trabalhavam aquecimento e fortalecimento
do corpo. No segundo momento, nos dedicávamos à musicalidade,
mais especificamente ao canto em grupo, trabalhávamos com canções
populares. O último momento era o tempo que tínhamos para trabalhar
com a criação, as horas mais intensas do trabalho porque uma vez que
abríamos as portas para a Dona Antônia entrar era difícil e dolorido ter
que fechar para abrir no outro dia, mas fundamental para o descanso e
amadurecimento da proposta. Eram horas intensas porque mexíamos
com as profundezas do nosso ser em vários sentidos, desde estar disponível para aceitar as indicações dos nossos guias diretores colaboradores
que, muitas vezes, eram contrárias aos nossos desejos, como também
repetir inúmeras vezes a mesma sequência de ação tentando superar
o racional e conquistar o orgânico.
O exercício do coro foi muito importante ao longo do processo porque
éramos em três, uma atriz e dois atores, compartilhando a mesma
personagem. No início, como tínhamos apenas uma máscara, nos
revezávamos em cena, quando uma Antônia estava as outras duas não
apareciam, a mudança acontecia quando uma ia procurar algo fora de
cena e na volta já era outra. Esse jogo de entrada e saída era muito divertido, uma Antônia saía e voltava outra com um corpo diferente, mas algo
muito essencial se mantinha vivo. A prática do coro proporcionou que
as Antônias experimentassem respirar juntas, que elas compartilhassem
a mesma ação, como um corpo só, que cada uma prestasse atenção
no tempo-ritmo da outra para conseguir estabelecer um tempo-ritmo
comum às três. Este exercício permitiu que pudéssemos experimentar
muitas possibilidades, descobrir caminhos diferentes, entender que
éramos diferentes e precisávamos nos perceber diferentes, precisávamos
valorizar as individualidades para potencializar o conjunto.
Isso contribuiu para que as Antônias conquistassem cada vez mais
suas individualidades e trouxe também autonomia às corporeidades.
Nesse sentido, trouxemos para cena ações compartilhadas, as quais as
Antônias realizavam em coro, a fim de visualizar as possibilidades desse
jogo. Lembro de uma ação que o Adalberto propôs individualmente que
exploramos até certo momento do processo, nos divertíamos muito com
ela. A cena se iniciava com a Antônia do Adalberto chegando em casa com
compras da feira, que logo ajeitava em cima da mesa, e depois sentava em
um banquinho. Tirava os sapatos, sentia um mau cheiro e ia procurando
saber de onde vinha até perceber que era o seu próprio chulé. Quando ela
aceitava que era o seu chulé, caía na gargalhada até perder o fôlego. Uma
vez experimentamos essa ação em coro e chegamos a passar mal de tanto rir.
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Uma ação compartilhada que surgiu no início do processo e que
realizamos até hoje é quando Dona Antônia lembra que o bolo está
assando no forno. Atualmente, é essa ação que une as Antônias em
coro, é ela também que conduz a memória de Antônia para as lembranças do passado mais que presente em sua vida.

Ao longo do tempo, conseguimos formatar uma estrutura com
começo, meio e o fim era um momento aberto. Quando acabava a
estrutura, Dona Antônia abria para o diálogo com o público, servia
café e bolo e contava suas histórias, gostava de ouvir histórias
também. Trabalhamos muito em cima dessa sequência, decidimos
então que iríamos convidar pessoas próximas e abrir o processo para
ter um retorno do trabalho.

1 .4

Experimento em
espaço público aberto
Antes ainda de realizar essa apresentação para convidados, decidimos
fazer um experimento em espaço público aberto. O espaço público aberto
permite o contato com diferentes realidades e pessoas, ele nos coloca
em outro estado de atenção e tensão, realizar esse tipo de experimento é
também um recurso usado pelo grupo para testar com público espontâneo
algo novo que está sendo construído. Estar dentro de uma sala em um
processo de criação artística é muito confortável, no sentido de que estamos protegidos, dentro da nossa bolha, mas é preciso vivenciar isso fora
dali, bem como abrir o processo para que a relação artista e plateia exista
e o teatro aconteça efetivamente. O objetivo dessas vivências é também
observar a reação das pessoas em contato com o trabalho, observar o que
funciona e o que não.
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Decidimos então levar a Dona Antônia para uma praça no centro
da cidade. Era a primeira vez que eu vivenciaria isso. Como tudo para
mim era uma novidade não pensei duas vezes e topei. Conversamos
bastante e pensamos em tudo, ou quase tudo que pudesse acontecer desde a saída da Dona Antônia da sala de paredes pretas até sua
chegada na praça. Decidimos que íamos nos revezar, uma Antônia ia
sair do espaço onde ensaiávamos e na praça aconteceriam duas trocas,
para isso íamos usar o banheiro público de camarim. Não pensamos
muito em problemas que poderiam surgir, tínhamos algum de nós
por perto para caso alguma eventualidade acontecesse esse alguém
pudesse intervir. O desejo de fazer era tão grande que uma força nos
conduzia para aquilo sem pensar muito no entorno, afinal, estávamos
propondo algo cotidiano: uma senhora, com um carrinho, servindo café
e bolo. Quantas não fazem isso no centro da cidade, o que tínhamos
de diferente? No nosso caso, a senhora usava uma máscara teatral e
ora tinha a tez feminina, ora masculina, mas isso passou despercebido
por algumas pessoas. Nesse momento do processo não nos preocupávamos muito em esconder as características masculinas do Adalberto
e minha, estávamos interessados na reação das pessoas, como elas
receberiam aquela figura, como a Dona Antônia se colocaria diante de
alguma adversidade, assédio, ou tentativa de desmascarar o trabalho,
essa preocupação toda existia porque o contato dela era direto com o
público, sem distanciamento de palco e plateia. Nossa proposta era de
muita exposição e vulnerabilidade, mas a vontade e a adrenalina que
preenchiam nossos corpos em realizar tal experimento eram tão fortes
que todos esses anseios ficaram para essa escrita.
Dona Antônia ficou pequenininha na praça. Tirou uma xícara, se
serviu de café e esperou. A espera também era uma ação compartilhada
pelas Antônias. Desde que o seu grande amor foi embora, Antônia vivia
à espera do reencontro. Demorou um pouco até alguém se aproximar
e se sentar no banco e, como de costume, Dona Antônia ofereceu café.
Sem entender, a pessoa aceitou, sentou e bebeu. Dona Antônia puxou
papo e elas conversaram um pouco, logo a pessoa foi embora. Notamos
que as pessoas que se aproximavam eram pessoas de mais idade, em sua
maioria homens que costumam frequentar a praça diariamente. Alguns
não notaram a presença da máscara, ou não demonstraram estranhamento. Fato interessante esse, pois a máscara foi extremamente importante para o desencadeamento do processo e nessa vivência ela passou
desapercebida, lembro somente do relato de uma pessoa que perguntou
se era teatro o que estava acontecendo ali. Não cobrávamos o café nem
o bolo, ainda assim algumas pessoas quiseram pagar. Poucas pessoas
aceitaram sentar, conversar e contar uma história. A nossa proposta era
ir para a praça sentar e esperar, ver o que poderia surgir a partir do estado
de espera e da figura de Antônia exposta.
Essa experiência foi muito importante para o enriquecimento do trabalho,
bem como para o amadurecimento das Antônias, a partir dela entendemos que precisávamos trabalhar em cima da composição das figuras, pois
existia uma diferença muito grande entre os corpos de cada uma e isso,
no nosso entendimento, precisava ser equalizado. As construções individuais estavam cada vez mais claras e trabalhávamos muito em cima delas.
Aos poucos, fomos enxergando diferentes Antônias em personalidade e
esse passo foi muito positivo porque contribuiu para que cada um de nós,
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Adalberto, Rebeca e eu, trouxéssemos referências de nossas mães e
avós, enfim, contribuiu para que as reconhecêssemos em nós.

1.5

ESTRUTURA D O CAFÉ
Voltamos a trabalhar nossa estrutura do café, sequência de cenas
curtas que desembocavam no compartilhamento de café, bolo e
histórias de Antônia com o público para apresentá-la às pessoas
próximas. Nossa primeira convidada foi Edna Aguiar, amiga e artista
que admiramos e que foi professora de teatro de quase todos nós do
grupo. Ela é cúmplice dos trabalhos do grupo, pois sempre recorremos
à sua pessoa quando precisamos de um olhar artístico externo. Ela
sempre nos dá o retorno mais crítico e verdadeiro das nossas criações,
além de contribuir e enriquecer nossas referências compartilhando
conosco as suas, sugerindo textos, imagens, espetáculos, músicas,
etc. Apresentar para a Edna gerou um nervosismo saudável, enquanto
professora ela sempre cobrou veracidade na criação dos trabalhos,
fazia muitas provocações, nos tirava da zona de conforto e contava as
histórias de teatro com os olhos cheios de brilho fascinando e encantando aquelas crianças.
Lembro desse mesmo brilho nos olhos quando ela conheceu a Dona
Antônia, fico emocionado de lembrar. Essa escrita é muito verdadeira,
tenho muita dificuldade de colocar em palavras o que eu senti, o que
vivi, é sempre angustiante esse exercício. A sensação que tive quando
realizamos nosso primeiro café foi de me sentir como à época em que
tive aulas de teatro com ela. Sentia medo e, ao mesmo tempo, um prazer
enorme em compartilhar o que tínhamos construído com muito amor e
beleza. A sensação era de aluno e professora. Dona Antônia é um processo
que mexe demais em algumas feridas, me sinto vulnerável e exposto,
mas também me sinto forte, e valorizo muito essa história porque sei
da sua importância na construção da minha e da trajetória do grupo.
Conversamos muito depois da apresentação, Edna esclareceu muitas
dúvidas que tínhamos com relação à proposta textual, à máscara e ao
trabalho com ela. Contribuiu com indicações individuais para as Antônias,
sugeriu explorarmos mais o plano surreal buscando trabalhar mais ações
compartilhadas entre as Antônias, e também ações individuais com as
três em cena, respeitando e embaralhando os focos, confundindo e
turvando o público.
Quando voltamos para a sala de ensaio, uma questão nos inquietava:
como resolver o texto? Tínhamos uma estrutura bem consolidada, uma
personagem que cada vez mais crescia em tamanho e força para improvisar
em cena, mas o texto ainda era algo muito cotidiano e simplório. Eram
histórias construídas de modo colaborativo, criadas com um pouco do
romantismo do Adalberto, da excentricidade da Rebeca e uma pitada do
meu racional. Era tudo muito simples como uma casa de avó, abríamos
as portas e convidávamos as pessoas para tomar café, comer um pedaço
de bolo, ouvir histórias, fechar os olhos e sentir o vento, ouvir o canto dos
pássaros, admirar as flores do jardim, lembrar de tempos idos e de pessoas
que se foram. Tínhamos um mundaréu de lembranças e elas mexiam no
mais profundo de cada um. Sempre que alguém contribuía com a construção
da história se emocionava ao lembrar de algo que já não era mais e que
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o tempo deixou saudade. Era assim que recebíamos Dona Antônia,
com os olhos marejados e o coração quentinho.

O texto
Decidimos entrar em contato com a Yara Camillo, amiga querida e
artista muito admirada por nós. A princípio, nosso contato era para
comunicá-la que estávamos mergulhados em um novo processo e que
gostaríamos de compartilhá-lo. Comentamos do nosso interesse em
trazê-la mais perto para fazer parte dessa história e nos ajudar com a
parte textual, uma vez que ela é artista das palavras e da literatura. A
Yara nos recebeu de coração aberto, ficou muito feliz com o convite e
topou na mesma hora embarcar nessa viagem conosco. Então começamos a nos organizar para viabilizar sua vinda e também a nos preparar para mais um café aberto. Seguíamos buscando substrato para a
composição das memórias de Antônia na tentativa de complementar
a estrutura que vínhamos trabalhando.
Conhecer a Yara pessoalmente foi algo muito mágico, ela é realmente
um ser de muita luz. Traz consigo muitas histórias, referências e paz no
olhar. Com o olhar atento e o coração transbordando alegria, ela absorveu os detalhes mais imperceptíveis de cada um de nós. Compartilhar o
trabalho com ela e dividir algo tão íntimo foi uma experiência emocionante e única, ela nos acolheu com muito carinho em um momento
tão delicado que vivíamos.
Com muito respeito pelo nosso trabalho, a Yara nos conduziu para o
seu universo e convidou a Dona Antônia para fazer uma viagem nas suas
memórias e na profundeza daquele serzinho cheio de histórias lindas.
Foi um encontro familiar, cheio de vida e cumplicidade, sentia uma felicidade imensa em estar vivendo aquilo. A escritora ficou alguns dias em
Londrina e, durante esse período, teve muitas ideias e escreveu coisas
lindas para a Dona Antônia. Ela acessou o mais profundo de cada um de
nós, percebeu nossas sutilezas e as transformou em poesia. Ela reuniu
nossas águas e formou um lindo oceano de Antônia. Criou um universo
cheio de beleza e rico em detalhes. Ampliou nossos olhares para aquilo
que estávamos fazendo e nos aproximou de nós mesmos, nos colocou
diante de um espelho para que reconhecêssemos nossas essências.
A Yara nos ajudou a entender as essências de cada Antônia contribuindo
para que pudéssemos tripartir as lembranças da personagem. Entendemos
então que, até certo momento, elas compartilhavam a mesma história
de vida, o que mudaria os destinos de cada Antônia era o acontecimento
da escolha de fugir ou não com o amor de sua vida. Essa decisão definiu
como cada Antônia encarou a vida dali em diante. “Antônia que disse sim.
Antônia que disse não. Lá foi Antônia de vez... talvez. Antônia que embarcou
no trem. Antônia que nem foi pra estação. Antônia disse sim. Antônia disse
não. Antônia disse talvez”.88 Esse recorte do texto apresenta claramente
as escolhas e a tripartição das Antônias. A Yara embarcou nessa viagem
conosco e produziu muitos textos em forma de contos. Esse conteúdo foi
muito precioso para o encaminhamento do trabalho, há tempos estávamos
patinando em uma mesma ação e não conseguíamos avançar. Os textos
serviram de substrato para conseguirmos seguir trabalhando.
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1.7

A perna de pau e
o figurino
Certo dia, Camila, Thunay e Rogério decidiram inserir uma perna
de pau pequenininha, de trinta centímetros no trabalho. Afirmavam
que o corpo da Dona Antônia era cotidiano demais e que ele precisava
encontrar uma qualidade extracotidiana, então sugeriram que experimentássemos o aparelho. Resistimos no início porque todo o processo
tinha sido construído no chão, mas fomos inserindo-a diariamente no
trabalho. Foi um novo começo, este elemento nos aproximou corporalmente e trouxe outra qualidade de tempo-ritmo para as Antônias.
Por ser pequena e leve, tínhamos que redobrar a atenção e o esforço
para não realizar as ações com agilidade que o aparelho propunha.
Minha Antônia é acelerada por natureza, tenho que controlar os impulsos senão saio desenfreado propondo ações em outro tempo-ritmo.
Ainda estávamos satisfeitos com a nossa corporeidade que não se
assemelhava à de uma velha. Recorremos então aos nossos figurinos
de acervo para encontrar uma unidade na caracterização das figuras.
Encontramos uma saia de tule, experimentamos colocá-la embaixo
do vestido que usávamos e funcionou, ela serviu para criar um quadril
avantajado e trouxe movimento para a personagem.

1.8

As máscaras
As máscaras que tínhamos confeccionado tinham sido muito eficientes
até aquele momento do processo, mas sabíamos que serviriam apenas
para o trabalho em sala. Começamos então a pensar em novas possibilidades e, para isso, realizamos algumas pesquisas até entender como
as queríamos e quem poderia confeccioná-las. Surgiu então o nome da
artista plástica Daniele Stegmann, parceira que já havia desenvolvido
um trabalho com o grupo em espetáculos anteriores. Como vínhamos
trabalhando com a meia-máscara a ideia era mantê-la por conta da
fala, mas precisávamos entender como seria a parte de criação e feitura
das novas máscaras. Não sabíamos muito como se daria o processo de
definição dos traços e composição das características que queríamos
trazer para o rosto que desejávamos criar. No início desse trabalho, o
Adalberto nos falou de uma senhora que precisávamos conhecer e que
ela poderia contribuir muito na construção da figura, tanto no sentido
da corporeidade como na criação das histórias e memórias de Antônia.
Adalberto entrou em contato e ela nos convidou para um café em sua
casa. Foi muito rico para o meu processo conhecer essa senhora e suas
histórias, ela veio para Londrina ainda jovem, quando a cidade ainda
estava estruturando-se, era um tempo diferente e difícil. Ela nos contou
como foi sua vida naquele tempo com um sorriso no rosto e olhos cheio
de alegria. Seu rosto era muito expressivo e serviu de inspiração para a
criação dos traços da primeira máscara que a Daniele confeccionou.
Para o trabalho desenvolvido em sala, usávamos uma peruca dessas de
loja de artigos de fantasia, mas carecíamos de algo que se aproximasse
dos traços que estávamos definindo para a nova máscara. Com o tempo,
fomos entendendo alguns materiais que pertenciam ao universo da casa
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e das memórias de Dona Antônia e a lã era um deles. A Daniele sugeriu então que fizéssemos uma peruca desse material. Enquanto ela
construía a máscara, íamos confeccionando a peruca fio-a-fio. Foi um
processo demorado a confecção desses elementos, não víamos a hora
de tê-los prontos. Quando confeccionamos as nossas máscaras não
tínhamos muita percepção de profundidade, textura e expressividade.
As máscaras não apresentavam características de uma pessoa de
idade avançada, eram muito distintas do corpo da personagem que
estávamos trabalhando. É importante pontuar que o nosso processo
surgiu a partir da improvisação com uma máscara e, especificamente
no nosso caso, não foi apenas a expressão da máscara que sugeriu a
criação da corporeidade da personagem, mas também o jogo que se
estabeleceu entre os atores. A máscara possibilitou a criação, subverteu
a realidade cotidiana e contribuiu para que encontrássemos a relação
teatral naquilo que estávamos fazendo.
A Daniele compartilhou todo o processo de criação e feitura das
máscaras conosco, cada etapa que ela concluía nos mostrava o resultado
do trabalho e assim foi até finalizar todo processo com acabamento
e pintura. Tínhamos as máscaras prontas e precisávamos entender
como trabalhar, pois elas eram diferentes das que confeccionamos.
Iniciamos um trabalho rigoroso em cima da utilização da máscara na
estrutura que tínhamos construído e, aos poucos, fomos experimentando o novo porte.
Primeiro trabalhamos em cima do foco com o objetivo de limpar as
ações, para isso, repetíamos inúmeras vezes a estrutura e parávamos
quando necessário para trabalhar alguma ação que carecia de mais atenção. Nesse momento, o que nos importava era trabalhar o foco em relação
ao corpo e às ações, nossa atenção estava redobrada para conseguir
abandonar a cotidianidade que fomos acumulando ao longo do caminho.
Nossos guias exigiam bastante e em qualquer deslize tínhamos que voltar
para começar a estrutura do início. Os olhares estavam atentos e o nível
de cobrança era intenso,
não passava uma mão
desapercebida.
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Esse trabalho minucioso foi muito importante para conquistarmos
outro engajamento com o corpo das Antônias e atingir uma qualidade
extracotidiana. Precisávamos passar por isso para, mais tarde, entender
que podíamos, aos poucos, descontruir todo esse processo e encontrar uma corporeidade mais orgânica e viva, mas não abandonada.
O segundo momento do trabalho com a máscara foi começar a
explorar a fala. De início, fomos trabalhando com alguns sons, palavras
e frases curtas. A ideia era encontrar um registro para a voz da Dona
Antônia. Deixávamos o processo acontecer naturalmente, trazíamos
algumas referências pessoais, mas não forçávamos nenhum tipo de
experimentação que pudesse prejudicar nossas vozes. Adalberto e
eu tínhamos uma preocupação com relação à voz por conta do nosso
tom masculino e grave. À medida que íamos experimentando, fomos
encontrando um registro próximo ao natural que não exigia muito
esforço, e conseguíamos acessá-lo facilmente. Superado isso, iniciamos
o trabalho com o texto e aqui encontramos um problema. Depois de
trabalhar muito, percebemos que a máscara abafava o som da fala. O
som sumia dentro dela e ninguém entendia o que estávamos falando.
Mas o problema não era só o som abafado, a peruca também tinha seus
contratempos. Quando finalizamos a feitura e fomos experimentá-la com
a máscara em cena, sentimos que ela estava pesada. O resultado final
tinha ficado muito interessante, pois possibilitava diferentes penteados
para o cabelo, mas o peso da lã e da cola limitavam a movimentação
das cabeças das Antônias, interferindo diretamente no jogo de foco da
máscara. Durante um dia de ensaio, uma peruca caiu da cabeça de uma
Antônia. Insistimos em utilizar a máscara e a peruca, mas, depois de um
tempo trabalhando, chamamos a Daniele para conversar e expusemos
o que estava acontecendo. Decidimos então que iríamos confeccionar
outras com materiais diferentes. Tivemos algumas conversas e definimos
que queríamos a máscara e a peruca mais leves, feitas com materiais
mais sutis e delicados.
Pesquisamos algumas possibilidades que pudessem se aproximar dos
detalhes do universo da casa de Antônia, como, por exemplo, a renda.
Pensávamos em trabalhar com tecido, uma máscara feita de tecido que
tivesse na sua composição algum bordado. Levamos a proposta para a
Daniele e ela aceitou. Não demorou muito e ela nos trouxe um protótipo
da sua proposta com materiais e texturas que poderiam sugerir a ideia
de idade avançada. Começamos então a pesquisar possibilidades de
materiais para a confecção das novas perucas e acabamos escolhendo
o tecido, decidindo também aproveitar alguns fios da peruca anterior
na nova. Esse processo foi mais rápido porque já tínhamos o molde das
máscaras e o trabalho com as perucas era mais simples, o que demorou
um pouco foi entender um lugar comum do gosto estético de todos, tanto
da máscara como das perucas. Ao mesmo tempo que íamos confeccionando esses elementos, tínhamos definido e encaminhado uma parte
dos figurinos para costura e a outra, nós que íamos confeccionar. No
universo da Dona Antônia tinha bastante renda e lã e para complementar
o figurino base, que era um vestido próximo de uma camisola, idealizamos
um casaco todo tramado à mão em lã. Deu bastante trabalho, parecia que
nunca íamos conseguir finalizá-lo, mas o resultado ficou bonito. Com os
elementos finalizados, voltamos a trabalhar na montagem que, nesse
momento, tinha avançado bastante por conta do material que a Yara foi
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produzindo e encaminhando. A Daniele fez um lindo trabalho com as
máscaras, o resultado final junto com as perucas era leve e delicado
como tínhamos imaginado.
Estreamos com essas máscaras em 2016 e, ao longo de dois anos,
tivemos muito cuidado após o uso e o armazenamento também,
afinal, eram feitas de tecido. Adalberto e eu transpiramos muito
durante o espetáculo e isso fez com que elas fossem deteriorando-se
rapidamente. Passávamos secador e um produto antifúngico e, ainda
assim, não teve jeito, a ação do suor somada ao tempo fez com que
elas escurecessem e fossem ficando cada vez mais danificadas. No
final de 2017, a Rebeca saiu do grupo e começamos então a pensar na
reestruturação do trabalho e na possibilidade de uma nova máscara.
No início de 2018, realizamos um processo de seleção a fim de encontrar
uma nova pessoa para trabalhar conosco e encontramos a Luli, que
veio renovar e contribuir com o trabalho do grupo.

Durante o primeiro semestre de 2018, nos dedicamos à reestruturação
da Pereira..., particularmente foi um período de muito trabalho. Depois
da segunda reestreia deste espetáculo, retomamos o trabalho com a peça
Donantônia. Nesse novo processo, a Camila assumiu a terceira Antônia
e Luli a personagem menestrel. A Luli estava no terceiro ano do curso de
Artes Cênicas, da Universidade Estadual de Londrina, e participava de
um projeto de pesquisa. Sentimos a necessidade de um trabalho mais
técnico com a máscara e ela poderia contribuir com essa formação. Ao
longo do processo de montagem de Donantônia, fomos entendendo nosso
jeito de trabalhar com a máscara. Tínhamos algumas referências, como
de Dario Fo, Jacques Lecoq e as vivências em oficinas de treinamento a
partir da linguagem da máscara teatral, mas fomos construindo nosso
modo de trabalhar a partir dessas leituras e experiências. E Luli foi muito
importante nesse novo momento do trabalho, pois contribuiu com um
treinamento intenso de máscara. Mais uma vez convidamos a Daniele para
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conduzir o processo de feitura da nova máscara. O tempo foi muito
positivo ao longo do trabalho porque contribuiu efetivamente para
o amadurecimento do nosso entendimento em relação ao processo
com a máscara e à dramaturgia do espetáculo.

OS MENESTRÉIS
Antes de vislumbrarmos todo esse processo da Dona Antônia como
um espetáculo, tínhamos o olhar externo do Thunay que conduzia e
quebrava a cabeça propondo uma direção para o trabalho. À medida
que fomos sendo estimulados para uma investigação mais profunda
da figura que tínhamos construído com a máscara, também fomos
apropriando-nos e sugerindo possíveis caminhos para a construção de
algo teatral. Quando o Thunay percebeu que o que havia semeado em
nós estava começando a germinar, se juntou com a Camila e a Bruna,
começando a exercer um trabalho efetivo de direção em relação ao
que vínhamos construindo.
O trabalho foi sendo conduzido por elas e ele até o início de 2015,
período no qual o Rogério já havia voltado para o trabalho de sala e
o Artur acabara de chegar para integrar o grupo com a saída da Bruna,
que aconteceria no segundo semestre daquele ano. A partir do segundo
semestre, conseguimos avançar bastante com o trabalho, tínhamos
uma estrutura mais consolidada e uma questão: precisávamos inserir
o Artur, a Camila, o Rogério e o Thunay em cena. Eles sempre estiveram
presentes conduzindo o trabalho, principalmente depois que inserimos
a perna de pau, algumas ações e movimentações eram realizadas por
eles para que a Dona Antônia pudesse dar sequência com o espetáculo.
Tínhamos esse apoio para realizar ações no plano baixo, para servir o café,
além da composição musical que eles executavam, canções originais que
o Thunay compôs para o espetáculo. No entanto, ainda não tínhamos
entendido de que forma essas figuras poderiam compor as memórias de
Antônia. Era muito claro, naquele momento, que eles eram o elemento
de ligação entre a Dona Antônia e o público, no sentido de guiar as
pessoas, dar suporte para a Dona Antônia, porém ainda não sabíamos
como nomeá-los, nem por onde começar um processo inverso de direção.
O fato é que, para além do nome, carecíamos de entender quem
eram aquelas figuras e o que elas representavam dentro da história de
Antônia para daí conseguir enxergar uma possibilidade de construção de
dramaturgia. Decidimos então recorrer à Yara, que já tinha compreendido
essas figuras antes de nós. Ela nos trouxe as referências dos cicerones
e mensageiros. O cicerone é uma pessoa que conduz outras em visita a
um determinado lugar, um guia. O mensageiro era quem levava e trazia
mensagem escrita, ou oral, aquele que anunciava ou pressagiava, figura
importante durante a Idade Média. E eram essas as ações que os meninos
e a Camila realizavam dentro do espetáculo. Mesmo que essas definições
imprimissem um significado para nós, para a Yara ainda não era isso. Ela
trouxe outra referência também da Idade Média, o menestrel. Esse, por
sua vez, era um artista da corte ou caminhante que, a serviço de senhores,
recitava e cantava poemas em versos com acompanhamento musical.
Tínhamos mais claro com essa definição o que as figuras representavam,
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porém, ainda carecíamos construir uma dramaturgia. Para além
do texto, das ações e canções, precisávamos construir as individualidades daquelas figuras, necessitávamos realizar um trabalho de
criação e direção.
Minha nossa! Eu estava tão dentro da criação da minha Antônia
que um abismo se fez na minha cabeça. Eu ainda tinha tanta coisa
de criação pessoal para entender, que inúmeras vezes saí do ensaio
achando que eu precisava me jogar mais, insatisfeito com o que eu
estava criando. Tinha figurino, cenário e um amontoado de coisas mal
resolvidas em mim, mas eu não tinha esse tempo. Tínhamos pouco
tempo e lá fomos Adalberto, Rebeca e eu, descer das pernas de pau,
tirar todos os elementos que compunham a Antônia para sentar e
começar a pensar nesse trabalho de direção dos menestréis. Do nosso
ponto de vista, os meninos e a Camila eram como crianças dentro da
casa de Antônia e partimos dessa ideia para encontrar um possível
caminho de criação. Conversamos bastante entre nós e com eles, mas
precisávamos entender o que eles haviam construído internamente, para
ver se dialogava com o que estávamos pensando enquanto proposta.
Decidimos então que iríamos trabalhar pelo viés da infância, íamos
estimular a memória de criança através do exercício do coro na tentativa
de encontrar lembranças significativas que fizeram parte da história de
cada um. Também íamos trabalhar individualmente a fim de que eles
entrassem em contato com o mais íntimo de suas memórias, principalmente as recordações da casa e do tempo que passavam com os avós, a
relação com os espaços, os objetos e as sensações que as brincadeiras
causaram em seus corpos.
Trabalharíamos a relação dos menestréis com o universo da Dona
Antônia enquanto proposta de espaço e ação quando as figuras dos
meninos e da Camila estivessem mais estruturadas. Durante esse
processo de direção, encontrei alguns obstáculos e minha sorte é
que eu não estava sozinho. Quando nos reuníamos para definir o que
iríamos trabalhar parecia muito simples, mas na hora de aplicar, de
lidar com as pessoas não respondendo aos estímulos, era frustrante.
Diariamente fazia um exercício de repetir várias vezes para mim mesmo
que estava tudo bem, que fazia parte do processo individual algumas reações negativas com o modo de condução do trabalho. Hoje,
penso que tudo o que passamos foi muito positivo e construtivo, pois
estávamos praticando e aprendendo diariamente com os acertos e
erros, não tínhamos uma metodologia a ser seguida, tínhamos nossa
experiência e um desejo muito forte de exceder nossos limites.
Com o tempo e a ajuda da Yara, fomos entendendo que os menestréis
poderiam contribuir diretamente nas cenas, assumindo figuras e textos
que compunham a memória de Antônia, por exemplo, as falas de sua mãe,
de seu pai e de Argeu, seu amado. Nesse sentido, a cena da estação do
trem, que representa a lembrança do passado, foi construída a partir de
elementos que eles trouxeram dos exercícios de improviso e baseada nos
textos que a Yara produziu. Ela também escreveu o prólogo e o epílogo,
dois textos poéticos que abordam a existência humana e desconstroem
as convenções firmadas como senso comum.
Trabalhar com a memória é delicado e profundo. Quando nos permitimos
tocar as lembranças, mexer nas feridas, algo muda. E somente em nós.
Permitir desabrochar esse processo em mim foi e é muito bonito. Toda vez
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que lavamos o figurino, que montamos o cenário, que colocamos as
toalhas nas mesas, que preparamos os cafés, tenho a oportunidade
de entrar em contato com algo que já foi, mas que me faz ser quem
eu sou. É como se eu pudesse voltar no tempo e abrir a janela do
quarto da casa da minha avó. A partir dali, admirar o pé de manga
robusto que tinha no quintal, sair do quarto, caminhar lentamente
pelo corredor e atravessar a sala e a cozinha até chegar ao corredor
lateral de fora da casa. Ali, me ver jogando bola com o meu irmão,
que era o que ele mais gostava de fazer. Eu nunca gostei, mas jogava
com ele. Cansado de bater bola, sentava nos degraus da varanda e
chupava as mangas mais doces que já experimentei. Ainda sentado,
esperava minha avó e abria um sorriso enorme com os dentes cheios
de fiapos para dizer que estava uma delícia. Esperava a noite chegar
para contemplar as estrelas no céu, depois corria para o banho, ajudava
a arrumar a mesa, jantava, aguardava minha avó e mãe ajeitarem a
louça para jogar baralho. Jogar baralho era o que eu mais gostava de
fazer. No fim da noite, sentávamos nas cadeiras de fio trançado na área
da frente da casa e ficávamos ali até tarde conversando. Ouvia histórias
de quem casou e foi morar em outra cidade, de quem teve filho e de
pessoas de mais idade que morreram. De repente, o vento soprava e
minha avó dizia: ah, que delícia esse vento!
O vento que passa traz as lembranças e refresca o coração cheio
de saudade.
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A P E R E I R A DA
TIA MISÉRIA
2010
A Fome personificou-se em uma criança nascida da Miséria, separou-se
de sua mãe e, desde então, percorre o mundo trazendo sofrimento a
todos. Tia Miséria, no dia em que deveria morrer, engana a Morte, que
acaba ficando presa em sua árvore. Em um acordo feito diante do olhar de
todos, Tia Miséria liberta a Morte e pede em troca que a sua vida não seja
levada. Decide, então, viver ingenuamente procurando pelo seu filho para
que, somente junto dele, possa abandonar este mundo que nunca os quis.

Concep çã o e Di r eçã o
Núcleo Ás de Paus
Dr a m atur gi a
Luan Valero
Concep çã o e Di r eçã o m usi ca l
Eric D’Ávila
Cenogr a f i a
Alex Lima e Rogério Francisco Costa
Concep çã o dos bonecos
Rogério Francisco Costa
Costur ei r as
Aparecida Fernandes, Inêz Zeidel Grassi e
Maria José da Silva Higa
F i gur i no
Alex Lima
P r of essor de f l a m enco
Luiz Renato Ferreira
Tr ei na m ento pa r a a ni m a çã o
Daniella Pagnoncelli e Renata Santana

El enco
Adalberto Pereira (a partir de 2014)
André Demarchi (a partir de 2015)
Bruna Monã (2010–2015)
Camila Feoli (a partir de 2010)
Guilherme Kirchheim (2010–2013)
Luan Valero (2010–2013)
Luli Rodrigues (a partir de 2018)
Rebeca Oliveira de Carvalho (2014–2018)
Rogério Francisco Costa (a partir de 2010)
Thunay Romano Tartari (a partir de 2010)
Contr a r r egr as
Adalberto Pereira (2010–2013)
André Demarchi (2014–2015)
Artur Junges (2015–2016)
Laís Iracema (2017)
Rebeca Oliveira de Carvalho (2011–2013)
p r êm i os
Troféu Gralha Azul 2011
Melhor ator Guilherme Kirchheim
Melhor espetáculo
Melhor figurino Alex Lima

P r oj eto gr á f i co
Arthur Duarte
P r epa r a çã o v oca l
Guilherme Kirchheim (de 2010 a 2013)
Thunay Romano Tartari (a partir de 2014)
R el i cá r i o
Santeria Objetos
Conf ecçã o das unhas da M orte
Daniele Stegmann
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LEITURA
D R A M ÁT I C A :
HAMLET
M AC H I N E
2011

Foto Henrique Campinha, 2011
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Em 2011, a companhia foi convidada pelo SESC Londrina para participar
do projeto SESC Dramaturgia – Leituras em cena. O projeto consistia
em um estudo embasado na obra do dramaturgo alemão Heiner Müller,
sobre teatros pós-dramáticos e performativos. A leitura dramática se
tornou uma experiência teatral com caráter performático, possibilitando
ao grupo abranger novas concepções de prolongamento do corpo do
ator, abrindo, dessa vez, um diálogo mais direto com o cenário, figurino,
iluminação e arte-mídia.

Di r eçã o
Núcleo Ás de Paus

Assessor i a de p esqui sa teór i ca
Daiane Dordete Steckert Jacobs

Tex to
Heiner Müller

El enco
Adalberto Pereira, Bruna Monã,
Camila Feoli, Guilherme Kirchheim,
Luan Valero, Rebeca Oliveira de Carvalho,
Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari.

Edi çã o de v í deo
Guilherme Kirchheim
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SINGRA
2013
Singra é o movimento veloz do navio ou barco; o navio singra para uma
direção. A proposta do segundo espetáculo do Núcleo Ás de Paus é que o
espectador percorra, a partir de sua própria singra, o trajeto desse espetáculo itinerante com apelo sensorial, o qual discute questões ancestrais
e um possível “caminho” percorrido pela humanidade.

Concep çã o e Di r eçã o
Núcleo Ás de Paus

Aul as de da nça contem p or â nea
Carina Corte

Concep çã o e Di r eçã o m usi ca l
Eric D’Ávila

Aul as de ci r co e esca l a da
Centro Londrinense de Artes Circenses
(CL AC)

Tex tos
Luan Valero

Encontr os de bi oener géti ca
Ana Sardinha

Tr ei na m ento v oca l
Guilherme Kirchheim

Assessor i a de i m p r ensa
Bruna Monã

Cená r i o e F i gur i no
Alex Lima e Rogério Francisco Costa
Assi stentes de f i gur i no
Carolina Sanches, Morôni Ferraz e Rebeca
Oliveira de Carvalho
Costur ei r a
Inêz Zeidel Grassi

P r oduçã o
Núcleo Ás de Paus
El enco
Adalberto Pereira, Bruna Monã,
Camila Feoli, Guilherme Kirchheim,
Luan Valero, Rebeca Oliveira de Carvalho,
Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari

Ser r a l hei r o
Carlos Miguel da Silva
I lum i na çã o
Altair de Souza (Borracha)
A rte Gr á f i ca , V í deo e Bor da do
Daniele Stegmann
V í deo M a p p i ng
Mess Rocha
Constr uçã o do R ea l ej o
Tarso Oliveira

Foto Sandro Branco, 2013
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D O NA N T Ô N I A
2016
Um café… uma pausa… um pensamento… um descanso para a alma.
Dona Antônia vive a esperar visitas. Aquele que aceita o convite para
um café e uma prosa com Antônia acaba descobrindo um mundaréu de
lembranças que se espalham pelos cantos e vãos da casa desta anciã.
As lembranças, companheiras da solidão de Antônia, abraçam-na e, em
forma de acalanto, trazem à memória da senhora o despertar de seu
passado-mais-que-presente. Ainda há tempo para mais um café? Ainda
há tempo para um encontro inesperado.

Foto Cassia Pegoraro, 2019
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Concep çã o e Di r eçã o
Núcleo Ás de Paus

M ásca r as e p er ucas
Daniele Stegmann

Dr a m atur gi a
Yara Camillo e Núcleo Ás de Paus

Desi gn Gr á f i co
Arthur Duarte

Cr i a çã o e Di r eçã o m usi ca l
Thunay Tartari

P r epa r a çã o v oca l
Thunay Tartari

I lum i na çã o
Rogério Francisco Costa e
Altair de Souza (Borracha)

Tr ei na m ento de m ásca r a
Luli Rodrigues (a partir de 2019)

Cenogr a f i a
Rogério Francisco Costa
M a r cena r i a
Claudiomar Meneguetti
Ser r a l her i a
Carlos Miguel da Silva
F i gur i no
Núcleo Ás de Paus
Costur a
Inêz Zeidel Grassi

El enco
Adalberto Pereira
André Demarchi
Artur Junges (2016)
Camila Feoli
Luan Valero (2019)
Luli Rodrigues (a partir de 2019)
Rebeca Oliveira de Carvalho (2016–2018)
Rogério Francisco Costa
Thunay Tartari
p r êm i o
Troféu Gralha Azul 2018
Melhor Ator Coadjuvante
Rogério Francisco Costa
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ENC ONTRO DE
G IGANT E S
2019
O Encontro de Gigantes é uma proposta de compartilhamento da prática
da perna de pau, que acontece em formato de vivência-espetáculo. O
objetivo é possibilitar uma tarde lúdica com as moradoras e moradores
de um determinado bairro para que eles se descubram gigantes por meio
da brincadeira com as pernas de pau. Seja como um elemento utilizado
pelos pastores para arrebanhar suas ovelhas; como um instrumento para
atravessar terrenos com lama, coletar frutos e percorrer longas distâncias;
como um elemento ritualístico presente em diferentes cultos ou como
uma brincadeira que atravessa épocas e permeia diversas culturas, a
perna de pau é responsável por transformar a dimensão do ser humano,
colocando-o em uma perspectiva outra. Como num passe de mágica,
tornamo-nos gigantes!

Di r eçã o e P r oduçã o
Núcleo Ás de Paus

F otogr a f i a
Jaqueline Vieira

Tex to
Camila Feoli

A rte Gr á f i ca
Lasca Studio

Cenotécni co
Rogério Francisco Costa

El enco
Adalberto Pereira, André Demarchi,
Camila Feoli, Luli Rodrigues e Thunay Tartari

R egi str o Audi ov i sua l
Arthur Ribeiro

FotoJaqueline Vieira, 2019
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EMARANHADO
Jornada em busca das riquezas nas terras
esquecidas entre o Grajaú e o Parnaíba
2015
Emaranhado possibilitou a circulação do trabalho do grupo por cinco cidades
do estado do Maranhão. A proposta consistia na apresentação do espetáculo
A Pereira da Tia Miséria e a realização de uma vivência com comunidades das
cidades de Belágua, Cachoeira Grande, Matões do Norte, Presidente Juscelino
e São Luís. Durante a jornada, foram feitos registros audiovisuais, que resultaram no documentário EMARANHADO, de autoria de Artur Junges. Este projeto
foi contemplado pelo prêmio Artes na Rua da FUNARTE, edição de 2014.
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Foto Artur Junges, 2015

Concep çã o, P r oduçã o e R ea l i za çã o
Núcleo Ás de Paus
R egi str o audi ov i sua l e a rte gr á f i ca
Artur Junges
Cr i a çã o e edi çã o do
docum entá r i o EMARANHADO
Artur Junges
Coor dena çã o de p r oduçã o
Rogério Francisco Costa
Patr ocí ni o
FUNARTE e Ministério da Cultura

El enco do esp etá culo
A P er ei r a da Ti a M i sér i a
Adalberto Pereira, Bruna Monã,
Camila Feoli, Rebeca Oliveira de Carvalho,
Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari.
Contr a r r egr a
André Demarchi
Assista ao documentário Emaranhado:
www.nucleoasdepaus.com.br/emaranhado
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A MARÉ
Festival de Arte em Movimento
2016
Em 2016, o Núcleo Ás de Paus, em parceria com o Movimento de Artistas de Rua
de Londrina (MARL), promoveu A Maré – Festival de Arte em Movimento. Durante
o segundo semestre daquele ano, foram realizadas oficinas de perna de pau,
teatro e figurino em seis comunidades da cidade de Londrina (Vista Bela, Luís
de Sá, Vila Marízia, Novo Amparo, Conjunto Saltinho e Avelino Vieira). Como
encerramento das atividades, cada comunidade criou uma ala para compor
um grande cortejo. Este cortejo percorreu as ruas das comunidades e também
o Calçadão de Londrina, ocupando diferentes espaços públicos da cidade.
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Concep çã o
Núcleo Ás de Paus
R ea l i za çã o
Movimento de Artistas de Rua de Londrina
(MARL)
Coor dena çã o
Núcleo Ás de Paus e Cia. Teatro de Garagem
Di r eçã o de P r oduçã o
Claudia Silva e Rogério Francisco Costa
M i ni str a ntes das Of i ci nas
Adalberto Pereira, Adriano Gouvella,
André Demarchi, Artur Junges, Camila Feoli,
Daniella Fioruci, Danilo Lagoeiro,
Edna Aguiar, Giliarde Samuel, Luan Valero,
Lucas Turino, Pedro Varanese,
Rafael Avancini, Rebeca Oliveira de Carvalho,
Thunay Tartari, Vanessa Nakadomari
M i ni str a ntes das Of i ci nas
de F i gur i no
Edna Aguiar e Loh Goulart

Foto Fagner Bruno de Souza e Jaqueline Vieira, 2016

Assi stentes de P r oduçã o
Integrantes dos coletivos Biblioteca Viva
Itinerante, Cia. Os Palhaços de Rua, Cia. Boi
Voador, Risoflora, Cineclube Ahoramágica,
Quizomba, Maracatu Semente de Angola,
Cão Sem Plumas, Grupo Curumim, Elyte
Trans, Família IML , W MC, Vinícius Cafo,
Joaquím e Ezequiel Octávio Soliban
R egi str o audi ov i sua l
Fagner Bruno de Souza, Jaqueline Vieira,
Luis Henrique Mioto, Lucas de Godoy
A rte Gr á f i ca
Carolina Sanches
Com uni ca çã o
Isabela Cunha e Lucas de Godoy
a p oi o
Ciranda da Cultura, ALMA Brasil, Usina
Cultural, Flapt!, Kinoarte, Divisão de Artes
Cênicas – Universidade Estadual de Londrina,
Escola Municipal de Teatro (FUNCART),
Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis e Resíduos Sólidos da Região
Metropolitana de Londrina (COOPER REGIÃO),
Associação dos Moradores do Conjunto
Vista Bela
Patr ocí ni o
Programa Municipal de Incentivo à Cultura
de Londrina (PROMIC)
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NA C A S A D O S
ANCESTRAIS
Circulação teatral por terras
indígenas do Paraná e de Santa Catarina
2016–2018
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Na Casa dos Ancestrais possibilitou o encontro do Núcleo Ás de Paus
com diferentes povos indígenas do estado do Paraná e de Santa
Catarina. No Paraná, o grupo foi recebido pelas seguintes aldeias
Apucaraninha, Barão de Antonina, Pinhalzinho, Laranjinha, Posto Velho
e Palmeirinha. Já no estado de Santa Catarina, as aldeias-anfitriãs foram
Kondá, Toldo Pinhal, Toldo Chimbangue, Posto Sede do Xapecozinho e
Pinhalzinho do Xapecozinho. Este projeto promoveu apresentações do
espetáculo A Pereira da Tia Miséria nas terras indígenas e em cidades próximas, além da realização de vivências com pernas de pau nas comunidades.

Concep çã o, P r oduçã o e
R ea l i za çã o
Núcleo Ás de Paus
R egi str o Audi ov i sua l
Luis Henrique Mioto
A rte Gr á f i ca
Artur Junges
Coor dena çã o de P r oduçã o
Rogério Francisco Costa
Patr ocí ni o
FUNARTE e Ministério da Cultura
El enco do esp etá culo
A P er ei r a da Ti a M i sér i a
Adalberto Pereira, André Demarchi,
Camila Feoli, Rebeca Oliveira de
Carvalho, Rogério Francisco Costa e
Thunay Tartari
Contr a r r egr a
Laís Iracema
Assista a websérie
Na Casa dos Ancestrais:
www.nucleoasdepaus.com.br/
nacasadosancestrais

Foto André Demarchi
(Aldeia Posto Velho – PR, 2017)
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Adalberto Severiano Pereira
Nascido e criado na periferia da zona norte de Londrina, artista com
foco na cena teatral iniciou sua aprendizagem em um projeto social
de contraturno escolar. Integrante do Núcleo Ás de Paus, desde 2010,
completa uma década na companhia no mesmo ano de lançamento
deste livro, 2020. Interessa-se por pesquisas nas áreas de comédia,
máscara, palhaçaria e ensino teatral a iniciantes.

André Luiz Demarchi
André Demarchi é, desde 2014, ator, pesquisador e colaborador integrante do Núcleo Ás de Paus, no qual vem desenvolvendo pesquisas
práticas com perna de pau e máscara. Sua formação artística deu-se
na Escola Municipal de Teatro de Londrina (FUNCART). É bacharel em
Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e
também palhaço no grupo Plantão Sorriso.

Camila Ferreira de Oliveira (Camila Feoli)
Começou a fazer aulas de teatro em 2005 e, desde 2009, integra a
companhia de teatro Núcleo Ás de Paus nas funções de atriz, produtora e diretora. É formada pelo Curso Regular da Escola Municipal
de Teatro de Londrina (FUNCART) e possui graduação em Filosofia
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Atualmente é aluna do
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL e desenvolve pesquisa nos campos do teatro, fenomenologia e antropologia
filosófica com ênfase no tema/problema do jogo/criação a partir da
perspectiva do filósofo alemão Eugen Fink.

Rogério Francisco Costa
Desde 1999, o artista e pesquisador Rogério Francisco Costa realiza
atividade teatral. Participou de dezenas de espetáculos e outros eventos
realizados por grupos e produtoras de Londrina. É formado pelo Curso
Regular da Escola Municipal de Teatro de Londrina (FUNCART) e graduado
pelo Curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
É integrante do Núcleo Ás de Paus desde sua criação em 2008. É atuante
na política cultural da cidade de Londrina, participando de movimentos
sociais. Ocupou a cadeira da Setorial Teatro no Conselho Municipal de
Política Cultural (2015–2019).

Thunay Romano Tartari
Ator e diretor teatral, professor de técnica vocal, cantor e compositor. Desde
2004, desenvolve trabalhos ligados ao teatro e à música. Foi integrante
do Coro Juvenil da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e se formou
no Curso Regular da Escola Municipal de Teatro de Londrina (FUNCART),
na qual participou de projetos de criação artística e ensino de teatro. É
membro-fundador do Núcleo Ás de Paus e responsável pela preparação
vocal da companhia. Em 2017, iniciou estudos em artes plásticas, com
foco em escultura. Graduado em Filosofia pela Universidades Estadual
de Londrina (UEL).
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Sobre o grup o
Fundado em 2008, na cidade de Londrina – PR, o Núcleo Ás de
Paus é fruto da união de artistas focados no desenvolvimento de
uma investigação teatral colaborativa, na qual seus integrantes
são também diretores e produtores de suas criações. Em suas
obras, destacam-se o trabalho vocal por meio de canções e a
utilização de pernas de pau, máscaras e bastões – denominados
prolongamentos do/a ator/atriz –, em busca de suas potências
estéticas e poéticas, tanto nas tradicionais salas de teatro como
em diversas comunidades, praças e ruas do país.

Nós Outros: caminhos individuais de uma
trama coletiva conta, por meio de diferentes
narrativas caminhantes, a história
multifacetada do nosso grupo de teatro, o
Núcleo Ás de Paus, fundado em 2008 na cidade
de Londrina – Paraná. Foram muitas as
tentativas para encontrar uma maneira de
construir um livro que fosse o mais rico possível
em detalhes nos relatos de nossas vivências
e, principalmente, dos processos de criação
dos nossos espetáculos. Com o tempo, pudemos
compreender que o nosso livro não seria talvez
aquilo que esperávamos que ele fosse, mas, sim,
aquilo que ele precisou ser, ou, dito de outro
modo, aquilo que, inevitavelmente, precisou
nascer de nós. Outros nós.
— Camila Ferreira de Oliveira
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