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Editorial
Pandemia del COVID-19. No hemos hablado de nada más en más de un año. Se
necesita reinventar: la existencia, los encuentros, los afectos, las artes, la vida
cotidiana. Lo inesperado, gradualmente, construye hábitos. Pero es necesario rehacer
y mover las preguntas, ponerlas en áreas donde vagas impresiones pueden convertirse
en programas de trabajo y pensamiento. La pandemia y las artes; la pandemia y los
encuentros, los discapacitados y los reinventados en perspectivas que incluyen el
asombro porque se trata de privación de mundo ¾allí donde en todo momento
aparece de manera diferente. El poeta Caetano Veloso advirtió: “Hay que estar atento
y fuerte. No tenemos tiempo para temer a la muerte”. Es de la urgencia de engañar a
la Parca que ha nacido esta publicación, organizada por profesores de una de las
líneas de investigación del Programa de Posgrado en Artes Escénicas (Escola de
Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro). El propósito es trazar un
mosaico compuesto por piezas heterogéneas, abordando el tema de la pandemia y las
conmociones que provoca en nuestro territorio. Transitamos en compañía de artistas
y profesores de diferentes instituciones brasileñas de diferentes regiones. En este país
de contrastes, un cierto punto en común llama la atención: una nota de perplejidad
impregna las palabras y los "gestos" de la escritura.
Con André Carreira, la convivencia puede no ser el elemento de identificación
ontológica del teatro; no se opone a la "tecnovivencia" y no la trata como a una
desconocida. El entorno virtual impulsó iniciativas para superar el aislamiento, en
redes de afectos y creación de enlaces; esto se traduce en actos políticos y creativos.
El no-lugar y el no-tiempo virtuales rompen el aislamiento y producen aberturas para
un "afuera", necesariamente indagador de un posible no-cuerpo pulsando en una
nueva teatralidady una nueva actuación.
Pedro de Niemayer Cesarino recuerda que el número de muertes entre los pueblos
indígenas es, además de las estadísticas, la pérdida de conocimientos y formas de
vida. La pandemia es un signo de un "colapso civilizatorio": aquellos que son
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considerados como pertenecientes al pasado son silenciados, tal vez precisamente
porque son “Indicadores de un futuro posible”. Los conocimientos chamánicos de la
flora y de la fauna y su relación con la curación de enfermedades muestran que no
hay lugar para el antropocentrismo; la pandemia implica interacciones genéticas y
ambientales entre humanos y no humanos.
Sobre el teatro, José Tonnezi habla de lecturas dramáticas y ensayos abiertos
hechos online; los experimentos ponen en tela de juicio el juego de relaciones
establecido por los participantes de la escena; entre ellos y los espectadores. Uno se
pregunta por el futuro y la soledad, con importantes consecuencias para las artes
escénicas, que se destacan por su carácter colectivo. La escena realista, protegida por
la "cuarta pared", evoca, para el espectador, la sensación de mirar por el ojo de una
cerradura. La ventana digital trae nuevamente la posibilidad de ver y ser visto, con
implicaciones para la diferencia público / privado, el segundo término a “integrar” el
escenario. Es otra vez la vieja perspectiva que entra en duda.
Con Rubens da Silva, la precariedad y lo efímero están presentes en la vida
cotidiana y en escenas realizadas durante el aislamiento. Rubens encara al espejo y
produce, con sus imágenes, una proliferación alegórica: le creció la barba y lo
convirtió en profeta; cortar el pelo hace aparecer al monje; fuera de la casa (en la
calle o en el supermercado), la escena es del misántropo. En la experiencia de lo
provisional habita el cocinar y el actuar. Lo banal y lo diminuto vienen acompañados
de asombro por el crecimiento de la uña. De acuerdo con Artaud, la escritura debe
convertirse en una pandemia y "contaminar lo que aún nos queda de certeza con el
virus de la locura semántica”. Ahora, el alejamiento es amor por el otro.
Indios, blancos o negros. Aquellos que viven sobre asfalto y se benefician de la
urbanización o los que habitan las periferias. Estos últimos se presentan en un
texto conmovedor escrito en muchas manos. O más bien, un "artículo hablado". Con
Isabel Penoni y los miembros de Cia Marginal, es el registro oral que proporciona
soporte a la reflexión sobre grupos de artistas y estudiantes universitarios que viven
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en el complejo de favelas de la Maré. Una línea que, aunque transcrita, conserva las
huellas del lugar, las luchas por la educación y pertenencia – esta entendida en la
especificidad de los deseos y proyectos. Los testimonios hablan de las penurias
agravadas por la pandemia, la dificultad para mantener el sustento a través de la
producción de un arte que depende inmediatamente del acercamiento con la
audiencia. Este último texto cierra la primera parte del dossier, compuesto por
invitados.
El PPGAC se manifiesta en dos textos. En el primero, celebramos la creación del
Laboratorio de Investigación de Escena. Firmamos juntos y también por separado,
porque cada uno de nosotros escribe sobre su forma de entender un laboratorio de
reflexión sobre las artes escénicas. En general, contrastes, normas y impresiones de
ideas cosidas juntas.
Finalmente, en el escenario de la fotografía, Teresa Bastos y Lucas Gibson
interrogan al “Reciente / muy reciente”, abriendo el camino en la oscuridad donde se
encuentra la falta de perspectiva y de cuerpo: somos, dice el dúo, "bustos hablantes"
que no aprovechan la “latencia de imagen”. La "vivencia de sí mismo " en la pandemia
busca manejar el miedo, pero el exceso de imágenes dificulta el inventario del
conjunto; todo lo que hay es un fragmento. Crear las imágenes (imaginar) marcan
medidas de espera y teatralidad, en la actuación (pretensión) de presencia.
Periodismo, estética y política se mezclan performativamente en la escena de las
ventanas. Interior y exterior, puestos

en el mismo plano, desorientan la

contemplación y demuestran que ya no nos admiramos. La experiencia es contraria a
de un indio que se hace una foto a él mismo usando una máscara y ve, en la
protección contra el Covid-19, una dimensión cósmica y arcaica.
Se establecen nuevos orígenes y direcciones, tanto en la vida como en el arte. Lo
que hicimos aquí fue trabajar dentro de los límites del discurso estrictamente
académico para adaptarse a algunos vientos.
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Editorial
Pandemia Covid-19. Não falamos em outra coisa há mais de um ano. É preciso
reinventar: a existência, os encontros, os afetos, as artes, o cotidiano. Os inesperados
vão, aos poucos, compondo hábitos. Mas é preciso refazer e deslocar as indagações,
colocá-las em zonas onde vagas impressões podem tornar-se programas de trabalho
e pensamento. A pandemia e as artes; a pandemia e os encontros, os impossibilitados
e os reengendrados em perspectivas que incluem o espanto, porque se trata de
privação de mundo – ali onde a todo momento ele aparece de outro modo. O poeta
Caetano Veloso alertava: “É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a
morte”. É da urgência de enganar a ceifadora que nasce esta publicação, organizada
por professores de uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Artes da Cena (Escola de Comunicação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro).
O propósito é traçar um mosaico composto por peças heterogêneas, abordando o
tema da pandemia e os abalos que ela provoca em nosso território. Nós o percorremos
na companhia de artistas e professores de diferentes instituições brasileiras das
diversas regiões. Neste país de contrastes, salta aos olhos um certo ponto em comum:
uma nota de perplexidade permeia as palavras e os “gestos” de escrita.
Com André Carreira, o convívio pode não ser o elemento de identificação
ontológica do teatro; ele não é oposto ao “tecnovívio” e não o trata como um
estranho. O ambiente virtual impulsionou iniciativas para vencer o isolamento, em
redes de afetos e criação de vínculos; daí resultam atos políticos e de criação. O nãolugar e o não-tempo virtuais rompem o isolamento e produzem aberturas para um
“fora”, necessariamente indagador de um possível não-corpo pulsando numa nova
teatralidade e numa nova performatividade.
Pedro de Niemayer Cesarino faz lembrar que a quantidade de mortes entre os
indígenas é, muito além de estatística, perda de conhecimentos e modos de viver. A
pandemia é signo de um “colapso civilizatório”: os que são considerados como
pertencentes ao passado são calados, talvez precisamente pelo fato de serem
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“indicadores de um futuro possível”. Os conhecimentos xamânicos da flora e da fauna
e sua relação com a cura de doenças mostram que não há lugar para
antropocentrismos; a pandemia envolve interações ambientais e genéticas entre
organismos humanos e não-humanos.
A propósito do teatro, José Tonnezi fala de leituras dramáticas e ensaios abertos
feitos online; os experimentos põem em causa o jogo de relações estabelecido pelos
participantes da cena; entre eles e os espectadores. Indaga-se sobre o futuro e a
solidão, com importantes consequências sobre as artes cênicas, que se notabilizam
por seu caráter coletivo. A cena realista, protegida pela “quarta-parede”, evoca, para
o espectador, a sensação de olhar pelo orifício de uma fechadura. A janela digital traz
de volta a possibilidade do ver e do ser visto, com implicações sobre a diferença
público/privado, o segundo termo a “integrar” o cenário. É novamente a velha
perspectiva que entra em causa.
Com Rubens da Silva, precariedade e efemeridade estão presentes na vida
cotidiana e nas cenas performadas em isolamento. Rubens defronta-se com o espelho
e produz, com suas imagens, uma proliferação alegórica: a barba cresceu e o fez
profeta; cortar o cabelo faz aparecer o monge; fora de casa (na rua ou supermercado),
a cena é do misantropo. A vivência do provisório habita o cozinhar e o performar. O
banal e o ínfimo comparecem acompanhados do espanto diante da unha que cresce.
Com base em Artaud, a escrita deve tornar-se pandêmica e “empestear o que ainda
nos resta de certeza com o vírus da loucura semântica”. Agora, afastamento é amor
ao outro.
Índios brancos, ou negros. Os que vivem no asfalto e são beneficiados pela
urbanização ou aqueles que habitam as periferias. Estes últimos se apresentam em
um pungente texto escrito a muitas mãos. Ou melhor, um “artigo falado”. Com Isabel
Penoni e os membros da Cia Marginal, é o registro oral que dá suporte à reflexão
sobre grupos de artistas e universitários moradores do complexo de favelas da Maré.
Uma fala que, embora transcrita, mantém consigo as marcas do lugar, das lutas por
educação e pertencimento – este compreendido na especificidade dos desejos e
9
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projetos. Os depoimentos falam das agruras agravadas pela pandemia, a dificuldade
em manter o ganha-pão através da produção de uma arte que depende de forma
imediata da afluência de público. Este último texto encerra a primeira parte do dossiê,
composta por convidados.
O PPGAC se manifesta em dois textos. No primeiro deles, comemoramos a criação
do Laboratório de Investigação da Cena. Assinamos em conjunto e também em
separado, porque cada um de nós escreve sobre seu modo de compreender um
laboratório de reflexão a respeito das artes da cena. No conjunto, contrastes, padrões
e estampas de ideias costuradas umas às outras.
Finalmente, na cena da fotografia, Teresa Bastos e Lucas Gibson interrogam o
“recente/recentíssimo”, abrindo passagem na obscuridade onde se aloja a falta de
perspectiva e de corpo: somos, diz a dupla, “bustos falantes” que não aproveitam a
“latência de imagem”. A “vivência de si” na pandemia procura lidar com o medo, mas
o excesso de imagens dificulta o inventário do conjunto; tudo que há é fragmento.
Criar imagens (imaginar) marca compassos de espera e teatralidade, na encenação
(fingimento)

de

presença.

Jornalismo,

estética

e

política

se

misturam

performaticamente na cena das janelas. Interior e exterior, postos num mesmo plano,
desorientam a contemplação e fazem constatar que já não nos admiramos. A
experiência é contrária à de um índio que se autofotografa usando máscara e enxerga,
na proteção contra a Covid-19, uma dimensão cósmica e arcaica.
Novas origens e rumos se instaurem, na vida como na arte. O que fizemos aqui
foi trabalhar nos limites do discurso estritamente acadêmico para acolher alguns
ventos.
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Cenas confinadas e o convívio na cena expandida:
incertezas e resistências
André Carreira*
Resumen
El artículo reflexiona sobre la creación escénica en el contexto del
Covid-19, basado en la experiencia del autor en la organización del
Concurso Internacional Dramaturgia Cenas do Confinamento /
Escenas del Confinamiento. Se abordan las incertidumbres
relacionadas con la producción de las artes de la escena teatral frente
a las medidas de aislamiento social y las prácticas telemáticas que
han resultado como alternativas para la continuidad del trabajo. A
partir de esto, se considera la pandemia como un factor que impone
una discusión sobre la naturaleza de las experiencias escénicas
realizadas com soporte de los medios electrónicos y de los espacios
virtuales. Finalmente, el texto discute ideas relacionadas con la
problemática de la identidad teatral frente a posibles fenómenos de
retirada de delimitación histórica, cuestionando la necesidad de
reclamar una especificidad del teatro en una época en que las formas
artísticas se hibridan.
Palabras clave: pandemia – teatro y aislamiento social –
tecnovivencia

Resumo
O artigo reflete sobre a criação cênica no contexto da pandemia de
Covid-19, partindo da experiência do autor na organização do
Concurso
Internacional
de
Dramaturgia
Cenas
do
Confinamento/Escenas del Confinamiento. Abordam-se as
incertezas relacionadas com a produção das artes da cena teatral
diante das medidas de isolamento social e as práticas telemáticas que
resultaram como alternativas de continuidade de trabalho. A partir
disso, considera-se a pandemia como fator que impõe uma discussão
sobre a natureza das experiências cênicas realizadas com suporte das
mídias eletrônicas e dos espaços virtuais. Finalmente, o texto discute
ideias relacionadas à problemática da identidade do teatro frente a
possíveis fenômenos de desdelimitação histórica, questionando a
necessidade de se reivindicar uma especificidade do teatro em um
tempo no qual as formas artísticas se hibridizam.
Palavras chave: pandemia – teatro e isolamento social – tecnovívio
*

Doutor em Teatro (Universidad de Buenos Aires, 1994). Pós-doutor junto a Richard Schechner
(NYU, 2011) e Óscar Cornago (2017/18, Espanha). Pesquisador CNPq. Professor do Programa de Pós
Graduação em Teatro (Universidade do Estado de Santa Catarina) e Prof-Artes. Coordenador do
Laboratório de Atuação ÀHQIS. Dirige espetáculos em espaços urbanos em todo o Brasil. Laureado
com o Prêmio Miriam Muniz. Autor de Teatro de rua: uma paixão no asfalto e Teatro de invasão: a
cidade como dramaturgia (Editora Hucitec).
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Este texto apresenta uma reflexão sobre as artes cênicas no momento definido
pelas incertezas da pandemia da Covid-19 e por uma situação política tensa, marcada
por enfrentamentos impulsionados por discursos autoritários carentes de empatia
pelas pessoas. Um tempo no qual as artes da cena teatral e “dancística” se enfrentam
com enormes dificuldades e desafios, mas também com a experimentação de novas
formas de criação em isolamento. Para isso reflito sobre minha experiência com o
Concurso Internacional de Dramaturgia “Cenas do Confinamento”, que organizei
junto a Vanéssia Gomes e Narciso Telles logo nos primeiros meses da pandemia, e
também das ações posteriores desta equipe.
Repercuto aqui discussões das quais venho participando durante o confinamento
do ano de 2020, enquanto experimento formas de criar em isolamento físico. Por isso,
proponho uma breve discussão sobre as ideias de convívio e tecnovívio, que têm
aparecido insistentemente no ambiente da pesquisa teatral na pós-graduação no
Brasil. Trato de discutir isso considerando a necessidade de pensar o teatro como uma
arte híbrida, cujas fronteiras se dilatam como nossa própria vida; a busca de uma
identidade bem definida não é um elemento fundamental para quem cria. Parto da
ideia de que a pesquisa em Artes é uma forma de construção do próprio fazer artístico
e, portanto, necessita aproximar as buscas teóricas às práticas de criação.
Buscando o teatro no isolamento
No início de fevereiro de 2020, as notícias de uma infecção viral ameaçadora
se espalharam rapidamente e os governos, aqui e ali, começaram a tomar medidas
preventivas que implicaram basicamente o isolamento físico entre as pessoas, o que
trouxe o fechamento dos espaços de convivência pública e impactou diretamente as
atividades das artes da cena. Salas de ensaios e casas de espetáculos foram
enclausuradas e toda energia criativa de nosso setor teve que ser dirigida para outros
âmbitos.
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André Carreira Cenas confinadas e o convívio na cena expandida…

Isoladas1 em nossas casas, organizamos o mencionado concurso de dramaturgia
como uma ação possível dentro das condições de confinamento, como uma forma de
estar com as outras pessoas de teatro, como tática para não estarmos socialmente
isolados, ainda que, fisicamente, fosse impossível estarmos juntas.
Esta iniciativa produziu um espaço de convivência que logo foi repercutindo para
além do mero concurso de textos teatrais. Durante o processo de submissão de
materiais, de suas leituras e análises e logo depois da publicação do livro2 – o prêmio
do concurso -, os e as participantes fomos percebendo o aparecimento de uma rede
de vínculos. O afeto nos reuniu e nos permitiu reconhecer-nos como parte de um
gesto comum de resistência, ainda que marginal e periférico.
Constatamos que nossa ação nos levou além do concurso e de um livro publicado,
pois, finalizada esta parte da tarefa, a rede que articulamos continuou produzido
conjuntamente. Disso surgiram leituras das obras em eventos como o Festival
Iberoamericano de Cádiz (Espanha), o Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine
Horto; e ainda há outras realizações em curso.
O livro que surgiu do concurso oferece ao público leitor um panorama diverso
sobre o escrever em confinamento, mas também constitui um testemunho da
experiência dos e das artistas no tempo da pandemia. Penso que este material e a
prática coletiva que lhe deu forma será um documento deste momento; por isso
estimulará questionamentos e reflexões sobre as formas de criar enfrentando o
isolamento físico, tratando-se de que este não implique isolamento social.

1 Uso

o plural no feminino para contribuir para a crítica à norma culta, que escolhe o masculino como
forma genérica.
2 Equipe de leitoras do concurso: Adela Bravo Sauras, Alexandre Vargas, Ana Carneiro, Ana Harcha
Cortés, Ana Maria Bulhões-Carvalho, André Carreira, Ângela Mourão, Antonia Pereira Bezerra, Chico
Pelúcio, Clara Angélica Contreras Camacho, Danielly Oliveira, Daniele Avila Small, Diana DelgadoUreña, Diego Medeiros Pereira, Drica Santos, Eberto García Abreu, Emmanuel Nogueira, Federico
Irazábal, Fernando Yamamoto, Gabriela Halac, Gabriela Lírio, Guillermo Cacac, Gustavo Geirol,
Héctor Briones, José Tonezzi, Kristin Conklin, Leonel Martins Carneiro, Luis Reis, Marco Antonio
Rodrigues, Maria Amélia Gimmler Netto, Maria Brígida de Miranda, Maria Marques, Maria Victoria
Guerra Ballester, Mario Fernando Bolognesi, Martin Joab, Michelle Cabral, Miguel Rubio Zapata,
Narciso Telles, Nel Diago, Nerina Dip, Olívia Camboim Romano, Óscar Cornago, Paulo Vieira, Pepe
Bablé, Pita Belli, Ricardo Kosovski, Roger Mirza, Rosyane Trotta, Stephan Baumgarte, Vanéssia
Gomes, Vicente Arlandis, Vivian Martínez Tabares, Walter Lima Torres.
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O ciclo completo do concurso, desde sua convocatória até a publicação do livro e
das leituras públicas, se deu dentro da pandemia. Tudo isso e, particularmente, o
seguimento das produções que derivaram do concurso me fez pensar em questões
que resultam fundamentais no atual momento, no que se refere às formas de fazer
teatro com distanciamento físico por meio de instrumentos virtuais. E isso também
nos conduz a discussões sobre a natureza do teatro, que têm ocorrido em nosso
ambiente de pesquisa. Por isso, este texto questiona a ideia do convívio como
elemento definidor de uma identidade ontológica do teatro e, portanto, oposta, de
modo taxativo, à noção de “tecnovívio” e a outras formas fluidas consideradas como
algo estranho ao Teatro.
Tempo de adversidades
A principal medida sanitária de emergência foi um confinamento que nos obrigou
a viver uma experiência de vida inusitada. Lidando com a surpresa de estar
obrigatoriamente limitadas ao espaço de nossas residências e sem saber o que
realmente nos oferece o futuro, as pessoas começaram a buscar alternativas para
superar o isolamento. Esse foi um sinal importante de como não nos conformamos
com a falta de convívio social. Assim, tanto as varandas e janelas dos apartamentos
como as telas dos computadores e dos celulares foram nossos únicos meios para fazer
política e para encontrar modos de ser solidárias, que finalmente se afirmaram como
espaços de criação.
Houve um fator técnico que contribuiu para as experiências que têm-se expandido
em nosso meio, a rápida disseminação de plataformas de videoconferência acessíveis,
gratuitas e estáveis, além da ampliação de meios para produção de apresentações ao
vivo, como é o caso das lives do Youtube. Um par de anos antes da pandemia, para se
utilizar meios mais complexos que o Skype, era necessária a aquisição de hardware
caros, coisa que faziam por exemplo as universidades para suas “salas de
teleconferências”, mas em fevereiro de 2020 as famílias já estavam celebrando
reuniões sociais, usando softwares como o Zoom de modo bastante cotidiano. Porém,
apesar de ver avós conversando com suas netas e amigos “compartilhando” taças de
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vinho por meio de aplicativos, sabemos que a emergência está profundamente
marcada pelo medo e pelo espanto, mas também pela resistência ao estado de coisas.
Como disse o pesquisador espanhol Óscar Cornago, no livro Cenas do confinamento,
Tivemos que nos encerrar. Isto nos fez mais conscientes de nossa dependência com o
entorno. O movimento de fechamento se projetou paradoxalmente para fora, em busca
desse cimento da fraternidade. Era como querer encontrar o fora dentro, compartilhar
nossa intimidade para fora, resistindo a uma clausura dos espaços públicos que em última
análise supõe uma clausura de nós mesmos3.

Entre muitos estímulos que sugiram nesse momento, superar a clausura e vencer
o tédio foi um dos motivos que nos fizeram explorar possibilidades de interface por
meios eletrônicos. A busca de alternativas nos fez confrontar os modos como a vida
seguia dentro do desconcerto do tempo e como foi-se transformando rapidamente
com todas as pessoas –ou quase todas– fechadas em suas casas, em regime de home
office. Lógico está que devemos relativizar a caracterização do confinamento como
uma condição generalizada na sociedade. É fato que grandes parcelas da população
de nossas cidades não se restringem a ficar em casa, seja por razões econômicas ou
por um posicionamento político negacionista alinhado ao discurso do Governo
Federal.
A velocidade da informação sobre a doença, assim como as dúvidas sobre o que
se deve ou não fazer, sobre como se situam os poderes e os discursos sanitários, além
de como nos organizar socialmente frente a isso, provocam desconcerto. A incerteza
sobre o futuro imediato e como poderemos sair da paralisia total da atividade cênica
nos levou a um lugar desconhecido.
O quadro geral da pandemia nos ofereceu, além da situação de medo, incerteza
e impotência, tudo isso fundido ao paradoxo da falta de informação e da inflação de
notícias. Nossa geração não havia experimentado nada semelhante, e nos vimos
obrigadas a estar separadas, em nossas casas, eventualmente circulando pela cidade
Cornago, Óscar. “Prólogo” in André Carreira,Narciso Telles, Vanéssia Gomes (org), Cenas do
Confinamento/Escenas del Confinamiento, Belo Horizonte: Edições CPMT, 2020.
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com medo, ao mesmo tempo buscando nos manter ativas para poder especular sobre
o que viria depois. Frente a isso, empreendemos ações que nos fazem sentir-nos vivos,
mas é como nadar para não nos afogar, sem ter a praia ao alcance de nossas vistas.
Esta realidade nos fez propor a convocatória de Cenas do confinamento/Escenas
del confinamiento, com o objetivo de promover a escrita de textos teatrais, em
português e espanhol, que estabelecessem diálogos com o atual momento. Em
resposta à nossa convocação, recebemos um total de 325 textos (216 em português e
120 em espanhol), de autores e autoras oriundos de países latino-americanos, dos
Estados Unidos e da Europa, compondo uma ampla cartografia de escrita teatral neste
cenário de pandemia. Entre as pessoas participantes, identificamos uma maioria de
jovens, mas também autoras e autores de meia idade. Os materiais recebidos
mostravam uma diversidade de formas e estilos, mas predominaram propostas que
exploravam fronteiras nas formas de escritura. As peças, como afirma a pesquisadora
Ana Maria Bulhões, na apresentação do livro do concurso:
... permitem um olhar panorâmico pelo qual se pode perceber, na vocação geral das
propostas, um grande pêndulo, em movimento circular, que passa tanto por um extremo
pessimismo catastrófico e ameaçador, como por uma leveza poética emocionante ou
como por uma comicidade contagiante. Nesse espaço circunscrito pelos modos de ver os
comportamentos humanos, temos cenas proféticas, escatológicas, regionalistas,
experimentais, em termos de linguagem. (...) O inegável é que todos os cinquenta e cinco
selecionados – e isto é admirável – colocam o leitor-espectador de teatro em situação, de
tal modo a ser tocado por um conjunto de expressões, ou por um detalhe – um amor que
brotou, uma saudade que volta – ou chocado por um horror percebido, ou por uma
atitude que você odeia imaginar ser possível4.

O trabalho de leitura dos textos reuniu um coletivo de cinquenta e quatro
artistas-investigadores ibero-americanos e estadunidenses críticos/as. Descobrimos
durante a realização do concurso uma alternativa para estarmos juntas, mesmo

4 Bulhões-Carvalho, Ana Maria. “Breve Introdução”, in (org). André Carreira, Narciso Telles, Vanéssia

Gomes Cenas do confinamento/Escenas del confinamiento, Belo Horizonte: Edições CPMT, 2020.
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estando confinadas. Ao finalizar o processo, realizamos reuniões, por meio de
plataformas de videoconferência, com as leitoras e com as autoras; e constatamos
como trabalhar escrevendo ou lendo estes textos foi uma maneira de enfrentar o
inusitado do confinamento. Talvez este seja um dos principais elementos da
experiência, criar coletivamente uma mirada sobre este tempo, ainda que separadas
e confinadas, mas nos sentindo em movimento.
Nosso livro é, certamente, uma contribuição para pensar como somos e como
podemos ser frente à ameaça da pandemia e às estratégias sanitárias do
distanciamento físico. O concurso foi uma experiência marginal, mas nem por isso
deixou de ser uma expressão original para um tempo inesperado. Parto desta
experiência compartilhada de criação, que reivindica o teatro como comunidade
ativa, para discutir as possibilidades do teatro nestas condições adversas.

Produzir isoladas
As imagens dos e das artistas da cena produzindo na pandemia são infinitamente
variáveis, mas sabemos que todas resultam de uma combinação de incerteza,
resistência e experimentação. Nada esteve claro até agora e não sabemos exatamente
como nos colocar frente a uma avalanche de mortes, internações, dificuldades
econômicas e restrições sociais.
Muitos seguimos um impulso inicial de produzir artisticamente como forma de
afirmar nossa existência como vozes que não se deixam desaparecer. Então
encaramos esse esforço de produção como algo positivo e desafiador. No entanto, é
interessante observar a posição do diretor colombiano Rolf Abderhalden que diz que:
É certo que a arte não pode exigir condições ideais para se levar a cabo e que é seu dever
dialogar com seu tempo, inclusive nas piores condições, antecipando-se ao mesmo tempo
por vir com novos modos de fazer. Mas isto que nos pedem hoje em dia, de maneira
generalizada, nada têm que ver com uma reflexão sobre as condições atuais de vida e de
trabalho, nem com uma atualização dos modos de produção do artista: se trata de uma
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opinião ou de um slogan que impõe, não a pandemia em si mesma, como pretendem nos
fazer crer, mas sim o regime do capital financeiro global, para ser mais “criativos”, isto é,
mais produtivos5.

Para Abderhalden, nossa intensidade responde menos às nossas necessidades
intrínsecas e mais a uma demanda produtivista. Lógico que tal ponto de vista é
distinto daquilo que percebo como principal impulso durante a pandemia. Mas a ideia
do diretor colombiano é suficientemente forte para estimular dúvidas com relação a
quais mecanismos são mais importantes neste momento complexo. É verdade que a
pandemia também explicitou como as forças do capital aproveitaram as
oportunidades para intensificar os procedimentos de exploração do trabalho.
A polarização entre a ética dos cuidados e a servidão às lógicas dos mercados
parece ser um dilema que nos apresenta esta pandemia. Esta é uma das razões
principais que faz necessário pensar o momento atual, intenso e complexo, porque
vivemos a primeira pandemia em um tempo globalizado e articulado através de meios
de comunicação imediata que permitem que muitas categorias profissionais
trabalhem em casa, por vezes em jornadas que superam em muito as oito horas
diárias. Condicionadas pela situação, fomos obrigadas a ressituar as condições de
nossas vidas; como artistas da cena, tivemos que recriar nossas práticas artísticas em
uma situação completamente adversa.
Uma resposta importante foi a organização de demandas aos governos por apoio
financeiro para artistas e grupos criativos6. Simultaneamente, experimentamos
formas de seguir criando, enquanto imaginamos um futuro pós-confinamento. No
Brasil, a isto se soma a luta contra um governo de corte neofascista que, grosso modo,
abandona a população à sua própria sorte e ataca incessantemente as artistas. Aqui,
a experimentação criativa se combinou com ações contra as medidas econômicas

Abderhalden Cortés, Rolf. “Volar como colibrí mientras arde la selva”, in Investigación Teatral Revista de artes escénicas y performatividad, vol. 11, Núm. 18, octubre 2020-marzo 2021, p.6.
(tradução nossa).
6 Destacam-se dois coletivos: Artigo 5 e ATAC (Articulação de Artistas em Defesa da Democracia e da
Liberdade.
5
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ultraliberais e os planos golpistas do presidente do país; e dessa forma se reiterou a
nossa prática artística como esforço de vinculação e de resistência. Quase como o
teatro nos tempos da ditadura civil-militar instalada com o Golpe de 1964, a produção
teatral virtual teve como principal função reunir as pessoas e permitir que nos
reconheçamos em movimento, sem desistir, resilientes apesar das dificuldades.
Durante o confinamento, surgiram mostras de encenações teatrais gravadas em
vídeo, apresentações ao vivo com videoconferências, palestras, oficinas e concursos.
Estes modos de desenvolver formas de estar juntas criando ou discutindo a
conjuntura, foram e são responsáveis por uma grande quantidade de materiais
produzidos por artistas e pesquisadores através das redes. Lógico que é fácil perceber
que talvez nem tenhamos capacidade de assistir a toda esta inundação de vídeos e
lives que as redes nos sugerem a todo momento nos nossos dispositivos. Mas isso é
secundário frente ao próprio ato de que artistas e coletivos forjem estes espaços de
criação e compartilhamento.
A clausura levou as pessoas das artes cênicas a uma intensa mobilização que tenta
recriar o campo teatral. No entanto, estamos presas ou limitadas aos meios
eletrônicos, que se constituíram como as únicas formas de nos manter juntas.
Buscamos formas de estar com as outras pessoas e de seguir criando ficção neste
tempo de controle estatal, de distância física e também de medo ao contágio. Como
diz Abderhalden no artigo citado anteriormente:
Se há um par de décadas sentimos que o que nos impulsionava a produzir era uma
urgência de “artes vivas”, hoje pensamos que a “nova normalidade” não pode nos obrigar
a re-inventar com “criatividade” nossa atividade no regime espectral globalitário, no nãolugar e o não-tempo da virtualidade. Cada dia vão surgindo mais iniciativas neste sentido,
estímulos econômicos que, obviamente, necessitamos as e os artistas para viver e realizar
nosso trabalho, dirigidos a substituir o acontecimento produzido pela presença vital dos
corpos, que antes compartilhávamos no espaço comum da rua, do teatro, o museu, a
cidade, pela tele-presença na tela do evento pós-produzido. Do al vivo e o in-vitro,
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passamos agora ao in-silicium do não-corpo7.

Essa pressão por inovação e criatividade não pode ser confundida com a busca
de alternativas que são inicialmente vias de escape provisórias, mas que também
abrem novos espaços de experimentação. Por isso, é fundamental tratar de
compreender como podem ser produzidas interfaces entre o que temos de disponível
neste momento e nossa lógica produção de acontecimentos decorrentes da “presença
vital dos corpos”.
Estas práticas conformaram uma reinvenção de usos das ferramentas digitais.
Mas, não ainda podemos dizer que isso implicou o aparecimento de novas
performatividades ou corporalidades ou de uma nova teatralidade. Algumas vozes
questionam se estamos transformando o teatro ou se, na realidade, é apenas pausa
tática, antes de que voltemos a disputar formas de estar com outras personas
compartilhando espaços comuns.
Artistas, famílias e instituições se jogaram nas telas buscando modos de se
encontrar e produzir. Isso gerou uma forte e, talvez, inevitável sensação de que estes
meios poderiam transformar nossos modos de trabalho de forma definitiva. Não foi
difícil perceber como se poderia ampliar a audiência de nossas criações por meio de
celulares e computadores. Algumas artistas e grupos puderam atuar ou dialogar com
centenas de espectadores/as simultaneamente e medir a repercussão nas redes
sociais. Isto é sedutor e estimula pensar que estas formas de conexão mediadas
poderiam representar um novo caminho para o fazer teatral. Mas, será assim, ou só
estamos experimentando algo momentâneo que vai passar?
Produzir proximidade, matéria do teatro, é um desafio na pandemia. Como
continuar explorando aquilo que nos parece natural quando nos vemos submetidas a
uma situação tão adversa? Podemos sobrevalorizar as tecnologias como suporte de
uma nova teatralidade ou compreender que, como arte sobrevivente, o teatro usou e

Abderhalden Cortés, Rolf. “Volar como colibrí mientras arde la selva”, in Investigación Teatral Revista de artes escénicas y performatividad, vol. 11, Núm. 18, octubre 2020-marzo 2021, p.7.
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usa as ferramentas virtuais disponíveis para afirmar sua resistência e sua capacidade
de experimentação. Podemos passar ilesas por esta experiência, ou é inevitável que
resultem modos híbridos, multifacetados e flexíveis que também contribuirão para
definir o teatro como arte viva?
Muito antes da pandemia, diversas experimentações cênicas provaram utilizar as
redes como ambiente performativo, pondo em discussão as formas de convivência
através da Internet8. No entanto, a singularidade que sempre serviu como traço
identitário do teatral se relaciona com a experiência corporal que se realiza na
presença de outras corporalidades em um espaço e tempo compartilhado. O teatro
tem, na possibilidade do contato físico, ainda que este nunca chegue a ocorrer de
maneira direta, uma de suas particularidades. A certeza de que os corpos podem
experimentar uma aproximação que rompa de forma radical com o plano da ficção
faz especialmente arriscada a performance teatral. Mas, vejamos, esta é uma arte
viva; e se transforma quando os tempos mudam, por isso não seria um erro dizer que
talvez o que tenhamos que pensar é como haverá formas híbridas na futura cena póspandemia.
O “teleconvívio” que fomos obrigados a colocar no centro de nossa atividade não
substitui o estar juntos, porque não existe o risco da proximidade, mas tampouco
implica, per se, a absoluta corrosão das formas presenciais.
O confinamento mostrou que somos capazes de conviver através de meios
virtuais, ainda que com restrições, por um tempo prolongado. Não obstante, quando
estamos falando frente a uma tela, sabemos que nos falta o abraço como
materialização de uma existência frágil que merece cuidados; sabemos que, olhando
a câmera do dispositivo, não estamos olhando nos olhos simultaneamente. Temos
consciência de uma mediação na qual os corpos não se afetam diretamente. Por isso,
a mediação eletrônica não poderia constituir uma nova natureza do teatro, mas não
Odiseo.com, espetáculo com plateia ao vivo nos espaços (Buenos Aires, Florianópolis e Bremen –
Alemanha) e com uso do Skype. Projeto realizado entre o grupo Experiência Subterrânea e o CELCIT
Argentina, com texto de Marco Antonio de La Parra escrito para a encenação. Elenco: Milena Morais,
Juan Lepore e Amalia Kassai. Direção André Carreira.
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há dúvida de que ela deve habitar este espaço porque está cada vez mais presente no
nosso cotidiano. Poderíamos pensar, por exemplo, em habituar-nos a ter, em nossas
salas de ensaios, câmeras que ofereçam nossos espetáculos simultaneamente a
plateias de outras cidades e países, sem abrir mão do público que está no espaço. Os
programas de auditório fazem isso há anos, ainda que neste caso o principal público
seja aquele que não está no estúdio, dado que quem está presente no auditório
funciona muito mais como parte da encenação que como audiência.
Um outro aspecto que deve ser considerado, para pensar o teatro e todas as
experiências situadas no âmbito do teatro, é que esta arte “inútil” por natureza, não
pode sobreviver como prática comercial nem no confinamento, nem fora dele. Outras
linguagens artísticas têm algumas possibilidades de financiamento a partir de venda
de “entradas”, mas o teatro depende da intervenção de um estado social, do fomento
público. Além disso, o impacto financeiro da paralisação de nossa atividade não
parece afetar mais que a artistas e pessoal técnico da cena. Certamente a sociedade
brasileira não clama pela reabertura dos teatros, tampouco tem clara consciência do
papel do Estado neste financiamento. Assim, nos autoorganizamos, reivindicando
proteção na crise e chamando a atenção da sociedade sobre a importância de cuidar
da cultura.
A repercussão mundial da crise sanitária nos obriga a discutir em que dimensão
fomos atravessadas de forma irrecuperável pela potência das plataformas de
comunicação ao vivo. Mas se algo nos afeta de verdade são as mudanças – positivas
e negativas– que se dão na base da sociedade com estes novos comportamentos.
Mudanças frente às quais o teatro não pode ficar impassível reafirmando apenas
aquilo que sabíamos do teatro antes deste tempo.
Essas mudanças estão transformando o teatro e impactarão seguramente a forma
de pensar nossa arte. Paralelamente a isso, o recente acontecimento do movimento
Black Lives Matter, que se define pela tomada da rua como espaço comum, mostra
como a disputa pelo direito a ocupar as ruas e estar com outras pessoas continua
sendo chave no processo histórico. Na pandemia, a disputa do espaço da cidade, de
24
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sua dimensão política, se renova, permitindo que compreendamos a potência do
universo mediático da Internet, mas considerando as disputas pelo espaço da cidade
e a reivindicação do “estar com” como fatores-chave para situar as práticas teatrais
no complexo contexto que emergirá depois desta pandemia, naquilo que eu chamaria
de “era dos contágios”, isto é, um tempo que a ciência já diz que outros vírus estarão
ameaçando.
Seguimos fazendo teatro quando estamos conectados pelo Zoom?
Certamente o objetivo principal deste artigo não é responder essa pergunta, mas
ela provoca nosso pensamento, abrindo espaços para que possamos enfrentar de
forma direta as principais questões que afetam este momento de nossas vidas
criativas.
Pensar se uma peça, apresentada por meio do Zoom, é teatro ou não, é algo
realmente transcendente para quem cria neste momento? Mesmo considerando que
o estar com as outras pessoas no mesmo espaço seja um elemento fundamental do
teatro, devemos nos questionar a partir das complexas relações que se dão ao redor
de todas as práticas que podemos considerar dentro do campo do teatro.
Quem assiste a uma live ou acessa um link de um festival de teatro online, está
em busca de experiências, de imagens, de histórias, de algum tipo de encontro; e não
tem muito tempo para a jactância intelectual que questiona se aquilo a que assiste é
ou não teatro num sentido estrito do termo. Talvez essa pessoa saiba que não é teatro,
mas também saiba que é teatro, porque é um teatro deste tempo.
Mas refletir sobre isso não é uma questão desprezível porque, ainda que não seja
vital para as pessoas que estão dispostas a seguir fazendo teatro nas mais diversas
circunstâncias, isso repercute no ambiente de jovens pesquisadoras/es das artes
cênicas quando se argumenta que existe uma identidade bem estabelecida do teatro.
O momento da pandemia tem sido estimulante para refletir sobre questões como
essa, discutindo ideias que apostam na especificidade do teatro em um tempo no qual
as formas artísticas se hibridizam, não apenas do ponto de vista da experimentação
25
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entre os e as criadoras, mas também na própria experiência de ser espectador/a, que
aceita de forma mais fluída os trânsitos entre as linguagens.
Por isso, parece-me importante colocar em discussão ideias como as do
pesquisador argentino Jorge Dubatti que parte do princípio de que “o teatro se define
de modo lógico-genético por três acontecimentos relacionados: o convívio, a poiésis,
e a contemplação”9, pois:
... uma obra teatral pode incluir cinema, televisão, computadores, telefones celulares,
mas não pode subtrair a presença dos corpos no convívio. O convívio é um paradigma
das relações humanas que determina diferentes formas do fazer artístico. Para
aprofundar a diferença entre estas formas, opomos ao conceito de convívio a noção do
tecnovívio”10

Este pesquisador já dizia, na abertura da Reunião Científica da ABRACE, em 2011,
na cidade de Porto Alegre, que “acreditava que sua proposta de uma Filosofia do
Teatro estabeleceu de modo pioneiro, a recuperação da problemática ontológica da
teatrologia”11 e que esta “Filosofia do Teatro se concentra no conhecimento de um
objeto específico, circunscrito, limitado: o acontecimento teatral”12. Sua preocupação
é “devolver o teatro ao teatro”13 pois o que interessa para esse autor é: “uma pergunta
incontornável: o que é o teatro, isto é, o que é o teatro como ente, como está no
mundo, o que é que existe enquanto teatro?”.
A partir disso, Dubatti afirma que “estamos diante de uma ontologia de objetos
específicos e de uma Filosofia específica”. Finalmente diz que “a Filosofia do Teatro
surge como resposta à problemática da identidade do teatro face aos fenômenos de
desdelimitação histórica, transteatralização, liminaridade, e disseminação (ou
teatralidade expandida, incluída nos fenômenos não teatrais”14.

Dubatti, Jorge, “Teatro, Convívio e Tecnovívio”, in André Carreira, Armindo Bião & Walter Lima
Torres (orgs). Da cena contemporânea, Porto Alegre: ABRACE, 2011, p. 19.
10 Idem, p.22.
11 Idem, p. 12.
12 Idem, p. 13.
13 Idem, p. 14.
14 Idem, p.18.
9
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Uma pergunta fundamental que surge a partir deste ponto de vista é: qual o
sentido de realizar esforços para definir de modo taxativo uma identidade que negue
de antemão os fenômenos liminares e a ideia de uma cena expandida que, por ser
fronteiriça, dialoga de modo profícuo com a própria vida?
Estabelecer uma ontologia do teatro para tratar de resistir a uma suposta
“desdelimitação histórica” do teatro seria uma tentativa de preservar um espaço
simbólico que não parece correr riscos, porque se transforma exatamente porque é
vivo, não como objeto de estudo, mas como práxis que constrói mundo e produz
conhecimento, experiências. Estamos em um tempo no qual já nem parece importante
discutir quais as diferenças entre o teatro e a performance; por que, então, nos
assustarmos com os processos que fusionam as linguagens e submetem o teatro a
pressões criativas? Do ponto de vista da prática teatral, tais discussões que buscam
reafirmar identidades parecem não trazer nenhuma contribuição importante.
A experiência da pandemia é um fator que contribuiu para intensificar as
discussões em torno da natureza das experiências cênicas realizadas com suporte das
mídias eletrônicas e dos espaços virtuais. Se antes o diálogo com estes meios era
impulsionado pelo ânimo da experimentação de linguagens, o confinamento, ao
limitar outras possibilidades, abriu um campo que cortou verticalmente nosso olhar.
Isso nos fez enfrentar algo novo, que, ainda que não deva ser encarado de modo
fatalista, deve nos estimular a compreender a diversidade de modos de fazer que vãose sobrepondo, e que refabricam aquilo que podemos entender como Teatro.
Não é difícil perceber que os meios eletrônicos são ferramentas muito poderosas
para conectar e convocar as pessoas, mas também pode-se ver que tais meios não
substituem de forma absoluta aquilo que é o estar juntas num mesmo espaço. No
mundo virtual não se pode sentir a vibração do outro corpo, nem se experimentam
os impulsos que nos levam a viver a proximidade como um estar no mundo que supõe
algo arriscado e comprometido. A necessidade de se estar fisicamente com outras
pessoas tem sido reafirmada de modo claro no presente momento. Mas, talvez, todos
estes elementos possam também propiciar experimentações criativas onde os mesmos
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se sobreponham e dialoguem.
A experiência da cena teatral com a presença compartilhada no espaço comum,
aquilo que Dubatti chama convívio, não parece ameaçada de forma definitiva com a
expansão de modos teatrais que cruzam as realidades virtuais das plataformas
digitais. Não precisamos ter esse medo, porque a força radical que impulsiona
milhares de pessoas a burlarem as normas de isolamento com a justificativa da
necessidade do contato mostra que a necessidade do convívio social pode
eventualmente superar inclusive o medo do contágio e da morte, ou estimular a
criação de narrativas que afastem esse medo do centro das preocupações coletivas.
Portanto, isso pode ser tomado como um indício de que voltaremos a reivindicar o
estar juntos para viver a experiência da ficção.
Ainda que não seja possível afirmar de forma cabal que, ao finalizar a pandemia
com o advento da cura ou da vacina, as pessoas em massa voltarão aos teatros. Já
sabemos que em diferentes cidades onde as salas já reabriram – com restrições, é
verdade –, as pessoas voltaram e lotaram os teatros, reestabelecendo laços e modos
de estar juntas.
As práticas em isolamento podem ser consideradas ferramentas fundamentais que
nos preparam ou nos mantêm em movimento em direção a esse outro momento. Elas
constituem, ao mesmo tempo, uma tática defensiva que preserva vínculos e
estratégias de experimentação que abrem novos territórios nas linguagens e nas
formas de estar juntas e de se compor plurais.
Este último aspecto é fundamental e deve ser valorizado como um elemento que
permite que a cena teatral/”dancística” se renove porque não se defende
reivindicando sua identidade tradicional, mas sim reafirmando sua capacidade de
colocar-se no fio do tempo e ser contemporânea porque não se acomoda nos saberes
estabelecidos de sua própria linguagem, mas aceita olhar para o escuro do tempo
buscando as luzes quase invisíveis15.
15

Agamben, Giorgio, O que é o contemporâneo e outros ensayos, Chapecó: Argos, 2009.
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A socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui reflete sobre a pesquisa usando
como ponto de partida um relato de Jorge Luis Borges que conta a história de um
estudante de doutorado16. Este vai viver com uma tribo indígena e, depois de ser
profundamente introduzido na cultura da tribo, já não pode voltar ao seu doutorado
em línguas indígenas, pois a sua introdução nesta outra cosmovisão o modificou
radicalmente. Abandona então o projeto acadêmico. O caminho trilhado pela
personagem terminou por ser mais importante que o conhecimento adquirido sobre
os segredos dos outros.
A partir dessa narrativa, Rivera Cusicanqui coloca em discussão o problema
epistemológico e o dilema ético das ciências sociais; e diz: “o conhecimento tornado
fetiche e convertido em instrumento de prestígio e poder, que pode se voltar contra
as necessidades e interesses da coletividade estudada”17.
Nós, que estudamos o teatro, nos enfrentamos com o desafio de não construir
teorias que apenas transformem nosso objeto de estudo em instrumento de nossa
pesquisa. Essa pesquisa deve ser pensada como um forma de diálogo com uma
comunidade criativa complexa e com sua diversidade, formas e procedimentos. O
teatro está feito de vidas em ação e se transforma e se renova de formas imprevisíveis.
Conclusões temporárias
Nos primeiros meses de 2020, diversas vozes de coachs e palestrantes
motivacionais apareceram nas telas de televisão e nos jornais, dizendo que a palavra
chinesa para "crise" é formada por dois ideogramas que representam "risco" e
"oportunidade", respectivamente; portanto, “toda crise seria também uma
oportunidade”. Com esse discurso se buscava, aparentemente, animar as pessoas a
seguir em frente, apesar das dificuldades. Na realidade, estavam repetindo um
mantra que o mundo empresarial gosta de utilizar há muito tempo, porque sabe que,

Rivera Cusicanqui, Silvia, “El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica
instrumental a la descolonización de la historia” in Revista Temas Sociales, número 11, IDIS/UMSA,
La Paz, 1987, p. 49.
17 Idem, p. 47
16
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quando muitos perdem, alguns poucos podem ganhar muito.
A crise não é um bom sinal para os artistas, apesar de que podemos aprender
nela, podemos criar nela. Nessa crise, tratamos de inventar e de resistir. Nada de tal
situação pode ser apenas associada de maneira ligeira à ideia de oportunidade como
algo benéfico de um modo geral.
Como disse anteriormente, se as condições da pandemia nos obrigaram a
experimentar no ambiente virtual, nos mostraram também como a presença e o
compartilhamento dos espaços é vital para seguirmos fazendo teatro como uma arte
baseada na intensidade da experiência de quem cria e quem assiste.
Estabelecer redes criativas e afetivas tem sido algo fundamental, que nos ajuda a
perceber como nossa arte só existe em diálogo dinâmico com a vida. Talvez esse seja
um elemento que a atual conjuntura nos oferece: uma aprendizagem que exige
flexibilidade no nosso olhar sobre as práticas teatrais e suas fronteiras fluidas e sua
multiplicidade de possibilidades. A partir disso, pensar nossas premissas de pesquisa,
expandindo nossa leitura da cena como uma das artes vivas.
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Reformando o caminho dos mortos: por uma repactuação
dos vínculos em tempos de pandemia*
Pedro de Niemeyer Cesarino**
Resumen
Este artículo trata sobre los impactos de la pandemia del Covid-19
en pueblos amerindios y, a la inversa, de la contribución de dichos
pueblos para la actual crisis civilizatoria. La intención es combinar
informes de experiencias personales con los Marubo, del Alto Ituí
(Amazonas), con reflexiones relacionadas con los impasses del
aislamiento social; de las relaciones entre humanos y no humanos y
el fracaso del sistema de producción capitalista. El artículo rinde
homenaje a las víctimas indígenas del Covid-19, de cuya experiencia
buscamos extraer condiciones para la reflexión sobre lo que supera
y desafía decisivamente la invención moderna de lo humanos y sus
catástrofes.
Palabras clave: pandemia Covid-19 – pueblos indígenas –
xamanismo.

Resumo

O presente artigo trata dos impactos da pandemia da Covid-19 sobre
povos ameríndios e, de maneira reversa, da contribuição de tais
povos para a crise civilizatória em curso. Pretende-se conjugar
relatos de experiências pessoais com os Marubo, do Alto Ituí
(Amazonas), a reflexões relacionadas aos impasses do isolamento
social; das relações entre humano e não-humano e da falência do
sistema de produção capitalista. O artigo presta uma homenagem às
vítimas indígenas da Covid-19, de cuja experiência buscamos extrair
condições de reflexão sobre o que excede e desafia, de maneira
decisiva, a invenção moderna do humano e suas catástrofes.
Palavras chave: pandemia Covid-19 – povos indígenas – xamanismo
* O presente artigo é uma releitura expandida de dois textos publicados separadamente na mídia: "A
normalidade impossível" publicado no Nexo Jornal em 07 de maio 2020. In:
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A-normalidade-imposs%C3%ADvel-ocontraponto-das-sociedades-ind%C3%ADgenas e "O que fazer", publicado na revista 451 em 01 de
junho de 2020. In: https://quatrocincoum.folha.uol.com.br/br/artigos/politica/o-que-fazer.
** Professor do Departamento de Antropologia (FFLCH/USP); Doutor: Antropologia Social (Museu
Nacional/UFRJ). Especialista: etnologia indígena e relações antropologia/arte/literatura. Artigos e
livros: Oniska - poética do xamanismo na Amazônia (Ed. Perspectiva, 2011), Quando a Terra deixou
de falar - cantos da mitologia marubo (Ed. 34, 2013) e Políticas culturais e povos indígenas, com
Manuela Carneiro da Cunha (Ed. Cultura Acadêmica, 2014). Autor do romance Rio Acima
(Companhia das Letras, 2016).
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À última vez que encontrei Robson Dionísio, em algum dia de 2014, fomos jantar
em uma cantina de São Paulo. Acompanhado de seu parente Reinaldo Venãpa,
Robson estava de visita a São Paulo para finalizar a edição de um documentário
produzido pelos próprios marubo em suas comunidades, localizadas em uma das
regiões mais remotas da Amazônia brasileira, o alto Rio Ituí, na Terra Indígena Vale
do Javari, Amazonas. Enquanto esperávamos pela comida, Robson nos contou que
andava, nos últimos meses, bastante ocupado em reformar o Caminho dos Mortos
(Vei Vai), há muito tempo saturado pela presença excessiva de fantasmas insensatos.
O antigo caminho, construído nos tempos remotos em que a terra ainda era jovem,
parecia não dar mais conta de sua tarefa de separar os vivos dos mortos que não
aprenderam a se preparar para a perigosa travessia a ser enfrentada ao fim de suas
existências terrenas. Por conta disso, os fantasmas andavam lotando sua entrada
dantesca. Assustados com seus perigos, muitos retornavam para esta terra a fim de
prestidigitar os vivos de que sentem saudades, raiva e desejo. Acossadas por essas
presenças de seus parentes invisíveis mal morridos, as pessoas começam então a se
tornar agressivas, estúpidas ou melancólicas. Algumas vagam pelas ruas a esmo,
entregues ao álcool, à solidão e ao crime; outras adoecem e terminam também por
morrer. Explicações como estas me eram familiares, pois há anos eu já trabalhava
com Robson e outros xamãs marubo no estudo de seus regimes de pensamento e de
suas poéticas da palavra1. Certa vez em que trabalhávamos em Cruzeiro do Sul, no
Acre, Robson me explicou que esse era o motivo pelo qual as cidades dos brancos
andavam cheias de mendigos e de alcoólatras, mas, também, de pessoas ávidas por
dinheiro e destruição. Se soubéssemos, assim como ele, conduzir nossos mortos para
seus devidos lugares, não viveríamos tão mal.
Empenhado em reformar a paisagem pós-morte para garantir o fluxo de seus
parentes para fora deste mundo, Robson se isolou em sua terra nos anos seguintes
àquele jantar em São Paulo. Sabia que tempos difíceis estavam por vir. Professor, além
1 Para

mais informações sobre os Marubo, consulte os meus livros Oniska - poética do xamanismo na
Amazônia (Ed. Perspectiva, 2011) e Quando a Terra deixou de falar - cantos da mitologia marubo
(Ed. 34, 2013), entre outros artigos sobre os Marubo.
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de xamã, ele costumava viajar com alguma frequência para as cidades vizinhas à terra
indígena, para participar de cursos de formação. Fluente em português, Robson havia
sido tradutor dos missionários fundamentalistas da Missão Novas Tribos do Brasil
quando adolescente, até que, certa vez, tombou doente e começou a tomar
conhecimento de seus duplos internos, os irmãos-espíritos mais velhos que sempre
acompanharam sua existência, embora ele ainda não os conhecesse. Após
compreender o sentido de sonhos e visões, Robson começava a se tornar uma pessoa
múltipla, parente das sucuris e das enguias elétricas, e a atuar pelas dimensões
invisíveis do mundo através de Isko Osho e outros de seus irmãos espíritos. Foi assim
que, com menos de trinta anos, ele se tornou o mais poderoso xamã marubo, capaz
de ultrapassar todos os seus pares mais velhos, por exemplo, no conhecimento de
complexos cantos e narrativas – de centenas deles aliás, cada um composto por um
ou dois milhares de versos metrificados, capazes de formar um conjunto em nada
menos vasto do que aqueles dos longos poemas épicos de que temos notícia, tais como
a Ilíada ou o Mahabharata2.
Além de transformar as dimensões outras do cosmos, Robson andava muito
empenhado, nos últimos tempos, em formar outros xamãs para que pudessem
trabalhar juntos na árdua tarefa de cuidar de seus parentes assolados pela malária, a
hepatite e a falta de referência provocada pela sedução das cidades dos brancos. Um
dos alunos de seus "cursos de pajé", como gostava de chamar em comparação com
aqueles oferecidos pelos brancos, era seu próprio sogro, Benedito Keninawa, um
homem de aproximadamente sessenta anos, que havia sido o primeiro professor
marubo. Benedito foi um dos principais interlocutores não apenas meu, mas também
de outros antropólogos que trabalharam antes de mim no Alto Ituí. Bastante
simpático e hábil em português, Benedito apreciava uma boa conversa. Costumava
intermediar os contatos de estrangeiros com as lideranças e xamãs mais velhos,
sempre claramente em favor do interesse de seu próprio povo e da tentativa de
O leitor cético pode consultar alguns dos livros que publiquei em colaboração com Robson e seus
pares, tais como o já referido Quando a Terra deixou de falar - cantos da mitologia marubo (2013).
Para mais informações sobre a trajetória de Robson, ver Cesarino (2011, 2014).
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formular alianças que fossem importantes para o seu futuro. Com alguma frequência,
Benedito lançava mão de estratégias de tradução um tanto inusitadas, nas quais
encadeava intrigantes descrições da cosmologia que, com o tempo e o conhecimento
de sua língua, eu aprendi a verificar com outras fontes. Tê-lo por perto era garantia
de ótimas viagens de rio e de jornadas produtivas de trabalho, pois sua vontade de
saber já tinha feito com que ele fosse um dos mais importantes depositários do
conhecimento cosmológico de seu povo e um entusiasta fundamental dos processos
de documentação e de tradução das enciclopédicas poéticas verbais. Robson e
Benedito, genro e sogro, viviam juntos na comunidade de Vida Nova, um
conglomerado de malocas construído em torno da pista de pouso e da sede da missão.
Sob a liderança de Isko Osho, o duplo de Robson, estavam empenhados em formar
uma rede de xamãs capazes de fazer frente à doença e às demais destruições que
ameaçam a floresta e seus povos – rede essa que, ingênuo, descobri ser muito mais
vasta do que os domínios sociológicos dos marubo e capaz de compreender, em sua
dimensão virtual, outros xamãs amazônicos, tais como Davi Kopenawa. Quando, há
alguns anos atrás, presenteei o célebre ativista e xamã yanomami com um de nossos
livros, contando para ele algo sobre Robson, Davi me disse que já o conhecia, embora
nunca o tivesse visto pessoalmente...
Confinado em meu escritório em São Paulo durante esses tempos atrozes de 2020,
sigo angustiado com os desdobramentos catastróficos da Covid-19, que penetra
sorrateiramente pelos meandros da Amazônia. Já em março, eu auxiliava de longe
um rapaz marubo que acompanhava sua mãe em um hospital de Manaus. Há pelo
menos dois meses, ele dormia sentado em uma cadeira ao lado do leito da paciente,
até que pudesse comprar uma muda de roupa, comer alguma refeição mais digna e
descansar em alguma hospedaria com os auxílios que eu enviava periodicamente.
Com o corpo quase todo queimado depois de tentar enfrentar o incêndio de sua
maloca, a mesma em que vivi no Alto Ituí, Diana, a paciente, estava quase recuperada
dos ferimentos severos quando a epidemia tomou conta da capital amazônica,
devastando a rede pública de saúde e, em especial, o hospital em que estava
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internada. Alguns dias depois, soube que ela havia falecido e que o corpo tinha sido
sepultado em Manaus. Traumatizado, assim como todos os que passam pelo
desolador atendimento às populações indígenas nas grandes cidades, o jovem
começava sua longa viagem de volta para casa a fim de reencontrar seu pai, o agora
viúvo Manuel Sebastião Kanãpa, meu irmão mais velho e uma das principais
lideranças do Alto Ituí.
Nos meses seguintes, informações de outros falecimentos entre povos indígenas
começavam a surgir. De um contingente anônimo de vítimas –pois o apagamento da
identidade, dos direitos e da memória das pessoas indígenas aprofunda-se cada vez
mais–, infelizmente surgiam alguns nomes emblemáticos. Feliciano Lana, artista
desana conhecedor do fascinante universo cosmológico de seu povo, faleceu aos 83
anos de Covid-19, depois de deixar diversos desenhos que se destacam na história
visual das artes da Amazônia. Bernaldina José Pedro, a Vó Bernal, mestra dos saberes
rituais dos Macuxi de Roraima, faleceria logo depois, também de Covid-19. Deixou,
entre outros, seu filho espiritual Jaider Esbell, pensador e influente artista (retirouse repetição de “também”) do povo macuxi. Faria, ainda, a sua passagem, aos 71
anos, o legendário Aritana, Grande cacique do Alto Xingu, encabeçando a triste lista
de vários outros conhecidos e desconhecidos. Com suas mortes, é todo um caminho
do conhecimento que se interrompe, toda uma cadeia de transmissões por eles
movimentada que precisa recompor-se para que as perdas não impliquem ruptura
com os modos antigos de viver.
Agora, no final de agosto, foi a vez de Benedito Keninawa, o irreverente professor
marubo, partir no colo de seu genro Robson, que tentava a todo custo reanimá-lo com
seus conhecimentos xamânicos. Já fazia alguns anos que Robson não saía de sua casa
na floresta, mas, desta vez, fora obrigado a acompanhar o sogro até o município de
Guajará, cuja estrutura de saúde, absolutamente precária, não foi suficiente para
garantir-lhe a sobrevivência. Alguns dias depois, Robson me ligou. Estava
profundamente triste, exausto, decepcionado. Dizia precisar de um tempo de seu
ofício de xamã, pois seu corpo havia sido destruído pelas incessantes noites em claro
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e pela própria Covid-19, embora soubesse que, em poucos dias, precisaria retornar
ao Ituí para cuidar de seus parentes. Chegavam notícias de que sua mãe e seus filhos
estavam também contaminados. Conversamos longamente pelo telefone sobre a
desgraça que se abateu sobre o planeta, mas, também, sobre planos para o futuro.
Quem sabe, em alguns anos, continuamos o trabalho de tradução dos cantos, eu dizia,
já que fizemos apenas uma parte muito ínfima, embora bastante expressiva, do que
ainda poderia ser feito. Quem sabe você não vem descansar aqui por um tempo, assim
eu sugeria, esperando que as coisas melhorassem no futuro, embora não tenha sido
muito bem essa a perspectiva dos últimos quinhentos anos.
Ao fim de cada conversa, eu me deparava com o silêncio implacável do telefone
desligado e com a sensação de impotência. A isto vinha-se somar também outra
certeza constante. O mundo e o Brasil não fazem ideia do que realmente é a
Amazônia, como alertou recentemente o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Será
necessária outra edição da catástrofe para que despertem? Faz parte de nossa humilde
contribuição tentar contornar a ignorância sobre o vasto, rico e complexo
conhecimento das populações da floresta, ainda dominado por pessoas como Robson
e salvaguardado por outros tais como Benedito, Feliciano, Bernaldina ou Aritana.
Como, entretanto, lidar com a voracidade de uma pandemia viral, não menos
aterradora do que a dos crimes políticos responsáveis pela devastação que, só no mês
de março de 2020, consumiu 19.258.000 metros quadrados de floresta? Afinal,
árvores, bichos e pessoas não são distintos, do ponto de vista dos modos de existência
milenares que insistimos em ignorar. Sem este vínculo, não sabemos como
sobreviverá a rede virtual de conhecimentos que se propaga entre pessoas, humanas
ou mais do que humanas, de que é feita a Amazônia. Não sabemos, aliás, se o próprio
planeta resistirá. Quais lições, entretanto, deveríamos, desde já, tirar dessa situação?
***
A pandemia da Covid-19 tem causado um estado de crise que provavelmente será
reincidente, apontando para uma crescente padronização da precariedade e das
ruínas da civilização global. A bem dizer, o fim de tal civilização é constitutivo de sua
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própria fundação, assentada no crime do saque aos direitos da maioria por uma
minoria. Talvez seja esse crime que dá ao colapso civilizatório não o aspecto de uma
mudança abrupta, mas sim de uma lenta repetição fractal de padrões de destruição,
como sustentam Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro.3 Afinal, um preço
haveria de se pagar pelo império da monocultura, pela produção desenfreada de
parafernálias materiais e seus impactos infinitos sobre o sistema ecológico e social do
planeta. Cada vez se torna mais clara a contradição entre os anseios do planejamento
e o seu progressivo desmantelamento por um agente microscópico. Afinal, basta a
mutação desenfreada de um vírus de alto contágio (derivado justamente da falta de
planejamento de um sistema produtivo excessivamente planejado) para que o edifício
do mercado global comece a balançar.
O que poderia ser mobilizado, como referência, para refletir sobre os atuais
impasses? Neste momento, torna-se impossível deixar de pensar em quem só entrou
na rede de produção global à força, o que é o caso dos povos indígenas. Embora
contemporâneos, tais coletivos são ainda considerados como sobreviventes do
passado, quando, na realidade, deveriam ser tratados como indicadores de um futuro
possível. Em que estaria essa contribuição para um tempo por vir? O pensador Ailton
Krenak ofereceu pistas em uma reflexão brilhante: ao ser perguntado sobre o que é
mito, Krenak, incomodado com tal palavra, disse que ele poderia ser definido como
“um tempo em que não havia a angústia da certeza”4. Essa angústia leva o mundo
industrializado a controlar os fluxos e as conexões produtivas, a fabricar tecnologias
de alto impacto e a impor gastos energéticos exorbitantes que sinalizam seu domínio
sobre o planeta. Afinal, o que fariam se a incerteza fosse, ao contrário, a regra; se a
precariedade se tornasse uma constante; se a incapacidade de predizer e de
Danowski, Déborah; Viveiros de Castro, Eduardo, Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os
fins, São Paulo/ Florianópolis, Instituto Socioambiental/ Cultura e Barbárie, 2014.
4 Cesarino, Pedro de Niemeyer; Krenak, Ailton. “As alianças afetivas” - Entrevista com Ailton Krenak
por Pedro Cesarino, Reader da 32a Bienal de São Paulo - Dias de Estudo. In: Jochen Volz; Sofia
Olascoaga; Gabi Ngocobo; Julia Rebouças; Lars Bang Larsen. (Org.). Incerteza viva - Dias de estudo;
32a Bienal de São Paulo. 1ed.São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, Ministério da Cultura, 2016,
v. 1, p. 169-189. Consultado em dezembro de 2020 no link
https://www.academia.edu/37323976/As_alian%C3%A7as_afetivas__entrevista_com_Ailton_Krenak_por_Pedro_Cesarino
3
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homogeneizar fosse a característica de nosso tempo?
Os povos indígenas, além de serem sobreviventes de diversos holocaustos, são
também especialistas em fazer o trabalho de negociação com o mundo não humano
que o capitalismo global negligencia. O xamanismo de Isko Osho e sua condução dos
mortos são um exemplo disso: o desafio está em como lidar com a proliferação
descontrolada de mortes, acarretada pelas diversas epidemias que há tempos assolam
as suas terras. Na verdade, os holocaustos a que foram submetidos os povos indígenas
são derivados das mesmas razões pelas quais epidemias proliferam: a imposição de
uma forma de produção e de controle às custas de corpos humanos e não-humanos.
Poderíamos até dizer que o genocídio indígena (e negro) inaugura essa forma de
produção. Afinal, não fosse o saque de corpos, de riquezas e de territórios alheios,
ensinava Claude Lévi-Strauss, a civilização ocidental jamais teria conquistado aquilo
que ela arrogantemente considera como fruto de seu próprio desenvolvimento.
Ao contrário de aprender com a versatilidade tecnológica, com a capacidade de
manejo e de conexão com a diversidade até hoje definidora dos povos indígenas, o
que se faz e se fez é tratá-los com desdém e negar-lhes a possibilidade de algum
protagonismo. Além de não orientarem seus mundos para a criação desenfreada de
bens supérfluos, a poluição, a exploração econômica e a replicação de subjetividades
vazias, os povos indígenas, além do mais, possuem também “um saber acumulado do
potencial patogênico dos animais”, lembra a antropóloga Els Lagrou5. Ao pressupor
que animais são potencialmente sujeitos e não meros objetos submetidos à otimização
técnica e financeira, caçadores e xamãs sabem ser necessário negociar e equilibrar o
consumo de seus corpos, a fim de que não sejam retaliados sob a forma de doenças.
Mais do que isso, eles sabem também que tal negociação implica a permanência da
própria floresta, considerada como a morada dessa miríade de subjetividades, oculta
sob a pele dos animais.

Lagrou, Els. "NIsum - a vingança do povo morcego e o que ele pode nos ensinar sobre o novo
coronavirus", 2020. Consultado em dezembro de 2020 no link https://jornalistaslivres.org/nisun-avinganca-do-povo-morcego-e-o-que-ele-pode-nos-ensinar-sobre-o-novo-coronavirus/
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Os brancos, na melhor das hipóteses, “acham a natureza bela sem saber porquê”,
especula o xamã yanomami Davi Kopenawa6. Ao tratar a natureza como uma
província distante e alheia, passível de ser admirada ou destruída, eles não sabem
que dela depende o equilíbrio capaz de impedir a replicação de toda sorte de
catástrofes tais como as de uma pandemia viral. Lembremo-nos: a Covid-19 não foi
derivada exatamente do consumo de espécies exóticas como o morcego ou o
pangolim, mas sim dos impactos da urbanização, do desmatamento, da precariedade
econômica e sanitária, das disputas de poder, de sua articulação, em suma, com um
regime econômico de larga escala7. Um cenário que poderia ser o de qualquer outro
país do mundo e que, até agora, só não teve o Brasil como epicentro por pura sorte,
alerta o climatologista Carlos Nobre8.
A imposição de quarentenas por todo o mundo leva ainda a outra comparação
importante. Para além da privação que ela causa a muitos, ou melhor, àqueles que
podem se dar efetivamente o luxo de se isolarem em suas casas, essa experiência
insólita deveria também servir como lição. Ora, não são aqueles que têm à sua
disposição uma casa e seus aparatos os mesmos que poderiam, como sugere Bruno
Latour9, fazer uma profunda revisão sobre os hábitos dos quais poderiam desapegarse, a fim de que o futuro não signifique o retorno melancólico a uma sociedade
fraturada em sua própria origem? É aqui que as experiências indígenas de isolamento
se tornam especialmente relevantes.
***
No Brasil, diversos povos vivem isolados em áreas de floresta, por vezes vastas,
como no caso de algumas famílias korubo do Vale do Javari (AM), por vezes rodeadas
de fazendas e estradas, como entre os Piripkura de Mato Grosso. Em muitos casos,
Kopenawa, Davi; Albert, Bruce, A queda do céu, São Paulo, Companhia das Letras, 2015.
Ver o texto "Contágio social" do Coletivo Chuang. Consultado em dezembro de 2020 no link
https://n-1edicoes.org/022
8
Consultado em dezembro de 2020 no link https://www.uol.com.br/ecoa/ultimasnoticias/2020/04/14/para-estudioso-do-clima-sorte-explica-pandemia-nao-comecar-pelobrasil.htm
9 Latour, Bruno, "Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise". Consultado em
dezembro de 2020 no link https://n-1edicoes.org/008-1
6
7
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supõe-se que o isolamento de tais coletivos é ou foi voluntário e que possa ser
compreendido como uma estratégia de sobrevivência, jamais como sinal de atraso.
Melhor seria, inclusive, considerá-los como ocultos ou resistentes, já que nem sempre
desconhecem os brancos ou outros vizinhos indígenas, com os quais podem chegar a
manter relações furtivas. Como se estivessem em quarentenas forçadas e tornadas
sistemáticas, famílias decidem subir igarapés e sumir na floresta para escapar à
violência dos brancos e às epidemias que sempre os acompanharam.
Viver como os antigos, diziam-me os Marubo, é uma opção sempre plausível
quando escalam as ameaças externas. No auge de uma epidemia de malária que, de
2005 em diante, acometeu quase que a totalidade desse povo, eu escutava reflexões
sobre essa possibilidade de distanciamento das comunidades localizadas na beira de
rios maiores e, portanto, mais permeáveis ao mercado brasileiro. Povos como os
Marubo, que mantêm relações sistemáticas com a sociedade envolvente ao menos
desde o século XIX, dependem de tal mercado para seguirem com seu estilo de vida
e não adotariam tal estratégia se não fossem estritamente obrigados a isso. Essa,
entretanto, foi a decisão tomada por vários outros povos em tempos mais ou menos
recentes.
Vale lembrar dos indígenas conhecidos como Mashco, que circulam por uma vasta
área de floresta da fronteira entre o Peru e o Estado do Acre. Para o antropólogo Peter
Gow10, tais pessoas teriam se isolado para sobreviver ao genocídio imposto pela
economia da borracha daquela porção ocidental da Amazônia. Os Mashco, especula
Gow, teriam decidido desvencilhar-se dessa rede de relações que envolve a vida à
beira dos rios e suas contrapartidas materiais. A opção por perambular na floresta,
com momentos intermitentes de estabelecimento em moradas provisórias, implicava
uma recusa das relações de troca que articulam pessoas e coisas e que
irremediavelmente amarram povos indígenas ao nó perverso da economia capitalista.
Gow, Peter. " 'Me deixa em paz!' Um relato etnográfico preliminar sobre o isolamento voluntário
dos
Mashco".
Consultado
em
dezembro
de
2020
no
link
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/38582
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Para Gow, a recusa dos Mashco era provavelmente política, já que negavam a
integração a um sistema econômico cujo fiel da balança sempre os desfavorecia. Nos
dias de hoje, constatamos com espanto que muitas comunidades indígenas de longo
histórico de relação com os brancos, tal como os povos indígenas do Alto Xingu,
impuseram a si mesmos a quarentena, para se resguardar da devastação anunciada
da Covid-19. Parecem replicar uma estratégia similar àquela de seus parentes ocultos
na floresta.
Um estado permanente de quarentena, o distanciamento tomado como recurso
para fugir dos males que acompanham a mercadoria, tudo isto aponta para uma
maneira singular de conceber o tempo e sua relação com o bem-viver. Muitos, assim
como os Marubo, identificam, no retorno à condição dos antigos, a possibilidade de
uma vida mais saudável, bem como uma maior sincronização com a virtualidade de
subjetividades que caracteriza a floresta. Os xamãs desse povo relatam que se
tornaram mais doentes quando passaram a usar roupas dos brancos e panelas de
metal. Quando se aqueciam apenas com as brasas e se alimentavam tão-somente de
“comida verdadeira”, seus corpos eram outros, mais belos e fortes do que os de hoje
em dia. Submetiam-se com frequência a um complexo treinamento, muitas vezes
favorecido pelo consumo de substâncias psicoativas, que pretendia fazer com que a
pessoa se tornasse reconhecível pelos espíritos. Desse reconhecimento, dependia a
transmissão de saberes em momentos liminares como o sonho, mas, também, a
possibilidade de um futuro melhor após a morte, além da própria tarefa de ordenação
do mundo. Os antepassados, a rigor, eram eles próprios quase espíritos, similares à
miríade de sujeitos associados aos corpos animais e vegetais da floresta. Ainda hoje,
candidatos a xamã precisam passar por longos períodos de reclusão e por dietas
rigorosas, que pretendem recuperar na pessoa essa condição liminar tão característica
dos antigos ou, ainda, torná-los fortes o suficiente para lidar com a replicação de
epidemias que assolam seus territórios.
Mais do que uma mudança espacial, o que as experiências (voluntárias ou não)
de isolamento indicam é a possibilidade de um deslocamento virtual para outras
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temporalidades e formas de existência — questão, aliás, matricial para o pensamento
ameríndio. Profundamente avesso ao acúmulo e ao apego material, tal pensamento
quer construir condições para que a incerteza não seja motivo de angústia, como
queria Ailton Krenak, mas sim de reafirmação das capacidades do parentesco e da
vida em comunidade. A perturbação de tais condições é ocasionada toda vez que o
mundo dos brancos invade excessivamente as suas vidas — um mundo que não tem
sido capaz, como sugeria Latour, de repensar as suas escolhas; que não sabe mais,
dizia por sua vez T.J. Clark11, reinventar sua própria sociedade; que se deixou
esfumaçar e escurecer pelo valor da mercadoria, alerta, por fim, Davi Kopenawa. Em
vez de aprender que o distanciamento pode significar a restauração dos vínculos ou,
quem sabe, a produção de um outro mundo possível, os brancos preferem seguir
incomodados com suas angústias, imaginando que brevemente retornarão àquela
normalidade que jamais existiu.
***
A vida em isolamento nos tem exigido uma repactuação extrema dos vínculos —
familiares,

imaginativos,

sociais,

produtivos,

extra-humanos.

É

necessário

potencializar e estender o afeto para a formação de novos vínculos comunitários, na
tentativa de criar redes locais para enfrentar o esfacelamento civilizatório em curso.
Para tanto, cabe estabelecer uma revisão profunda dos pressupostos que nos
conduziram a essa situação e aos seus desdobramentos distópicos. A pandemia não
pode ser compreendida em chave antropocêntrica, pois suas origens e efeitos são de
tal maneira complexos que não permitem mais compreender o humano como uma
entidade invulnerável, exclusiva ou autônoma. Cada vez mais, tais formas têm
apontado para a dimensão imprevisível das complexidades transespecíficas que
definem, por exemplo, as interações genéticas entre multiplicidades virais e
organismos humanos. De certa forma, e por mais estranho que isso pareça, torna-se
necessário também redefinir o sentido de comunidade para aquilo que excede e que

11

Clark, T.J., Por uma esquerda sem futuro, São Paulo, Editoria 34, 2013.
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reconfigura uma humanidade cada vez mais obsoleta e aprisionada por um sistema
de produção insustentável. O xamanismo ameríndio, esse território tão desconhecido
quanto estigmatizado, é exatamente uma arte da diplomacia transespecífica, ou seja,
uma forma de mediação entre agências e subjetividades que atravessam os corpos
humanos, tendo em vista a garantia da vida saudável entre parentes. Partindo do
pressuposto de que corpos humanos são, por natureza, vulneráveis, xamãs negociam
(neste exato momento, diga-se de passagem, com muita apreensão) com entidades
talvez análogas àquelas que chamamos de vírus ou de bactérias e que costumamos
traduzir por espíritos, pois sabem que disso depende o futuro de suas comunidades.
Se os povos indígenas são experientes (mas nem por isso menos vulneráveis) no
enfrentamento de pandemias e violências, o que dizer de outras parcelas da
população cegamente atadas à estabilidade do trabalho e da produção? A presente
crise, neste sentido, deve ser concebida como um ensaio preparatório para outras
catástrofes vindouras, climáticas, certamente, que imporão um realinhamento
profundo de nossos modos de existência. Nesse novo horizonte arredio, a incerteza e
a imprevisibilidade ainda têm sido tratadas como se fossem provisórias, quando, na
realidade, passarão a ser cada vez mais a regra. As novas formas de reflexão, de ação
e de criação de vínculos precisarão ser realizadas a partir dos resíduos do atual
sistema produtivo. Parece, assim, que apenas um modo de existência de baixo
impacto, centrado no estabelecimento de tais vínculos, bem como na permanente
negociação entre agências humanas e mais do que humanas, poderia dar conta das
instabilidades que vieram para ficar. Do contrário, permaneceremos reféns de um
horizonte de cronificação da crise, da tentativa de encontrar soluções de emergência
para manter o funcionamento de estruturas produtivas construídas a partir da velha
imagem da produtividade, do controle e da desigualdade. Se todas as civilizações
foram feitas para serem destruídas, pois carregam contradições em seus próprios
fundamentos, então caberia perguntar se e como esta conseguirá lidar com a
versatilidade e a justiça que os tempos atuais demandam.
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Um teatro na janela: pode o longe estar
perto
José Tonezzi*
Resumen
Basado en el confinamiento social impuesto por la pandemia que se
ha extendido por todo el mundo en 2020, esta reflexión apunta a las
posibles consecuencias de la mediación digital en las artes escénicas,
manifestación que históricamente requiere el juego y la relación
entre artistas físicamente presentes frente al público. Para eso, se
mencionan tres procesos de creación directamente afectados por las
nuevas condiciones de trabajo, trazando un paralelo con las
relaciones sociales.
Palabras clave: aislamiento – telepresencia – imagen

Resumo
Com base no confinamento social imposto pela pandemia que se
alastrou pelo mundo em 2020, esta reflexão aponta possíveis
consequências da mediação digital nas artes da cena, manifestação
que historicamente requer o jogo e a relação entre artistas
fisicamente presentes diante do público. Para tanto, são
mencionados três processos de criação diretamente afetados pelas
novas condições de trabalho, em se traçando de um paralelo com as
relações sociais.
Palavras chave: isolamento – telepresença – imagem
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As manifestações artísticas, cuja obra se constitui como acontecimento ao vivo e
diante do público, foram as mais atingidas com o isolamento imposto pela pandemia
de Covid-19 que se alastrou pelo mundo em 2020. As consequências disso não se
restringem a questões econômicas, mas também – e de maneira essencial – aos
parâmetros de criação e constituição de obras que, estando em processo, tiveram que
ser suspensas simplesmente por se tratarem de criações coletivas: em geral, envolvem
os criadores que aparecem na cena e outros participantes não visíveis ao espectador.
Sabidamente, seja numa apresentação ao público ou em seu processo de criação, as
artes da cena requerem a presença orgânica de seus criadores, estando um diante do
outro.
No Brasil, artistas ligados a manifestações coletivas que ocorrem publicamente –
circo, teatro, dança e shows musicais, entre outros – repentinamente tiveram que
interromper suas atividades e suspender sua vida profissional durante semanas, que
se transformaram em meses. Com a exigência de isolamento instaurado no país pelas
autoridades sanitárias, a única saída era buscar alternativas de ganho a partir da
realidade de cada um ou tentar uma adaptação da obra artística às novas condições
de vida que se estabeleceram.
Determinadas entidades, como o Serviço Social do Comércio (SESC), cumpriram
papel importante ao menos na preservação de uma necessária coexistência e relação
entre artistas da cena e seu público. Através da mídia digital, perpetrada por
equipamentos e aplicativos disponibilizados, foi possível ao espectador ver ou mesmo
interagir com artistas em trabalhos transmitidos ao vivo. É sabido que isto já vinha
acontecendo antes da eclosão da pandemia, mas se dava em casos específicos, em
trabalhos previamente preparados para valer-se da mídia digital. Ocorre que as
condições agora dadas impuseram o uso de tal mídia a todos, inclusive a propostas
artísticas em que não caberia e não seria admitida tal prática. Visando a dar
continuidade e manter vivo um projeto de montagem, muitos foram os casos de
artistas que se obrigaram ao encontro dito virtual, com ensaios via mídia até que se
pudesse voltar ao encontro e à presença física dos envolvidos.
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Criação e mediação digital
Para refletir sobre possíveis efeitos e consequências causados pelo isolamento
social no ato criador das artes cênicas, nossa observação recai sobre três casos. Um
deles se refere à transmissão de uma leitura dramática, enquanto os demais tratam
de ensaios abertos, ou seja, da apresentação de montagens ainda em andamento. Os
três casos se assemelham na relação digitalmente mediada com o espectador, que se
encontra ausente fisicamente. Já na relação entre os/as artistas em cena, a questão
da presença é variada, sendo fator preponderante no que diz respeito ao jogo entre
eles e elas, incidindo tanto na narrativa/diálogos das personagens quanto no
entendimento daquele(a) que assiste ao trabalho via Internet.
O primeiro caso se deu em 19 de setembro de 2020, às 19 horas, quando o grupo
Caixa de Histórias, da cidade de São José dos Campos (SP), fez uma leitura dramática
da peça Lilavati1, de Atílio Bari. A fim de dar voz e estimular a produção teatral
daquele município, ainda que com o distanciamento e ausência física do público, a
Fundação Cultural Cassiano Ricardo abria a possibilidade de que houvesse leitura de
textos da literatura dramática. Mostra-se interessante o fato de que não era o grupo
convidado que escolhia o texto a ser lido, devendo fazer a leitura de textos
previamente selecionados pela organização do evento.
E ocorreu que, na leitura de Lilavati, um grupo de quatro artistas apareceu no
palco, apresentando-se com trajes diferenciados e valendo-se também de elementos
sonoros – instrumentos musicais, inclusive – para uma composição complementar que
acompanhou a leitura do texto. Assim, entre os diálogos de personagens e a narrativa
dos acontecimentos, uma história se passava em lugares imaginários que ganhavam
vida não apenas pelo texto falado, mas pela visualidade de figurinos, expressões
vocais e gestuais do ator e das atrizes, além de canções e sons que produziam um
cenário sonoro. Com isto, além dos efeitos auditivos comuns de uma radionovela, o
espectador apreciava também a imagem de quem lia o texto ou criava os efeitos vocais
1 Com

Karina Müller, Izildinha Costa, Orlando Salles e Eva Sielawa. Consultado em 30 de outubro de
2020, no link https://www.youtube.com/watch?v=RtTPi8EMOLc&feature=youtu.be
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e sonoros da história contada.
A mais forte, de August Strindberg, é a proposta de montagem da Cia Oxente, de
João Pessoa (PB). O projeto foi idealizado com previsão de ensaios no primeiro
semestre e estreou ainda em 2020. Entretanto, com a eclosão da pandemia de Covid19, os encontros que já haviam se iniciado foram suspensos e os ensaios previstos
acabaram adiados. Foi necessário que o coletivo se adaptasse às novas condições que
se apresentavam e, inicialmente, houve encontros on line. Posteriormente, com as
atrizes2 presentes in loco, ensaios abertos foram transmitidos via rede.
Tido como sendo um monólogo dramático, A mais forte traz uma personagem
que, embora se mostre em companhia de outra pessoa em cena, aparentando falar
com ela, na verdade pode estar se referindo a si própria. Desta forma, ainda que
limitado ao mundo ficcional, com personagens a serem representadas, o texto
prenuncia o que nos últimos tempos tornou-se uma prática constante, seja por meio
do biodrama ou do auto-teatro, onde o/a artista da cena não se faz outro(a) e se
refere diretamente a si mesmo(a). Assim, nesses tempos de autoexposição e
espetacularização da vida, ganha força o texto de Strindberg em que a fragilidade e
a solidão parecem marcar as expressões de Mrs X e Miss Y, rivais femininas no mundo
do teatro no século XIX.
As artistas se mostravam uma diante da outra em cena, mas isoladas da presença
física do público. Durante a apresentação, entretanto, as duas atrizes aparentavam
consciência do olhar recebido da câmera, atuando sempre dentro do enquadramento
do vídeo. Houve momentos em que uma delas, como se falando à parte, dirigia-se
expressivamente à câmera, parecendo chamar à cumplicidade quem estivesse vendo
o trabalho. É interessante notar que tal ato se vale do recurso midiático, deslocando
o/a espectador(a) para dentro da cena, levando-o/a a integrar o jogo. Em se tratando
de um acontecimento ficcional ocorrido no século XIX, a fala da atriz, dirigida à
câmera, numa apresentação exibida hoje ao vivo, parece permitir um deslocamento

2 Mônica

Macedo e Aline Duarte, com direção de Everaldo Vasconcelos.
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virtual no tempo e no espaço, pois que atualiza o espaço contemporâneo de
artista/espectador e também o tempo cronológico para ambos na esfera da ficção. A
mais forte, da Cia Oxente, teve novo ensaio aberto apresentado online algum tempo
depois. Nessa oportunidade, a produção demonstrou maior domínio das condições
impostas pelo isolamento social, com as atrizes aparecendo separadas fisicamente e
a transmissão valendo-se de recursos permitidos pela mídia digital. A imagem das
duas em espaços separados, mas em diálogo como se estivessem uma diante da outra,
numa mesa de café.3.
Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos4 é uma montagem que se dá
a partir de um texto escrito pelo inglês Ben Jonson, no início do século XVII. A
produção é de Bendita Trupe, da cidade de São Paulo, que fez ensaios abertos e
promoveu debates a respeito de temas ligados ao processo. Um dos ensaios se deu às
14 horas do dia 21 de setembro de 2020, seguido de um debate que contou com a
participação de estudiosos e especialistas na confecção e no uso da máscara no teatro.
O ensaio online reuniu atores e atrizes que estavam fisicamente isolados(as) e
davam as falas de seus personagens através da mídia digital. Interessante notar que,
em geral, os textos foram ditos com o olhar diretamente para a câmera ou como se
o(a) artista estivesse fisicamente diante do outro personagem, mas com a nítida
sensação de estar sendo percebido pelo olhar da câmera. A cena apresentava o
julgamento de Volpone, sujeito acusado de valer-se de prerrogativas simuladas para
evitar a falência e, com isto, preservar sua fortuna ao enganar aqueles que se movem
pelo interesse e possibilidade do ganho.
Assim que houve autorização para reabertura de espaços teatrais em São Paulo,
o espetáculo foi apresentado no estacionamento do teatro Arthur Azevedo, para um
público extremamente reduzido, e cada espectador isolado, sentado dentro de uma

Consultado em 31 de outubro de 2020, no link:
https://www.youtube.com/watch?v=B_oNa7MXHrg
4 Com Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Maurício De Barros, Joca Andreazza, Sérgio Pardal, Vera
Bonilha, Luciano Gatti, Vanderlei Bernardino, Marcelo Villas Boas e Pedro Birenbaum. Assistência
de Direção: Caca Toledo. Direção: Johana Albuquerque.
3
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cabine de plástico. As imagens abaixo (figuras 1 e 2) dão a notar o feito, que teve
repercussão internacional.

Figura 15

Figura 26

Consultado em 31 de outubro de 2020, no link https://www.apnoticias.pe/peru/diario-extra/brasilel-teatro-vuelve-a-sao-paulo-con-cabinas-de-plastico-174090
6 Consultado em 31 de outubro de 2020, no link https://elsiglo.com.ve/2020/10/29/paulo-saoplastico/
5
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Na discussão que se deu após o ensaio online, o tema tratado vinha a calhar não
apenas com a cena ensaiada naquele dia, mas com a própria peça: o mascaramento.
Dissimular, ocultar-se, usar de estratégias para enganar são atos que vinculam a trama
apresentada por Ben Jonson à realidade atual, em que a mídia digital possibilita a
comunicação e a difusão de informações, sejam elas falsas ou verdadeiras.
O uso de uma máscara no teatro não apenas contribui para o processamento do
jogo cênico entre os/as atuantes, mas também a coloca como mediadora na relação
do/a artista com o/a espectador(a). Em cena, a máscara habita a mesma região do
texto não falado verbalmente: aquilo que diz pelo sentido e pela significação que tem
ou pode se dar num determinado contexto. Ora, se, em cultos e crenças ancestrais, a
máscara é considerada instrumento de acesso ao sagrado, nas relações sociais o
mascaramento está vinculado à expressão e à comunicação entre pessoas, fazendo
valer, inclusive, o comportamento daquele que usa do disfarce e do ocultamento de
informações, visando a atingir os seus propósitos.

Na era do confinamento
Considerando o caráter performativo das artes da cena, cujo cerne é a efetiva
interface com a vida, uma reflexão sobre as consequências decorrentes do longo
período de isolamento social ocorrido em 2020, pressupõe dois aspectos ligados à
relação humana com o mundo: o futuro e a solidão. Coincidentemente, são esses
temas que Georges Minois aborda em dois livros cuja sequência de publicação condiz
com a ocorrência de fatos vivenciados pelo mundo nos últimos tempos.
Em obra publicada às vésperas da virada do milênio 7, o historiador aponta a
predição como sendo uma necessidade trazida pelo ser humano desde os seus
primórdios. Algum tempo depois, Minois trata da solidão e dos solitários em livro que
veio a público na França em 2013, cuja versão brasileira foi publicada em 2019, antes

Histoire de l’avenir: des prophètes à la prospective, original francês publicado em 1996, sendo
“Minois” (2016) a versão brasileira.

7
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do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.
Em fins da década de 1990, o devir mostrava-se uma vez mais como fator
essencial em função das expectativas em relação ao novo milênio. Então, Minois
constata que, ao longo do tempo, a preocupação com o que há de vir se configurou
como algo perceptivo (ou, pelo menos, suposto) pelo profetismo, por métodos
divinatórios e oraculares, pela astrologia ou pela utopia. Mais recentemente, buscase detectar o porvir através de uma nova prática:
A prospectiva é uma das grandes novidades da segunda metade do século XX.
Caracteriza-se por uma institucionalização e uma profissionalização da atividade da
previsão, com o intuito de agir e preparar a opinião pública. Em sua concepção, portanto,
ela retoma o papel que era desempenhado pelos oráculos oficiais no mundo grecoromano, utilizando meios modernos, estatísticas, probabilidades, elaboração de modelos,
pesquisas e outros. Trata-se, na verdade, de um instrumento a serviço dos poderes
políticos, econômicos, tecnocráticos8.

Portanto, a percepção de tendências mostra-se como grande mote para a
prospectiva que, a partir do estudo de ocorrências no passado e do levantamento de
práticas no presente, detecta “acontecimentos possíveis e tendências prováveis”,
conforme aponta Minois9. E, como se pode notar na citação acima, oráculos oficiais
são de uso antigo, mantendo basicamente o mesmo propósito, ou seja, servir ao
poder.
Ocorre que, nas últimas décadas, não apenas houve alterações visando ao
melhoramento na obtenção dos dados, como também maior evidência das práticas
adotadas com a facilitação do acesso, cujo intuito seria evitar o uso da prospectiva
em favor de intenções duvidosas ou para o benefício de maus gestores. Em
decorrência disto, em tempos de relações sociais mediadas, parece haver uma reação
em que se utiliza uma prática perversa, que busca confundir o entendimento e, assim,

G. Minois, História do futuro: dos profetas à prospectiva, trad. Maria Echalar, São Paulo: Unesp,
2016, p. 663.
9 Idem, p. 666.
8
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levar o receptor a considerar uma informação parcial ou nefasta como sendo
consensual e verdadeira. É o que antes residia no dito boato, por vezes regido por
interesses e ganhos de alguém ou de um grupo de interessados.
No tempo atomizado nas relações humanas da era digital, o uso e a manipulação
constante de dados na produção de uma informação se antepõem e se tornam
instrumentos para indução do pensamento. Mais do que argumentos para uma
reflexão ou debate salutar, trata-se aqui do puro convencimento, custe o que custar.
Ou seja, valem artifícios e estratégias para levar o(a) usuário(a) a acreditar na
informação, fazendo-o(a) crer que age autonomamente e, de maneira imperceptível,
dispense uma reflexão lúcida.
Sabidamente um boato ganha força através do popular “boca-a-boca” que, nas
redes sociais da era digital, se traduz no compartilhamento e no repasse da
informação de modo individual ou coletivo. Repassar uma notícia pressupõe que haja
concordância com a informação ali contida ou, pelo menos, que haja interesse no que
ela traz. Uma efetiva repetição deste ato pelos usuários da rede aparenta certo
consenso em relação àquela opinião ou informação, dando a ela um caráter de
realidade. A busca de um consenso visa ao menos à concordância da maioria e isto
decorreu no que se denominou “avalanche de consenso”10 no chamado
tecnopopulismo.
Manipular a formação de consensos no meio digital constitui um tipo de realidade
paralela, que se pode dar pela ação de um coletivo de usuários que tenham o mesmo
interesse. Visando a instaurar o consenso sobre determinada ideia, levanta-se uma
dúvida e cria-se uma discussão. Nesse contexto, uma única pessoa que tenha contas
variadas pode se fazer passar por diferentes indivíduos. Na criação de uma realidade
paralela nada é falso, apenas manipulado.
No teatro, a alteração de dados, informação errada, o engano e a confusão
Canal do Meio (2020), TecnoPopulismo - Canal do Meio, 28 Junho 2020. Consultado em
23/10/2020 no link https://diplomatizzando.blogspot.com/2020/06/tecnopopulismo-canal-domeio-28-junho.html
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mostram-se como impulsionadores da fábula. Neste âmbito, obras de Goldoni,
Molière e Shakespeare, dentre tantos outros, poderiam ser apontadas como exemplo.
E Volpone, escrito originalmente em 1605 por Ben Jonson, é a base de um dos casos
aqui citados. Na trama, ao se ver falido, um sujeito rico arquiteta um plano em que
se vale do mascaramento para recuperar sua fortuna. Visando a atrair interessados
que possam salvá-lo da ruína, espalha a falsa notícia de que está à beira da morte e
tem o desejo de eleger um herdeiro. Além do mascaramento, algo tão comum nas
sociedades humanas, a trama se vincula aos dias atuais também por explicitar atos
de corrupção e sedução. Com isto, revela-se o espírito que rege o pensamento e o
comportamento daqueles que têm como propósito maior a obtenção de poder e
posses.

Conclusões
Mostra-se importante uma analogia entre as características do teatro em relação
ao espectador com a percepção que se tem de transmissões cênicas ao vivo nos dias
de hoje. Evidentemente, incluem-se também nossas relações sociais.
Por um lado, há o entendimento de que a cena realista nos dá a sensação de
espionar através do buraco de uma antiga fechadura, o que nos deixa incógnitos,
capazes de perceber os acontecimentos sem ser notados. Já a chamada live dos dias
atuais se perfaz como janela, o que permite não apenas ser visto, mas também ver ou
ainda simplesmente mostrar-se por saber-se visto.
A prática do confinamento ou isolamento social levado a efeito pela Covid-19
(covid-19) nos colocou numa curiosa situação em nossas relações pessoais. Participar
de eventos públicos online, sem sair de casa, nos levou a uma forçada exposição que
dava a perceber lugares privados, decorrendo em eventual troca de espaços íntimos
com pessoas por vezes desconhecidas. Neste sentido, é bastante provocadora a ideia
de ver o quadro que mostra interlocutores como sendo literalmente uma janela. E
uma janela pode dar a perceber elementos que compõem o ambiente privado de
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alguém, o lugar em que se encontra a pessoa que, em geral, diz respeito a um cômodo
de sua residência (quarto, escritório, sala de estar).
Ocorre que uma janela online, digitalmente disponibilizada, aproxima-se
efetivamente de uma janela percebida na realidade física, considerando seu possível
vínculo ao conceito de perspectiva:
A revolução inaugurada pela perspectiva remete, desde o início, ao conceito de janela.
Em diversos textos sobre o tema, a janela atua como metáfora e modelo da perspectiva.
Diante de uma janela real, os objetos vistos aparecem atrás da abertura da janela; por
sua vez, em uma janela pintada, os objetos projetam-se sobre uma vidraça imaginária, a
fim de alcançar um efeito similar11.

Então, quando disponibilizada aos nossos olhos, uma janela online pode dar a
perceber elementos que aparecem ao fundo e compõem o lugar de alguém, nosso(a)
interlocutor(a). Podem ser quadros, móveis e objetos decorativos ou de uso pessoal
que revelam o espaço, indicando talvez questões de localização, preferências ou gosto
daquela pessoa. Ver alguém na janela ou a janela de alguém, estas são as
possibilidades. Se aberta, uma janela é sempre provocante e pode ser reveladora.
A transmissão e a recepção de um evento que acontece nas redes sociais, aberto
ao público ou envolvendo poucas pessoas, dá a ver janelas. A consciência de que o
fato se passa ao vivo reforça o caráter efêmero do acontecimento que, se gravado, a
sua transmissão posterior dará a ver apenas um registro daquilo que já aconteceu.
Em sendo ao vivo, consequentemente um trabalho cênico transmitido via mídias
digitais se aproxima do teatro em si, o que traz a possibilidade de uma manifestação
híbrida, que soma o teor teatral a uma produção inicialmente tida como videográfica.
O avanço no uso de equipamentos e programas de rede tornou possível uma
imersão que, por sua vez, incide na interação do mundo orgânico com o mundo
digital. É o que permitiu ultrapassar a simulação, abrindo a possibilidade da efetiva
fusão de tais mundos, conforme apontava – e questionava – Johnson (2001). Chegar
11 H.

“Belting, “A janela e o muxarabi: uma história do olhar entre o Oriente e o Ocidente”, trad. Alice
M. Serra. In:. Alloa (org), Pensar a imagem, Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 115.
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a isto é estar a um passo de uma terceira via, o que se poderia chamar realidade
híbrida. Então, às artes vivas (o teatro, a dança, o circo, a performance) permanece
uma questão a se resolver, ao menos em termos de reconhecimento e classificação,
pois nos dias de hoje, se ocorridas na imersão plena de artistas e espectadores, tais
atividades artísticas não deixariam de ser manifestações cênicas inegavelmente
vinculadas à vida.
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O profeta, o monge e o real visível
Rubens da Silva*
Resumen
El presente ensayo es una divagación de un artista sobre lo que
representa el distanciamiento social impuesto por la amenaza del
virus del COVID-19, no solo en términos de salud física, sino también
de transformaciones de las formas de ver y percibir la realidad.
Usando como metáforas las figuras del profeta y del monje, plantea
algunas preguntas sobre la relación arte y vida, que se centra en el
problema filosófico de la concreción de la realidad versus su
representación. En este sentido, trae, como ejemplos, algunos
trabajos realizados durante ese periodo.
Palabras clave: contaminación – cuerpo – criación

Resumo
O presente ensaio é uma divagação de artista sobre o que representa
o distanciamento social imposto pela ameaça trazida pelo vírus da
Covid-19, não só em termos de saúde física, como, também, de
transformações dos modos de ver e perceber a realidade. Usando
como metáforas as figuras do profeta e do monge, lança algumas
indagações sobre a relação arte e vida, que incide sobre o problema
filosófico da concretude da realidade versus sua representação. Nesse
sentido, traz, como exemplos, algumas obras feitas durante esse
período.
Palavras chave: contaminação – corpo – criação
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e da produção de objetos escultóricos. Sua pesquisa plástica está voltada para a instabilidade
gravitacional e para a ideia do silêncio e do vazio como parte da ação artística.
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“(...) todos os grandes mestres buscam em sua obra, para além das cores, a
escuridão profunda que fica fora do tempo”
Orhan Pamuk, em Meu nome é vermelho
“Como a peste, o teatro é, portanto, uma formidável convocação de forças que
conduz o espírito, pelo exemplo, à origem de seus conflitos”
Antonin Artaud, em O teatro e a peste

Histórias de um velho profeta
Desde o início do distanciamento social imposto pelo receio da transmissão do
vírus Covid-19, em março do ano de 2020, voltei-me para dentro de minha casa e
nela fiquei, resoluto e conformado, tentando me adaptar à nova situação e buscando
conviver de maneira a encontrar modos que me permitissem viver o melhor possível
dentro do limite doméstico.
No início, tudo parecia ir muito bem. As aulas foram suspensas e, com elas, o
sufoco de início de semestre reverteu-se em tempo para fazer o que se quisesse da
vida, desde que não fosse sair de casa e ter contato com outras pessoas. Decidi trazer
as ferramentas da marcenaria e da serralheria do atelier da Faculdade de Artes
Visuais, na UFG, onde sou professor de arte; e iniciar uma produção no quintal de
casa. Logo, porém, percebi que os outros vizinhos também estavam vivendo o
isolamento e o barulho excessivo das máquinas acabou por me forçar a deixar meu
projeto de lado e buscar fazer outra coisa, menos barulhenta.
Voltei-me, então, para os arquivos, acervos, fotos antigas, assuntos familiares,
projetos inacabados, textos incompletos, pensando em, de alguma forma, poder
lapidá-los até chegar a uma possível publicação. A tese, que está há anos para ser
editada e enviada a algum editor, era um dos meus alvos. O livro de textos sobre arte,
que falta apenas ser organizado, também. Os poemas soltos, que poderiam
transformar-se, talvez, em um livro, idem. Por mais que eu tenha tido vontade de
trabalhar e retrabalhar essas memórias, acabei deixando tudo de lado.
Não sei o porquê, mas eu, que já não como carne de boi, de porco ou de galinha,
parei de comer carne de peixe, também. Processando eu mesmo minha própria
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comida, comecei a inventar pratos vegetarianos variados e a me desprender de
alimentos lácteos, como queijo, requeijão e creme de leite. O leite de vaca, que eu
pouco consumia, foi cortado de uma vez por todas. Ainda insisti mais uma ou duas
semanas em comer ovo, depois passei a ignorar o produto na geladeira, até que joguei
fora o resto que havia na bandeja.
Com medo de sair de casa, passei a fazer grandes compras no supermercado e a
estocar alimentos. Apenas os legumes, as frutas e as verduras, que não duram muito
tempo, me levam a ir ao mercadinho aqui perto de casa. O que eu ainda faço,
tomando todas as precauções, como trocar a roupa ao sair e entrar em casa, usar
máscaras e luvas de proteção. Fora isso, nada de rua.
Comecei a brincar com alimentos fermentados: suco de frutas fermentados, pães
à base de fermento natural, legumes fermentados – tipo kim-chi, que é um prato da
culinária coreana – e outras receitas, geralmente inventadas com o que tinha em
mãos. Não era um projeto, ou uma ação artística, era quase um render-se à situação
e esperar que as coisas melhorassem para poder voltar a fazer as coisas que sempre
fiz, que sempre fizemos, que é viver em sociedade. O tempo passou e a normalidade
não voltou.
Deixei meu cabelo e minha barba crescerem. Reparei que estou ficando velho e
grisalho, mas o resultado estético me agradou. Não era mais o professor. Não era mais
o artista. Lembrava um ser antigo. Lembrava-me que o tempo estava passando. Me
achei parecido à figura de um velho profeta.
Já tinha pensado na morte da espécie humana, mas não como agora. Nunca tinha
sido obrigado a estar sozinho, compulsoriamente, sem poder sair para a rua na hora
em que eu quisesse. E, mesmo que eu saísse, não ter ninguém para ver. Percebi, então,
que alguma coisa tinha acontecido de mau – sim, a palavra é essa – com a
humanidade e alguns efeitos dessa catástrofe não tinham volta.
Vivo falando sobre catástrofes. Vivo falando que tudo o que está ruim pode piorar.
Ao mesmo tempo, vivo achando que a humanidade, no momento decisivo, vai
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redimir-se e algum acontecimento extraordinário vai nos tirar da rota de colisão da
morte coletiva. Acho que me acostumei demais com as narrativas do cinema
americano, só pode: pensar em um final apoteótico é pensar que não vai ter um final.
O seriado vai continuar sendo exibido. A obra é processual… Mas isso não aconteceu
em relação ao golpe de Estado, em 2016, no Brasil. Isso não aconteceu quando
decidiram eleger um genocida para ocupar o governo! Isso não tem acontecido agora,
quando o pior, parece, ainda está para acontecer. Lembremo-nos, para sempre: neste
exato momento, contabiliza-se a morte de mais de 185 mil pessoas no Brasil
vitimadas pelo vírus da Covid-19! Somos o segundo país com mais casos, no mundo!
O velho profeta da barba grande não consegue salvar a si mesmo. Como ele vai
dizer ao mundo que as coisas tendem a ficar piores do que estão? Mundo, você ainda
está aí? Acho que eu o estou construindo, no agora do abrir e fechar dos olhos, mas
o que seria esse mundo que eu venho construindo e que vem sendo destruído pelas
previsões do profeta que enxerga o mal?
Não sei como explicar direito. Não que me faltem dados, mas é que este mundo
vive em constante estado de transformação e devoração. No fundo, acho que faz parte
de um método que, por mais empírico que tenha sido, ao longo desses anos que venho
trabalhando como artista plástico, o que se revela é sempre uma passagem, sempre
um sopro. Por sorte, nem o profeta, nem o artista e nem o cozinheiro, apesar de seu
silencioso veganismo, acreditam em um ideal de mundo. E, por viver o dia a dia, na
resistência e na persistência, podem embaralhar as cartas desse jogo binário entre céu
e inferno, bom e mau, e recomeçar tudo outra vez, como se o mundo só tivesse sido
inventado para ser –como um quebra-cabeças– novamente, desmontado.
Ano passado, antes mesmo da pandemia, isso foi ficando mais claro. Na exposição
Práticas da passagem, que realizei no Estudio DEZENOVE, em Santa Teresa, no Rio de
Janeiro, o problema da falta e do vazio como lugares do espaço estava presente em
todo trabalho por mim concebido. Era a passagem entre o céu e a terra e o vazio que
acabamos por herdar, fruto de nossas próprias inconsistências, humanos que somos.
E, ainda que eu me referisse a mim e à minha história, o que estava em jogo era o
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abismo em que, meses depois, tornou-se incontornável. Um dos trabalhos dessa
exposição, a título de exemplo, intitulado Breve, nada mais era do que um amontoado
em formato cônico de 60 quilos de terra. Estacionado em frente à porta principal, era
ele quem recepcionava os visitantes, que deviam desviar-se do volume para adentrar
o espaço expositivo.

Rubens da Silva. Breve (2019). 60 quilos de terra

Portanto, a precariedade e a efemeridade já apontavam para o equilíbrio instável
que os tempos vêm-nos apresentando como forma provisória do existir. Se há uma
imortalidade, ela deve existir, talvez, no impermanente, como diriam certas seitas,
dogmas e/ou religiões orientais. Quando começarmos a dar mais valor a uma árvore
centenária do que à estátua de algum colonizador, passamos a compreender que tudo
está em permanente transformação. Nesse momento, sagrada será a montanha e não
a estátua que repousa solene sobre seu pico, porque, ao invés da representação,
seremos parte de um conjunto de forças que se relacionam, em equilíbrio dependente.

O monge do apocalipse
Além de cozinhar, nesse tempo de retiro espiritual forçado, iniciei uma série de
trabalhos performáticos dirigidos ao aplicativo Instagram. Percebendo que esta é uma
plataforma onde os assuntos são rapidamente deslizados para baixo do visor da tela,
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em uma profusão de novidades sem limites e de assuntos variados, onde a atenção é
dividida o tempo todo com mil informações, comecei a fazer ensaios e exercícios que
tinham como fim a postagem nessa plataforma. Em um desses trabalhos, eu trago a
fumaça de um cigarro de maconha e a jogo sobre o obturador de vídeo da câmera,
fazendo a imagem do fundo – meu rosto – desaparecer, até que a cena é cortada. É
como a materialização do nada, o meu interesse nesse tipo de postagem.
Isso não é, exatamente, uma novidade. Para o “Dia do Nada” deste ano – um
evento criado por mim, em 2002, que acontece sempre na primeira segunda-feira do
mês de maio1 – eu apenas me encostei na cama e fiz três cliques, intitulando o
trabalho de Três gestos inúteis. Também costumo fotografar nuvens, buscar o silêncio,
tatear o vazio. Um professor meu disse que o que eu faço, em certos trabalhos e ações
de arte, “torna o visível, visível”, porque aquilo que eu apresento está lá, o tempo
todo, só não tinha sido percebido, ainda.

Rubens da Silva. Três gestos inúteis (2020). Fotografia.

Por outro lado, venho pensando a relação arte e vida de modo mais insistente e
processual, já que fazer da vida uma arte é uma ambição partilhada não só com outros
artistas, contemporâneos ou não, mas com todos aqueles que têm, como ambição, a
criação de uma obra. No meu caso, que ela corresponda à vida que eu levo.
Neste sentido, o cabelo e a barba crescendo ao longo desses meses de pandemia
foi um teste para entender até que ponto eu suportaria que essas coisas se
desenvolvessem sem que eu fizesse, ali, uma intervenção, já que eu vinha há anos

1

Consultado em: 15 de dezembro de 2020, no link: http://nothingday.blogspot.com
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usando cabelo e barba, curtos. E, uma hora, de fato, comecei a não suportar mais a
prisão imposta por uma situação que, parece, tende a se arrastar, principalmente no
Brasil, por gestos calculados em direção à morte, emitidos pelo próprio governo em
relação ao seu povo.
Acabei aceitando, então, o convite de uma amiga para conhecer a praia onde ela
mora, no litoral do Ceará, mas queria tomar aquela decisão como configuração de
um estado performático. Assim, no dia 05 de novembro, eu postei a câmera diante
de mim e raspei o cabelo e a barba que eu tinha acumulado desde o dia 21 de abril,
ou seja, depois de quase 7 meses!
Foi aí que coloquei título na performance que realizei: Do profeta ao monge. Mas
poderia ser, também, Superfície de contato, já que eu estava diminuindo as chances
do vírus se alojar em mim através dos meus pelos. E, como eu entraria e sairia de
aeroportos, além de pegar aviões lotados com pessoas até chegar na praia deserta
onde minha amiga mora, o melhor era tentar me proteger, ao máximo, dos contatos.

Rubens da Silva. Do profeta e o monge (2020). Frame de vídeo

Percebi outra coisa: minha misantropia nunca se sentiu tão à vontade quanto
nessa época de pandemia. É ver alguém andando na minha direção que eu já corto
caminho, sem me importar muito em ser ou parecer educado, sociável ou ter bons
modos. No supermercado, então, não faço a menor cerimônia para pedir que se
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afastem de mim enquanto estou passando as compras pelo caixa.
Mas me coloquei na situação de encarar que eu posso ser acometido pelo vírus e
as decorrências dessa ação são pura e prontamente minhas. Estava insuportável ficar
em casa adivinhando o futuro. O profeta não é o homem da ação. O profeta é o
homem da visão. Tanto que o vídeo que eu faço da passagem do profeta para o monge
começa comigo dentro de casa e eu fecho a porta atrás de mim para iniciar a ação.
Assim, troco o papel de profeta pelo de monge. Se o caso é passar por provas, para
atingir o nirvana, a iluminação, não há por que adiar a ação.

Estranhamento íntimo
Volto a pensar não só no precário, no efêmero e no equilíbrio instável, mas,
também, no ínfimo, na insignificância, no fazer das coisas pequenas: a unha que
cresce; o gosto por fazer pão e depois perder a paciência com o fazer pão; a percepção
de que, quando a fruta azeda, não necessariamente ela está podre, mas, justamente,
que aquele estado da matéria pode tornar-se uma iguaria culinária. E é aí, então, que,
ao observar as coisas do cotidiano, elas se tornam estranhas. Há um monte de
protocolos realizados no dia a dia, mas a gente coloca isso no automático e não
percebe. E quando percebe, surpreende-se.
A ideia do cabelo que cresce tem essa dimensão do estranhamente íntimo. Seu
corte, brusco – depois comecei a pensar – carrega a ideia de uma radicalidade do
sertão, particularmente aqui do Centro-Oeste do Brasil, dessa região em que o clima
se modifica radicalmente, extremamente. Em uma época do ano, seca e calor sem
trégua, em outra, chuva intensa.
O estranhamento íntimo, também pode ser pensado em termos do corte do
cabelo, como uma passagem do estado natural ao estado da cultura. Ou, a floresta e
a produção agrícola. Portanto, essas referências todas perpassam a ideia dessa
performance que mostra a passagem do Profeta da pandemia para o Monge do
apocalipse. E a “superfície de contato” é a própria terra que vai acolhendo novos usos
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não previstos, quando tudo se encontrava em seu estado de adormecimento natural.
Isso nos leva a pensar, também, que o mundo, tal como nós o conhecíamos, deixou
de existir. As relações entre as pessoas foram alteradas e isso não tem mais volta. Não
é nada aparente, porque acabamos por assimilar e nos adaptar aos modos de vida
impostos. Isso que se chama criatividade, às vezes, não passa de uma tática préprogramada para que passemos a produzir mais para o capitalismo. Basta ver como
nos adaptamos rapidamente à vida online! Para ser sincero, às vezes eu me sinto como
se estivesse em um purgatório, esperando ser julgado; e nada acontece. E a novidade
é essa, a pura repetição do mesmo!
Cenário de filme de ficção. Talvez um filme de terror. Drácula! O capitalista vai
até o longínquo castelo vender uma mansão para o Conde Drácula e este traz a peste
para cidade. Lembremos que, no capítulo “O teatro e a peste”, de Antonin Artaud,
inserido no livro O teatro e seu duplo (1984), o rei sonha que o navio vem trazendo a
peste e obriga-o a mudar de rota, fechando seu acesso aos portos do país. Aqui, no
nosso país tropical e de histórico escravocrata, porém, a peste torna-se moeda de
troca e disputa política pelo poder. O conde Drácula já fez a sua parte e o caos impera!
O estranhamento vai-se naturalizando até ninguém mais estranhar o estranho.
Tomando Artaud como base (1984), devemos nos orientar pela possibilidade de
criação de uma escrita que se faça, ela mesma, pandemia. De empestear o que ainda
nos resta de certeza com o vírus da loucura semântica, porque, mais razão que a razão
é a necessidade de sobrevivência da espécie. E ela, assim como a linguagem, tende
ao desaparecimento.
Todavia, não quero me ater, aqui, a um problema teórico, visto que um ensaio
com esse teor deveria levar em consideração a questão do teatro em relação à vida,
pensada em coincidência e consonância com um ato teatral, onde somos, nós
mesmos, os personagens em cena. Além disso, recolocar o problema da representação
e da mimese, recuando até, pelo menos, Platão, que, em A República, faz um ataque
direto aos dramaturgos, colocando, pela boca do filósofo Sócrates, que os artistas não
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poderiam escrever nada que contivesse o que não fosse bom, belo e justo, a fim de
garantir o saudável desenvolvimento da polis.2
No meu caso, simplesmente optei por diminuir a superfície de contato entre a
possibilidade de contágio e o meu corpo. Afastando, também, as pessoas de mim (há
algo espiritual nesse deslocamento, também, o qual tento tatear por estas palavras
que me levam a pensar nas consequências provocadas durante este período da
pandemia). O amor, agora, é manter-se afastado dos outros.
Loucura ou parte de uma estratégia na qual estamos capturados? Certo é que o
sentido de nossas vidas, dentro do jogo do capitalismo, tem se tornado, cada vez mais
– e mais velozmente – sem sentido. Sem sentido no sentido da violência. A crise
adensou-se e as pessoas começaram a desconfiar umas das outras. Alguém disse que
o problema era a falta de segurança. E disseram que as pessoas deveriam estar
armadas. A casa protegida. A família assegurada pelos seguros. O antivírus digital
instalado em todos os computadores do escritório. Vigias eletrônicos. E, de repente,
o vírus – ele mesmo –, tornando todo o controle inútil. Há os que preferem, diante da
impotência, mostrar incredulidade. Os negacionistas estão aí para fazer o papel
destruidor deles. Outros, porém, compreendem que há um longo caminho a ser
trilhado, ainda.
Finalizando, trago para o debate duas frases de Paul Klee, que podem orientar,
senão uma conclusão, ao menos um retorno circular ao tema que este ensaio se
propõe fazer. A primeira vem de uma citação do filósofo Gilles Deleuze (1987)
citando o pintor e poeta suíço, que dizia, sobre a obra de arte: “falta o povo!”. A
segunda, de uma célebre frase de 1921, onde ele diz que “a arte não reproduz o
visível. Ela torna visível”3.
Esse caminho só pode ser feito em comunhão social, em partilha, em
compartilhamento, em trocas mútuas, por mais que isso pareça, hoje, impossível de

2 Platão,
3 Klee,

A República, São Paulo: Ed. Nova Cultura, 1999, livro III, pp. 75-113, 1999.
Paul, Teoría del arte moderno, Buenos Aires: Cactus, 2007, p. 35.
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ser realizado. O profeta falastrão silencia-se. O monge, em silêncio, faz sua pregação
no deserto. O artista deixa um mapa com indicações de espaço e de tempo para um
possível viajante, vindo do futuro, orientar-se. E tudo o que pode a arte, nessa
situação, é resistir. Ou melhor, é tornar visível o visível, pois aí reside o mistério da
criação em forma de enigma.

Rubens da Silva. Pegadas na praia (2020). Fotografia
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Na corda bamba e por um fio: cancelamentos, precarização
e novos modos de re-existência artística durante a
pandemia da Covid-19 no Brasil*
Isabel Penoni**
Jaqueline Andrade***
Phellipe Azevedo****
Rodrigo Maré*****
Wallace Lino******
Resumen
En el 9 de octubre de 2020, cinco de los siete integrantes de la Cía
Marginal se reunieron en una videollamada por Zoom compartida
por una serie de artistas y colectivos del teatro carioca. El propósito
del encuentro fue la escritura colectiva de un artículo que reflexionó
sobre los impactos de la pandemia del Covid-19 en la práctica del
grupo, lo que decidimos hacer en forma de "artículo hablado", para
utilizar los términos y la referencia de Azevedo et al. (en prensa). Se
trata de experimentar una escritura sustentada en la experiencia
vivida, que no oculta los vínculos entre quién dice y qué se dice. Con
esto, se desea proyectar los cánones académicos y sus jerarquías
violentas, utilizando un procedimiento de discurso alternativo
basado en la oralidad y sus afectos. Entonces, con la mediación de la
pantalla, desde nuestras casas, hablamos durante tres horas
seguidas, de las cuales este texto busca mantener no solo las ideas,
sino principalmente la urgencia que plantean. Lo que tenemos aquí
es memoria, substancia de pensamiento.
Palabras clave: pandemia – teatro – Cía Marginal

* Texto produzido com apoio do Programa Pesquisador – Instalação (PPInst – Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro), através do projeto de pesquisa “Encenação e Pedagogia – dispositivos
contemporâneos de um teatro socialmente engajado”, coordenado por Isabel Penoni.
** Isabel Penoni é diretora e pesquisadora teatral, professora do Programa de Pós-Graduação em
Ensino das Artes Cênicas (PPGEAC) e do Departamento de Ensino do Teatro da UNIRIO
*** Jaqueline Andrade é atriz e assistente social, formada em Serviço Social pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, tendo atuado e colaborado em espetáculos do Coletivo Paralelas, Grupo
Atiro e Coletivo Arame Farpado, além da Cia Marginal.
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Resumo
A 09 de outubro de 2020, cinco dos sete integrantes da Cia Marginal1
se reuniram numa sala de uma conta do Zoom compartilhada por
uma série de artistas e coletivos de teatro cariocas. O objetivo da
reunião era a escrita coletiva de um artigo que refletisse sobre os
impactos da pandemia da Covid-19 na prática da companhia, o que
resolvemos fazer na forma de um “artigo falado”, para usar os termos
e a referência de Azevedo et al (no prelo). Trata-se de experimentar
uma escrita amparada pela experiência vivida, que não oculta os
vínculos entre quem diz e aquilo que se diz. Busca-se, com isso,
tencionar os cânones acadêmicos e suas hierarquias violentas,
recorrendo a um procedimento discursivo alternativo baseado na
oralidade e em seus afetos. Assim, com a mediação da tela, a partir
de nossas casas, conversamos por três horas seguidas, das quais este
texto procura guardar não apenas as ideias, mas, principalmente, a
urgência que elas suscitam. O que temos aqui é memória —matéria
de pensamento.
Palavras chave: pandemia – teatro – Cia Marginal

Nas linhas que se seguem, o leitor terá acesso a um pouco do que temos pensado
não apenas coletivamente, mas também individualmente, sobre os “cancelamentos”
a que nossos espetáculos foram submetidos, a precarização ainda maior de nosso
1A

Cia Marginal desenvolve prática teatral contínua desde 2005. Sediada na Maré, maior conjunto de
favelas do Rio de Janeiro, a companhia é hoje referência na cena contemporânea da cidade, com cinco
espetáculos no repertório, criados a partir de pesquisas imersivas em contextos específicos. Estes
trabalhos problematizam as relações entre centro e margem, desconstruindo narrativas hegemônicas
com a inscrição de vozes e corpos periféricos em cena. A Cia Marginal tem-se apresentado nos
principais teatros do Rio e em importantes festivais nacionais e internacionais. O espetáculo Eles não
usam tênis naique circulou por mais de 40 cidades brasileiras entre 2018-2019. O trabalho mais
recente, Hoje não saio daqui, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018, foi apontado entre
os dez melhores espetáculos de 2019 pelo Jornal O Globo. A companhia é hoje integrada por sete
multiartistas e pesquisadores: Geandra Nobre e Priscilla Monteiro somam-se aos já citados.
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trabalho com as chamadas “medidas emergenciais” para o setor cultural; e também
sobre os sentidos de “re-existência” das ações em que muitos de nós nos engajamos
durante o período de isolamento social iniciado no Brasil em meados de março de
2020. Mais que tudo, ficará evidente, em consonância com o que disse Grada Kilomba
(2020), em entrevista recente ao BOCA – Biennial of contemporary arts, o quando “a
pandemia torna extremamente visível a história colonial e suas estruturas de
exclusão”, levando aqueles que são sistematicamente marginalizados a marcar uma
posição que passa muitas vezes por estabelecer parcerias que efetivamente lhes
possibilitem “não mais apenas reagir a narrativas, mas a ditar suas próprias
narrativas” (Idem).
Para isso, manteve-se aqui o calor das falas, com suas peculiaridades. Serão
perceptíveis as múltiplas intersecções de gênero, raça e classe que configuram a Cia
Marginal2, através de um discurso que procura incluir diferentes linhas de força e
expressão. Neste artigo, tecido por variadas vozes, o leitor poderá antever logo nas
primeiras páginas como para a maioria dos integrantes da companhia, negros e
moradores de favela, a construção de uma trajetória profissional no teatro, ainda que
excepcional, não implica mais que uma estabilidade material e emocional
circunstancial, inscrevendo a luta pela sobrevivência como um aspecto indissociável
de sua prática artística.

Quando a exceção volta a ser regra
Para Nas linhas que se seguem, o leitor terá acesso a um pouco do que temos
pensado não apenas coletivamente, mas também individualmente, sobre os
“cancelamentos” a que nossos espetáculos foram submetidos, a precarização ainda
2 Dos

sete integrantes da Cia Marginal, Isabel é moradora do Flamengo (Zona Sul do Rio); Geandra
Nobre, Priscilla Monteiro e Rodrigo Maré, da Maré (Zona Norte); Jaqueline Andrade e Wallace Lino,
de Ramos (Zona Norte) e Estácio (Centro), respectivamente, mas, assim como os três anteriores,
“crias” da Maré; e, por fim, Phellipe Azevedo, morador do Morro do Pinto (Centro) e “cria” do Cajú
(Zona Norte). Isabel e Phellipe se identificam como brancos, Priscilla como “afro-indígena”; Geandra,
Jaqueline, Rodrigo e Wallace, como negros. Isabel é a única que não foi criada nem nunca morou em
uma favela.
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maior de nosso trabalho com as chamadas “medidas emergenciais” para o setor
cultural; e também sobre os sentidos de “re-existência” das ações em que muitos de
nós nos engajamos durante o período de isolamento social iniciado no Brasil em
meados de março de 2020. Mais que tudo, ficará evidente, em consonância com o
que disse Grada Kilomba (2020), em entrevista recente ao BOCA – Biennial of
contemporary arts, o quando “a pandemia torna extremamente visível a história
colonial e suas estruturas de exclusão”, levando aqueles que são sistematicamente
marginalizados a marcar uma posição que passa muitas vezes por estabelecer
parcerias que efetivamente lhes possibilitem “não mais apenas reagir a narrativas,
mas a ditar suas próprias narrativas” (Idem).
Para isso, manteve-se aqui o calor das falas, com suas peculiaridades. Serão
perceptíveis as múltiplas intersecções de gênero, raça e classe que configuram a Cia
Marginal3, através de um discurso que procura incluir diferentes linhas de força e
expressão. Neste artigo, tecido por variadas vozes, o leitor poderá antever logo nas
primeiras páginas como para a maioria dos integrantes da companhia, negros e
moradores de favela, a construção de uma trajetória profissional no teatro, ainda que
excepcional, não implica mais que uma estabilidade material e emocional
circunstancial, inscrevendo a luta pela sobrevivência como um aspecto indissociável
de sua prática artística.
Quando a exceção volta a ser regra
ISABEL – Quando a pandemia chegou ao Brasil, a Cia Marginal completava mais
de um ano da produção de Hoje não saio daqui4. Fechamos 2019 com uma indicação

3 Dos

sete integrantes da Cia Marginal, Isabel é moradora do Flamengo (Zona Sul do Rio); Geandra
Nobre, Priscilla Monteiro e Rodrigo Maré, da Maré (Zona Norte); Jaqueline Andrade e Wallace Lino,
de Ramos (Zona Norte) e Estácio (Centro), respectivamente, mas, assim como os três anteriores,
“crias” da Maré; e, por fim, Phellipe Azevedo, morador do Morro do Pinto (Centro) e “cria” do Cajú
(Zona Norte). Isabel e Phellipe se identificam como brancos, Priscilla como “afro-indígena”; Geandra,
Jaqueline, Rodrigo e Wallace, como negros. Isabel é a única que não foi criada nem nunca morou em
uma favela.
4 Realizado com recursos do Rumos Itaú Cultural 2018, Hoje não saio daqui estreou em dezembro de
2019, no Parque Ecológico da Maré (Rio de Janeiro). Criado para acontecer em parques e jardins, de
forma itinerante e interativa, o espetáculo reúne no elenco, além das atrizes e atores da Cia Marginal,
mais cinco multiartistas angolanos (Zola Star, Ruth Mariana, Maria Tussevo, Elmer Peres, Vanu
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ao Prêmio Faz Diferença, o espetáculo apontado entre os dez melhores do ano e um
2020 promissor pela frente. Na semana em que entramos na quarentena, eu e Ruth
íamos participar de uma reunião com um grupo de curadores franceses, vocês
lembram? A reunião foi cancelada na véspera, os franceses voltaram para casa; e
recordo da sensação de escorrer pelos dedos uma oportunidade importante. Sabemos
que nada é fácil de ser construído por um grupo como o nosso. A Cia Marginal convive
desde o início com uma força voltada para que ela não exista. Então, é impossível não
se afligir com uma quebra como essa, gerada pela pandemia, que interrompe
bruscamente uma trajetória já construída com tanta dificuldade. Além do Hoje não
saio daqui, que teve sua circulação interrompida, Wallace e o Grupo Atiro5 estavam
para estrear o Corpo minado no SESC-Ginástico; e Phellipe e o Arame Farpado6
tinham acabado de estrear O clássico êxodo no SESC-Copacabana. Como vocês
viveram esses cancelamentos? Quais foram suas consequências materiais, simbólicas
e afetivas?
WALLACE – Eu fico pensando em como os nossos trabalhos são atravessados pelas
perseguições que sofremos como artistas, nessa interação mais comercial com a cena
carioca. A primeira resposta negativa que tivemos foi quase uma morte dessa
tentativa de se estabelecer no teatro de fato. Eu estava envolvido em três trabalhos;

Rodrigues e Nzaji). Com direção de Isabel Penoni e dramaturgia construída em colaboração com o
escritor Jô Bilac, abordam-se questões como o imaginário exotizante em torno do desconhecido, o
apagamento da história de pessoas negras, o racismo e a xenofobia crescentes, assim como,
inversamente, as múltiplas possibilidades de resistência afetiva e política no convívio com a
diversidade.
5 O Atiro é um grupo de teatro oriundo da Maré, formado em 2013 a partir das oficinas de extensão
da Cia Marginal em parceria com a Redes da Maré. Ao longo de sua trajetória, consolidou uma equipe
e produziu seis espetáculos: Vai (2013); Família e Obedeça (2017); Ant corpo e Corpo minado (2018);
e Corpo minado em quarentena (2020), os quatro do meio compondo um único projeto chamado
“Agora Sei o Chão que Piso”. Integram hoje o grupo: Desirré Santos, João Paulo Rodrigues, Kamyla
Galdeano, Marcos Diniz, Matheus Affonso, Paulo Victor Lino, Romário Melo, Wallace Lino e
Wellington Oliveira.
6 O Coletivo Arame Farpado é formado por artistas que são crias da periferia e da favela. Através das
linguagens do audiovisual e do teatro, investiga a fricção entre arte, humor, tecnologia, território e
memória. Criado em 2017, na UNIRIO, produziu até hoje dois espetáculos e uma obra audiovisual:
as peças Arame farpado e “O clássico êxodo (2020); e o Reality Show Canceladas (2020). Integram
hoje o Coletivo: João Pedro Zabeti, Lais Lage, Lidiane Oliveira, Peterson Oliveira, Phellipe Azevedo,
Sol Targino e Wellington Oliveira.
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atuando no Hoje não saio daqui, dirigindo o Corpo minado7 e fazendo a dramaturgia
de O clássico êxodo8. Então, são todas as possibilidades que se abriram para mim como
artista, nesse ano, que se fecham. É sobre como eu vou sobreviver, sem ter uma
perspectiva de receber alguma grana e sem manter um mínimo de integridade, no
sentido de mente estável. A pandemia mostra o quanto ela também é racista... Eu
lembro do meu pai falando comigo, eu desesperado com o isolamento, muito
preocupado em sobrevivermos ao coronavírus; e ele me diz: “Como eu não vou,
trabalhando no hospital, estando exposto 24 horas, beber uma cerveja quando volto
para casa? Eu preciso estar vivo”. É asfixiante essa ideia de que nem no isolamento
você consegue garantir suas necessidades básicas. Isso para mim é o mais importante.
Eu não consigo pensar nos coletivos desligados da minha vida; eles estão conectados
à ideia de como eu vou sobreviver.
RODRIGO – Tudo isso que você fala, Wallace, me faz pensar em quem pode e
quem não pode; e nas formas diferentes de se relacionar numa cidade e num país no
meio de uma pandemia. Mesmo aqui dentro da Maré, as coisas se desdobraram de
formas diferentes. No Parque União, eu via as pessoas usando máscara e tentando
manter um isolamento mínimo, enquanto na Nova Holanda as pessoas tinham uma
relação mais aberta, tipo “vamos mesmo”. Para a gente, enquanto grupo de teatro da
favela, da periferia, as maneiras de enfrentar a pandemia também foram diferentes.
Apesar de sermos um coletivo, somos plurais. Muita gente falou: “Nunca trabalhei
tanto como agora”. Assim como teve quem disse: “Perdi tudo que estava engatilhado”.

7 Corpo

minado é o quinto espetáculo do Grupo Atiro, dirigido por Desirée Santos e Wallace Lino, e
elenco composto pelas atrizes Bárbara Assis, Camila Rocha, Jaqueline Andrade, Kamyla Galdeano e
Nádia Bittencourt. Tendo estreado em 2018, no Centro de Artes da Maré, a peça reúne sobreviventes
de um massacre, que lutam para garantir um futuro onde mulheres negras continuem a existir.
Recentemente, o trabalho foi adaptado para a Internet, recebendo o nome Corpo minado em
quarentena. Para a versão audiovisual, soma-se à direção JV Santos; e um novo elenco é formado por
Adrielle Vieira, Kamyla Galdeano, Livia Laso, Nádia Bittencourt e Vanu Rodrigues.
8 O clássico êxodo tem direção de Phellipe Azevedo e elenco formado por João Pedro Zabeti, Lais
Lage, Lidiane Oliveira, Peterson Oliveira e Sol Targino. Estreou em março de 2020, no SESCCopacabana e teve parte de sua temporada de estreia cancelada em decorrência da pandemia.
Articulando as linguagens do audiovisual, da intervenção urbana e do teatro, O clássico êxodo discute
a questão do acesso à cidade, através da trajetória de uma atriz negra que, para driblar o tempo
perdido cotidianamente no trânsito, decide se mudar para um ônibus, transformando-o em sua casa.

76

VVAA Na corda bamba e por um fio

A necessidade de se reorganizar com o acesso à Internet foi crucial. O que define é
sempre quem tem e quem não tem estrutura. Eu, por exemplo, não tinha estrutura
para gravar em casa. Então, conversei com o Thomas e ele disse: “Cara, você tinha
que pegar uma grana e investir”. Mas eu não tinha dinheiro, tá ligado? Ele me
mostrou um mic que é para Iphone e transforma o seu celular numa estrutura para
gravar coisas em casa. Pow! Ele comprou no cartão dele, parcelamos em 12 vezes. O
dinheiro que eu faço hoje é para pagar essa parada. O nível de reorganização é muito
grande... Eu só consegui uma estrutura porque conheço alguém... Apesar de sermos
um coletivo, a pandemia obrigou a gente a se reorganizar individualmente; e nada
garante que vamos conseguir.
ISABEL – Isso pode levar a uma dispersão dos integrantes do grupo, né?
RODRIGO – Sim, muito. A primeira coisa que eu pensei foi em correr atrás de um
trampo formal. Porque show não vai ter e a Cia Marginal não vai circular com o Hoje
não saio daqui. Então, de onde vamos tirar dinheiro? Meu primo até me mandou
umas paradas do trabalho dele que dava para fazer de home office. É muito louco esse
lugar que leva a gente a pensar na estrutura financeira antes de tudo, como o Wallace
falou; e só depois no psicológico, na saúde. Eu acredito que muitos grupos resolveram
suspender suas atividades por um tempo, por não terem força para conseguir se
manter.
ISABEL – E vocês, Jaqueline e Phellipe, como sentiram e viveram esses
cancelamentos?
PHELLIPE – Sobre o cancelamento em si, falando de uma vivência muito pessoal,
foi um dos momentos mais críticos, pensando na profissão, no grupo, no teatro. Ele
colocou em questão os nossos modos de produção e o tipo de produção estabelecido
desde sempre. Não estamos recebendo salário, o dinheiro que chega é de seiscentos
reais e não paga o aluguel. Você está todo mês lidando com a ajuda de amigos e isso
vai virando uma bola de neve na sua cabeça. No meio da quarentena, você pensa:
“Tenho que viver isso”. Ao mesmo tempo, você revê a forma como veio produzindo
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até aqui. Tem uma fala que ouvi, não lembro de quem, que discutia esses momentos
de caos. Porque fica essa esperança de que vai voltar ao que era antes; e o que dizia
é que isso não vai acontecer. Mesmo que todo mundo volte a andar na rua, mesmo
que não exista mais o coronavírus, as relações e os modos de produção não poderão
se manter como antes; e o que havia antes era absurdamente excludente. Quando
uma empresa coloca que você precisa iniciar a produção de um espetáculo com o seu
próprio dinheiro, ela parte do princípio de que os grupos têm dinheiro. Minha
sensação é que a pandemia colocou uma lupa nos problemas sociais. Enquanto tem
uma galera que bomba no teatro online, os grupos periféricos trabalham sem garantia
nenhuma, nem de acesso ao próprio espaço virtual. O que aconteceu com o projeto
que estreamos pouco antes da pandemia foi que, como a gente não tinha dinheiro
para a montagem, pedimos emprestado; e 90% das pessoas que emprestaram
dinheiro são pessoas faveladas. Quando a pandemia começou, tínhamos metade das
apresentações ainda a fazer, uma dívida e um espetáculo cancelado. O que fica para
mim é que esse espaço não é para a gente. Você pega um empréstimo para fazer um
trabalho que futuramente vai te dar apenas o necessário para pagar aquela dívida. E
o outro espetáculo, que achei que seria o acontecimento do ano para garantir as
nossas vidas também foi cancelado. Hoje não saio daqui foi o projeto mais bem pago
do último Rumos Itaú Cultural, nacionalmente falando. Se esse é o maior dinheiro
que existe no teatro, então esse teatro não é para a gente. Nunca foi. O teatro está
morto. Essa galera que se mantém no teatro não ganha dinheiro com isso, a grana
vem de outros lugares.
JAQUELINE – Para mim, foi um pouco diferente, porque eu já estava em
quarentena antes da pandemia começar, por conta do preceito religioso. Já não podia
trabalhar, especialmente com teatro. Mas eu fazia parte do elenco do Hoje não saio
daqui e do Corpo minado; e sabia que os espetáculos circulariam ao longo de 2020.
Apesar de não estar participando desses trabalhos no início da pandemia, eu contava
com eles para viver em 2020, porque o teatro é o meu sustento, é de onde tiro
dinheiro para pagar minhas contas, meu aluguel, para comprar comida para as
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minhas gatas e para mim. É muito grave o que está acontecendo. Meu preceito acabou
e ainda estamos nessa situação em que o trabalho não existe. O PH fala que a
pandemia colocou uma lupa nas questões sociais. Mas não é sobre olhar mais de perto
um problema, é sobre sentir na pele o problema ficando maior. A pandemia arrebenta
para o lado mais fraco e, no caso, somos nós que estamos nessa ponta. Eu tinha planos
de fazer as peças e ganhar dinheiro com elas. Mas isso não está acontecendo. Nessa
semana, precisei pegar dinheiro emprestado para pagar a luz. Esse dinheiro não vai
para lugar nenhum. Não é um investimento na minha vida, no meu alimento... É
simplesmente para pagar contas absurdas. A Light aceitou não cortar a luz das
pessoas por três meses. Mas estamos de quarentena há mais de nove meses. Se não
pagasse, iriam cortar a luz e ficaria sem geladeira. A pandemia tira o meu trabalho,
o meu sustento e a minha dignidade. Pedir dinheiro emprestado é muito indigno.
Injusto. Humilhante. A gente tinha total condição de não estar passando por isso, a
Cia Marginal em especial. Sabemos o quanto somos exceção nesse rolê da arte no Rio
de Janeiro, o quanto alcançamos coisas que muitos outros grupos periféricos não
alcançaram. Temos um pouco mais que os outros, mas é tão pouquinho, que no fim
estamos no mesmo lugar. Grupos periféricos estão se desdobrando para sobreviver e
a Cia Marginal não foge a essa regra. O que antes era uma exceção, agora voltou a
ser regra. Voltamos para o lugar em que sempre estivemos, de ter mais dificuldade
de acessar certos espaços, mais dificuldade para conseguir dinheiro. É muito difícil
ter que viver sempre na corda bamba; e agora a corda está bamba e por um fio. Estou
no Entidade, com Wallace e Paulo Victor; no 14 de março, com a Geandra; e no
Canceladas, com o Arame. A gente vai tentando se virar. O dinheiro, que já era pouco,
diminuiu. Eles propõem misérias. Pow... Mil quatrocentos e poucos reais, sem contar
o desconto do imposto... E querem excelência...
WALLACE – Hoje estávamos preenchendo o relatório da Secretaria do Estado;
tem um ponto em que eles falam que, caso realizem uma nova edição do evento, você
tem que se comprometer a disponibilizar novamente sua live...
RODRIGO – Graças a Deus, essa Secretaria vai rodar. Eu li essa parada, Wallace;
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além de tudo, o material produzido tem que estar dentro da norma deles, o vídeo tem
que ter tantos pixels... A foto tanto de qualidade... Quem não tem uma estrutura
mínima, como se vira?
JAQUELINE – Eles querem o nosso trabalho, mas não querem pagar por esse
trabalho. Parece que é um favor que estão fazendo.
ISABEL – Como o grupo está sem nada, acham que qualquer migalha vai ser
suficiente para pagar o trabalho.
JAQUELINE – Eles usam nosso desespero, nossa necessidade.
PHELLIPE – Nosso medo.
JAQUELINE – Usam porque sabem que a gente vai topar. É como um exército de
reserva. Se você não quiser, tem outro que vai querer e por menos do que eles estão
te propondo.
PHELLIPE – No filme Pass over, do Spike Lee, que é um Esperando Godot numa
esquina de uma possível favela, tem uma cena em que os dois personagens conversam
sobre quando vão sair dali. E um deles fala: “Mas e se nunca conseguirmos sair dessa
esquina?”. O outro responde: “Então, eu vou aceitar.” Esse “aceitar” representa aquilo
que o Rodrigo falou, do trabalho formal; e que acompanha o artista favelado o tempo
inteiro... Toda hora você vai lá no vagas.com, manda uma mensagem... Isso não é
novo.
ISABEL – Voltando à construção da nossa trajetória, que normalmente já é difícil
e na pandemia se tornou inviável, é impossível não pensar no caso da empresa da Cia
Marginal, que demorou quinze anos para ser criada. Há muito tempo, vínhamos
falando do CNPJ do grupo, mas só conseguimos dar esse passo num momento em
que sabíamos que poderíamos arcar com aquele custo. Hoje não saio daqui não apenas
bancou a criação e manutenção inicial como nos fez imaginar que seria possível fazer
da empresa algo permanente. Mas veio a pandemia e decretou, senão ainda o fim, a
sua suspensão, pois já não temos mais como sustentá-la. Acho paradigmático esse
caso, no sentido do impacto da pandemia para o nosso grupo. A Cia Marginal estava
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para dar um salto e esse salto foi interrompido antes mesmo de tirarmos os pés do
chão.
RODRIGO – Você fala da nossa virada. PH também trouxe isso: “Cara, Hoje não
saio daqui vai ser o espetáculo do ano”. Acho que tem um tanto de utopia nessa ideia.
Nós fomos para Portugal, circulamos muito com Eles não usam tênis naique. Isso foi
muito grande também. Mas ainda assim estamos aqui, no mesmo lugar. Tem muitas
estruturas maiores que a gente, sabe? Esse trabalho, dentro das possibilidades que
ele tem, não faz com que a gente supere as necessidades que configuram os artistas
desse grupo. Não adianta eu ter um salário de três mil reais por seis meses porque
esse dinheiro vai sumir, eu não vou conseguir juntar nada. Independente do que a
gente projete como cachê, sempre voltamos para a realidade. O que determina é
quem pode e quem não pode acessar, é isso que vai estruturar essa profissão. É doido
falar disso.
JAQUELINE – Isso tudo é muito difícil, mas ainda assim eu tinha no que investir.
O trabalho artístico me daria, como o Rodrigo falou, apenas algum tipo de
estabilidade. Mas ao menos havia a possibilidade de investir em coisas que renderiam
a longo prazo. Agora, você investe numa coisa que vai te render apenas naquele
momento em que você precisa muito. O investimento a longo prazo parou, porque o
nosso trabalho foi o primeiro a sair de cena e será o último a voltar. Se já não tinha
muita esperança ganhando edital, agora, ela ficou zerada. As pessoas sabem disso e
é como se nada estivesse acontecendo. Pagar muito pouco por um projeto que exige
demais das pessoas é fingir que não tem uma pandemia, é ignorar grupos periféricos
e privilegiar grupos grandes. Se antes a gente não era visto, agora a gente está morto
e ninguém está fazendo questão de velar nosso defunto. Sou muito dramática.
Desculpa.
WALLACE – Tudo que a gente está falando tem a ver com esse lugar de alguém
que sempre teve que lidar com a exclusão. Ontem eu fui à casa da minha mãe e ela
me perguntou sobre como eu estava e aí falei: “Ah, de novo, preocupado sobre como
vou pagar o aluguel; enfim, tem algumas possibilidades e tal, mas estou meio
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cansado, porque foi o ano inteiro nessa missão de só viver para comer e pagar o
aluguel e sempre no desespero. Por exemplo, agora, eu não consigo nem pensar em
alguém para pedir dinheiro emprestado”. Aí, ela falou: “Mas nunca foi fácil, né
Wallace? Para o pobre, nunca nada foi fácil. Quando a gente começa a estudar,
começa também a flertar com o sonho, mas não podemos sonhar sem esquecer da
realidade.” Essa fala dela para mim é sobre como existe uma produção cotidiana
nossa para se estabelecer como artista, o tempo inteiro sonhando e achando que a
realidade vai mudar... Mas isso não é real. Ao contrário, sempre existem experiências
que reafirmam essa realidade, como a pandemia... Nunca tive nem dúvida sobre
arrumar um outro emprego. Na minha adolescência, quando decidi fazer teatro, eu
enfrentava as mesmas questões que estou vivendo agora. A minha mãe dizia que não
era para eu fazer teatro porque aquilo não era para a gente. Ela falava sobre uma
estabilidade financeira que a outra opção ia me dar e não o teatro. Ainda assim, eu
me reconhecia nessa experiência de ser artista e ainda me reconheço. Mas desde lá
convivo com esse pânico... Eu lembro de quando a gente soube, no dia da estreia do
Corpo minado... O técnico do teatro chamou a mim, Wellington e Paulo Vitor para
darmos a notícia para as atrizes de que estava cancelado... Eu fico mexido, porque é
uma das memórias mais tristes desse processo. A gente estava ali, há dois anos
investindo para que esse espetáculo circulasse no máximo de lugares possíveis. E
quando a gente conseguiu fazer a primeira venda do espetáculo... Uma das atrizes
começou a gritar e foi um grito que todo mundo estava sentindo. “Preto, sempre
quando chega no lugar do sonho, eles tiram o nosso tapete!”. E completou: “É um
absurdo a gente lutar até aqui e acabar desse jeito!” Depois, a gente foi para um
samba e no outro dia para a praia; decidimos ficar ali, em grupo; e falamos de como
essa experiência não é exclusiva da nossa trajetória. Amar a negritude é perigoso.
Você sente que é perigoso porque você é preto. Rodrigo falou bem, essa não é a
primeira vez que a gente sonha que um projeto vai acontecer. Acho que a gente está
falando da trajetória da Marginal. E de um sonho que não é de ser artista. Porque eu
sou artista. O meu sonho é poder me estabelecer enquanto artista, entende? E se
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estabelecer como artista não tem a ver com ser rico, fazer sucesso, tem a ver com
existir.

Migalhas e racismo estrutural
ISABEL – Durante a pandemia, toda a sociedade foi convocada a se reinventar no
ambiente virtual. Mas sabemos que, para determinadas áreas, como as da cultura e
da educação, essa reinvenção implica uma precarização enorme. E, no fim, o risco de
desaparecimento. Quando a quarentena começou, eu estava a um mês de estrear um
espetáculo no SESC-Tijuca com duas atrizes daqui do Rio. Diferente do Phellipe, que
já tinha estreado, a gente ainda não tinha nem assinado contrato. Aí, entramos na
quarentena e o processo de montagem foi suspenso, assim como a pauta prometida.
Mais tarde, fomos sondadas sobre a possibilidade de adaptarmos o trabalho para os
meios virtuais. Ao que respondemos positivamente, com uma única condição: tempo.
Mas a duração que nos pareceu razoável não devia ser aceitável para eles, pois nunca
mais entraram em contato. Isso me faz pensar de novo na história das migalhas: “Se
você não quer, vai para outro”; e em como a gente acaba sendo obrigado a aceitar
condições muito ingratas, que precarizam ainda mais nossas relações de trabalho.
WALLACE – Eu acho que tudo que a gente está falando não pode ser dissociado
de um projeto político e econômico que está estabelecido. Quando a gente pega a
cultura lá do Censo, a gente vê que ela produzia em 2009, 2010, quando houve uma
abertura política, um giro muito maior de capital do que as empresas que controlam
a dinâmica da cidade. Mas mesmo naquele momento não se estruturou um projeto
para a cultura enquanto política de Estado. Quando a gente pensa em educação,
ainda que ela seja precarizada, tem um Estado que garante o espaço da escola,
minimamente. O SUS, ainda que precarizado, é um modelo de saúde, porque existe
alguma supervisão do Estado. Mas a cultura nunca ocupou esse lugar na história do
Brasil. A gente está falando de um projeto político-cultural que não existe. Então,
quando nos vemos como favelados e como corpos dissidentes e negros, vamos estar
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tretando com esse lugar que não existe. Por isso, a arte pertence aos ricos. Porque
quem vai conseguir se estabelecer dentro desse lugar, que não oferece garantia
nenhuma, não é o favelado, entende? Quando a gente tem um prefeito que fala que
o artista tem que trabalhar com o sentimento, porque não existe dinheiro para a
cultura...
RODRIGO – E a Regina Duarte diz que o artista é o “pum” do palhaço...
WALLACE – Justamente. A gente tem uma manifestação do Estado nesse
momento da pandemia que é ainda mais irresponsável em relação à cultura. A criação
da Marginal como um grupo está ligada àquela abertura política que começa em 2000
e pouco. A nossa trajetória atravessa várias camadas da história, mas essa história
nunca vai dar conta das nossas presenças, porque pobre e favelado nunca estiveram
dentro, de verdade, de nenhum projeto político até hoje. Acho que isso é muito
importante, porque se relaciona com o tratamento que a Marginal e qualquer outro
grupo periférico recebem das instituições, com o racismo que sofrem. Mesmo que
permitam que a gente entre, controlam como devemos agir e nos portar. Não pode
isso, não pode aquilo, enquanto vemos montagens que podem tudo. Aí você chega
nesse momento dos editais; e o que já era precarizado, vira um edital emergencial. A
palavra “emergencial” já diz que é pontual. Então, a gente ganha esse dinheiro hoje,
sem nenhuma responsabilização com relação ao que esse artista precisa amanhã. Por
exemplo, em todos os editais que me inscrevi, ganhei 3.000 reais por projeto. Só a
elaboração e execução demandam uma tradução para a linguagem do vídeo, que vai
exigir mais pessoas na sua equipe técnica do que precisava antes. Mas o valor é menor
do que você ganhava antes. No passado, a gente vendia uma apresentação por 4 mil
reais. Hoje, a gente ganha 3 mil reais para produzir e finalizar um projeto inteiro,
muitas vezes inédito. Além disso, esse “novo normal” dita que tudo tem que ser a
toque de caixa... Mas a gente está falando de corpos favelados, de corpos com
familiares vivendo a situação da violência policial, além da pandemia, dentro da
pandemia. O maior número de mortos pela Covid é dessa população. A gente tem
que lidar com a dor e ao mesmo tempo com esse novo normal que está sendo imposto.
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Quando a gente pensa que ganhava 4.000 por um dia e que agora ganha 3.000 por
um projeto que vai ser executado em 4 ou 3 meses... É sobre reafirmar que você não
é humano. A gente está lidando com coisas muito profundas. E mais uma vez temos
que dar conta de um projeto político do Estado, que é, sim, de extermínio. O número
de pessoas negras com problemas psicológicos nesse período aumentou, mas nós já
éramos a população mais vulnerável psicologicamente por conta de todos os traumas
que o racismo cotidiano gera. Estamos falando disso, né, de um fim do mundo para
negros.
JAQUELINE – Eu acho “lindo” essa história do novo normal. Na verdade, não tem
nada de novo. Só ficou pior. Não é novo para a gente que vive, no dia a dia, toda a
indiferença do Estado. E essa coisa da cultura, enquanto direito, nunca existiu. A
cultura está lá na Constituição de 88. Assim como a saúde e a educação, ela é um
direito básico. Mas não é interessante permitir o acesso à cultura para algumas
pessoas. É cruel você ter que lidar com o fato de que a política para a cultura é não
ter política para a cultura. E a gente ouve uma série de barbaridades, os artistas
ouvem muito isso, né? Que “a mamata acabou”. Gente, eu não cheguei nem perto de
uma tetinha na vida... Não teve mamata para o lado de cá, não! Foi sempre
precarização, sempre cerceamento, sempre um discurso de que a gente não podia
acessar esses lugares porque a gente não tinha tempo para isso. Porque o tempo para
a gente é dinheiro, sabe? O tempo que a gente “perde” fazendo arte, a gente não está
fazendo concurso público ou uma faculdade de Direito. As pessoas mais pobres
acreditam nisso, que elas não precisam de cultura. Tanto é que a gente ouve dos
nossos pais muitas vezes que é uma perda de tempo estar fazendo teatro, porque
aquilo não vai te levar para lugar nenhum. As pessoas acreditam e fortalecem esse
discurso, porque os governantes dizem que é isso mesmo. Se você é artista, você tem
que fazer no amor, afinal de contas, você escolheu isso por quê? Faz de graça! Ou
então dá o seu tempo por pouquíssimo dinheiro. Enquanto a gente não estabelecer
que arte e cultura são fundamentais para o crescimento de uma pessoa... Que uma
criança precisa poder assistir a uma peça de teatro... E circular pela cidade...
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Enquanto tudo isso não estiver junto, como uma coisa só, a gente não vai conseguir
nada. E é isso que eles querem, que a gente não consiga nada, só as migalhas que eles
dão. Ou você fica com essa migalha ou você não fica com nada. O nosso trabalho
parece que é só uma diversãozinha. Só que não. É divertido, mas eu quero ganhar
dinheiro com isso. Eu quero que no fim do mês eu consiga pagar o meu aluguel,
comprar minha comida, beber minha cerveja, fumar meu cigarro, fazer o que eu
quiser com meu dinheiro. Eu quero que o meu trabalho me garanta isso. Só que eu
nunca vou ter isso porque não é do interesse do Estado e do Governo.
ISABEL – Acho interessante isso que vocês estão falando, porque fica claro como
a precarização extrema desse momento está ligada a um projeto político maior, hoje
ainda muito mais austero e excludente do que o que já houve com relação à cultura,
saúde e educação. Fica claro também como a existência da Cia Marginal está atrelada
àquele breve período da nossa história em que se estruturou algum projeto no campo
da cultura com a perspectiva de inclusão e descentralização. Agora, o projeto é de
aniquilamento total do nosso campo. E a pandemia torna tudo ainda pior.
WALLACE – Eu acho que não é só isso. É muito claro, para mim, que há um projeto
que se estabelece numa ideia racista. Que está atrelado à colonização e que dá
continuidade a ela.
ISABEL – Mas esse projeto teve nuances ao longo da história.
WALLACE – Eu acho que não. Por exemplo, quando a gente fala que a Cia
Marginal só existe porque houve uma abertura para a cultura num determinado
momento, não estamos pensando no meu irmão falando que a existência da Cia
Marginal, para ele, está colada à nossa apresentação ainda como oficina lá na praça
da Nova Holanda. Para aquele corpo, a Cia Marginal existe desde aquela experiência,
entende? Por isso, eu falo que a estrutura que valida a gente é racista.
RODRIGO – Lembrei que a Pâmela, no início da pandemia, escreveu um artigo,
chamado Pandemia de desigualdades, que falava exatamente disso, do quanto esse
momento acirrou muito as desigualdades. E você vai refletindo e pensando e tentando
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entender o que é isso. E quando isso vai mudar e como pode mudar. Hoje a gente se
pega com 15 anos de estrada, tendo sido fomentado, sido referência, e percebe que...
Cara, o que mudou realmente, em nível de estrutura? Jaque falou um pouco sobre
isso, sobre quem pode e quem não pode acessar: “Você não pode ser artista, você não
pode viver disso.” Mas existem pessoas que podem, que acessam, que estão
usufruindo e vão continuar usufruindo; e tudo isso tem relação com uma estrutura.
Falar de estrutura é falar de racismo, é falar de migalhas. São 15 anos. A gente era
adolescente, hoje somos adultos, moramos sozinhos, mas continuamos na mesma
estrutura; e como sair dela? É claro que muita coisa mudou, internamente,
configurações, formas de se colocar no trabalho, responsabilidades. Mas o cerne da
coisa, o que vai fazer a gente se mover, a grana, o fomento... É muito doido pensar
sobre isso, e um pouco angustiante também. Eu acho. Eu sinto.
PHELLIPE – Tem esse lance do tempo que é roubado, né? Antes, o roubo do tempo
tinha muito a ver com o transporte público, essa ferramenta criada para dificultar o
acesso do preto e do favelado aos espaços culturais. Foi o que a gente pesquisou em
O clássico êxodo. Na pandemia, essa dificuldade passou a ser colocada pela Internet.
É impressionante... Se com o transporte era ruim, com a Internet é impossível. É
extremamente absurdo uma atriz achar que é culpa dela não conseguir ficar online;
e não da empresa que financiou o projeto. Durante a pandemia, artistas e professores
tiveram que se adaptar rapidamente à linguagem do audiovisual, como se ela não
fosse diferente daquela com que estamos acostumados a lidar. Isso é muito grave.
Você precisa entregar um vídeo, precisa não sei o quê e a estrutura, que é o mínimo,
não é dada. Por exemplo, é impossível trabalhar na Providência. É uma igreja de um
lado, um baile funk do outro. Não tem como estar online. Então, quando chegou a
proposta de adaptar para o espaço virtual O clássico êxodo e a oficina que faríamos
presencialmente, a gente só aceitou adaptar a oficina.
JAQUELINE – É muito exaustivo, né? Na pandemia eu trabalhei muito mais do
que antes. O espaço da nossa casa virou nosso espaço de trabalho. E as pessoas acham
que, por você estar em casa, tudo bem mandar mensagem a qualquer hora. E te cobrar
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de qualquer jeito. Além disso, na maioria das vezes, querem que você esteja nos
lugares sem te dar um real. Se você cobra, é você quem fica mal por ter cobrado. Você
cobra quase pedindo desculpas. É doloroso, sabe? Doloroso e cansativo. Não tem
saúde mental que aguente. Eu não consigo parar para sentar e escrever um texto, um
projeto. E tenho ideias! Eu tenho coisas que quero mostrar para as pessoas, mas não
consigo fazer isso porque tenho medo, porque acho que as pessoas não vão me pagar.
Eu passei uma semana nos meus pais e toda hora o meu pai me perguntava: “Filha,
você está trabalhando?”. E eu dizia: “Estou sim, pai”. Mas que trabalho é esse que
não me dá um real? Será que é trabalho mesmo? Meu pai é um cara velho, doente,
muito preocupado com o fato de eu não ter dinheiro. Eu falo para ele que eu tenho,
que eu vou conseguir, para que ele não precise lidar com isso. Eu estou protegendo
ele de uma escolha minha que deveria ser valorizada, que deveria fazer sentido, que
deveria ser vista como um trabalho, mas não é. Então, não tem como não chorar, não
tem como não achar que a culpa é sua. O tempo inteiro dizem que se a gente não
conseguiu fazer um trabalho é porque a gente não deu conta; e não porque existe
uma estrutura que faz com que a gente não dê conta. A estrutura faz de tudo para
que a gente, que já não tem condições, tenha menos ainda. Essa estrutura é racista
demais. Quando eu penso que já me chocaram o suficiente, a gente se choca de novo.
E se ferra, mais uma vez. Enfim, gente, desculpa... Desabafo.

Um novo olhar para os seus ou para se encher de si
WALLACE – Eu estava lendo um livro da Audre Lorde em que ela, uma sapatão,
preta retinta, fala desse lugar de que quando estamos ferrados devemos nos unir. A
pobreza não é um problema meu, entende? A minha mãe foi pobre, meu pai foi pobre,
os pais de vocês foram pobres, os avós de vocês foram pobres. E eles tretaram a vida
inteira com essa lógica do “se vocês trabalharem mais, vai doer menos”. Então, acho
que acessar a universidade e voltar para os nossos pais assumindo que não temos
dinheiro é abrir um canal de discussão, de que a ferida é muito maior que nós. Não é
sobre trabalhar, é sobre abrir espaço para novos diálogos entre nós. A experiência do
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Corpo minado durante a quarentena foi muito difícil. Primeiro, o cancelamento.
Depois, a adaptação online e todas as questões técnicas que vulnerabilizaram tanto a
gente... Mas foi também uma experiência de cura.
ISABEL – Pegando o gancho do Wallace, acho que podíamos encaminhar a
conversa para o fim, falando um pouco dos sentidos de resistência que estão presentes
nas decisões tomadas por alguns de vocês em seguir fazendo. Wallace e Jaqueline
estão hoje realizando o experimento Entidade; Rodrigo, a série de lives Amare
convida9; Phellipe, o reality Canceladas. Acho que poderia ser legal falarem um pouco
desses trabalhos, a partir dos sentidos de resistência e de luta por manterem, na
centralidade da cena e dos espaços decisórios da criação, a voz periférica e dissidente.
WALLACE – A gente chega nesse momento da pandemia ilhado, né? Eu fiquei um
tempo queimando a mufa, sozinho, pensando: “O que eu vou fazer?” E aí a Lívia me
chamou para fazer uma cena no Muda Picadeiro Digital10. Eu tinha lido, no livro Um
defeito de cor, um provérbio africano que falava: “Para se curar é preciso olhar para
trás”. E fiquei com isso na cabeça, como se fosse uma mensagem para eu desdobrar
ali, naquela parada. Então, decidi pensar numa cena que desmontasse a minha
trajetória na Cia Marginal, a partir da perspectiva de um corpo preto que é viado.
Porque hoje acho que a minha arte precisa trazer esse olhar cada vez mais
aprofundado, ainda que em outros momentos ser favelado e ser negro estivesse mais
manifesto do que ser viado. E volto para a cena da pomba-gira no Qual é a nossa
cara?11. A minha vida inteira eu me vi tendo referências de teatro e experiências
9 Amare

convida é um encontro virtual produzido por Rodrigo Maré, que convida semanalmente um
artista ou produtor cultural brasileiro diferente, para um bate-papo reflexivo sobre suas trajetórias e
as estratégias para se manter ativo durante a pandemia. Contemplado pela Chamada Pública Novas
Formas de Fazer Arte e Cultura nas Favelas 2020, realizada pela Redes da Maré em parceria com a
People’s Palace Projects e o Itaú Cultural, e com patrocínio do Banco Itaú, o projeto teve duração de
três meses (agosto a outubro de 2020).
10 O Muda Picadeiro Digital é uma rede virtual de solidariedade, apoio e fomento a artistas e
trabalhadores da cultura em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19 no Brasil.
Realizado durante o período de isolamento social e difundido por dispositivos como Instagram e
Facebook, é uma iniciativa da rede mais abrangente de fomento a ações culturais, educativas e
socioambientais Muda Outras Economias.
11 Qual é a nossa cara? é o espetáculo de estreia da Cia Marginal. Montado em 2007 e apresentado
pela primeira vez em setembro daquele ano no Museu da Maré, aborda a memória de moradores da
Nova Holanda (uma das dezesseis favelas que compõem a Maré), entre eles os próprios atores da
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artísticas que de alguma forma negavam a minha vivência como morador e viado da
favela, mas ali naquela cena se estabelece algo diferente, que é sobre não precisar
mais de uma referência outra para te legitimar. E foi no meio disso que eu comecei a
pensar no projeto de mestrado. Conversei com meu irmão e ele falou da oralidade
como um saber que precisava ser resgatado; e começamos a pensar num projeto que
a gente tinha inscrito no Rumos Itaú Cultural que foi adiado por conta da pandemia.
Aí nasceu o Entidade12, um experimento para que as pessoas possam acessar uma
história e não uma performance artística. A gente resolveu sair de cena para se colocar
nesse lugar de pessoas que vão resgatar e concentrar registros, fotos, áudios e vídeos
de LGBTs da Maré. E inscrevemos o projeto no edital lançado pela Redes em parceria
com o Itaú Cultural. Além disso, eu também fiquei pensando muito nos angolanos.
Porque a gente tinha feito o Hoje eu não saio daqui e eles ficaram atravessados por
aquela experiência, mas ela não ia voltar a acontecer durante a quarentena. Isso me
fez pensar no Quintal13. Inicialmente, escreveria o projeto para a Vanussa, mas depois
conversei com o Phellipe, e pensamos: “Mas tem os outros, né? Vamos incluir eles”.
Então, a gente escreveu e ganhou o Quintal.
ISABEL – Que também entrou no edital da Redes?
WALLACE – Graças a todo o universo. A gente estava tocando numa matéria ali,
que redefine quais são os conceitos com que você quer trabalhar, quais são os
conceitos que de fato nos colocam na roda. Toda essa situação me fez repensar o que

companhia. Realizado com recursos do Prêmio Myriam Muniz de Teatro 2006, da FUNARTE, o
espetáculo tem direção de Isabel Penoni, supervisão dramatúrgica de Rosyane Trotta e elenco
composto por Diogo Vitor, Jaqueline Andrade, Geandra Nobre, Priscilla Monteiro, Rodrigo Souza e
Wallace Lino (destes, apenas o primeiro não integra mais o grupo).
12 Entidade é um projeto de escrita territorial, idealizado por Wallace Lino e Paulo Victor Lino, com
foco nas narrativas de LGBTQIA+ da Maré. As narrativas pesquisadas são apresentadas por meio de
um experimento em que o usuário acessa conteúdos disponíveis em redes sociais e no site
https://entidademare.com/. Também comtemplado pela Chamada Novas Formas de Fazer Arte e
Cultura nas Favelas 2020, da Redes da Maré, o projeto se encontra em andamento.
13 Quintal é um projeto de contação de histórias vivenciadas por membros da comunidade angolana
na Maré. Realizado através de cinco episódios de 5 minutos compartilhados virtualmente, o projeto é
dirigido e roteirizado por Wallace Lino, com colaboração dramatúrgica de Phellipe Azevedo e Vanu
Rodrigues. Reúne no elenco Elmer Peres, Nizaj, Ruth Mariana e Vanu Rodrigues. Tendo estreado em
novembro de 2020, Quintal foi mais um dos projetos contemplados pela Chamada Novas Formas de
Fazer Arte e Cultura nas Favelas 2020, da Redes da Maré.

90

VVAA Na corda bamba e por um fio

eu quero projetar com essas experiências emergenciais. E eu quero fazer uma
projeção que alimente a minha vida no futuro. É isso, eu quero ser uma pessoa que
vai passar pela academia e vai escrever sobre LGBTs negros favelados. Isso ficou muito
lúcido para mim. A minha pesquisa está nesse lugar. E quero ganhar dinheiro falando
sobre esses corpos. Mas ainda que eu esteja trabalhando com a temática LGBT, isso
não impede que eu tenha héteros na minha experiência. Quais são as pessoas que eu
vou acionar? Eu vou olhar para o Rodrigo, que é um cara que precisa ganhar dinheiro
como eu. Eu fico pensando muito nisso, que se criaram novos sentidos de olhar para
os meus, sabe? E também a possibilidade de olhar para as minhas experiências sem
a pressão só do externo. Qual é a nossa decisão interna? A gente começa a pensar em
tudo de um jeito muito mais leve. De alguma forma, o Entidade não foi muito
trabalho, e quando foi muito trabalho a gente estava ali se divertindo. A gente estava
sabendo a nossa história! A história dos bailes LGBTs que compõem a nossa memória.
Tem esse sentido de um trabalho que é antes para a gente do que para o outro. Ele
precisa alimentar a gente, dar sentidos para a gente viver. Foi muito importante
encontrar esses signos. Eu não queria cobrar a Jaqueline numa função de produtora.
Eu sei qual é a experiência da Jaque. Então, não podia estar cobrando uma postura
de uma produção que não existe, no sentido daquilo que dizem para a gente: “tem
que fazer uma coisa de qualidade”. E o que é qualidade?! Essas pressões estavam
internalizadas em mim. Apresentar um trabalho de qualidade, mas sempre a partir
de um julgamento que não fui eu quem construiu. É só uma resposta a um parâmetro
externo. A qualidade vai se estabelecer. Fiquei muito feliz porque vejo que tem
qualidade em todos os trabalhos. A gente está cada vez mais se enchendo de si. Os
últimos processos da minha vida têm-me dado esse sentido de me encher de mim e
dessa história da Maré, que é a da minha mãe, do meu pai, da sua mãe, do seu pai,
enfim, muitas camadas.
PHELLIPE – Com o cancelamento de O clássico êxodo, o Arame ficou num limbo.
A gente tinha começado uma pesquisa no audiovisual com esse projeto, que resultou
no filme Expresso Parador, o primeiro curta-metragem do Arame Farpado junto com
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o Cafuné na Laje14, dirigido pelo JV Santos. Quando a temporada foi interrompida, a
gente resolveu continuar aquela pesquisa e iniciar o reality Canceladas15. Isso, lá no
início da pandemia, sem entender ainda o que ia acontecer. A gente acreditava que
em julho ia acabar a quarentena e resolvemos fazer um reality show porque várias
pessoas estavam reclamando dos trabalhos cancelados e do tédio. Nessa época, era o
tédio que estava em alta. E a gente convidou loucamente 26 artistas independentes.
A Jaqueline é uma das roteiristas, mas não pode participar do início da criação porque
ainda estava de preceito. Ela fala que, se estivesse naquela época, ia cortar metade
do elenco e com razão! O reality foi acontecendo muito a partir do aprendizado da
prática com audiovisual, que ninguém tinha; então, a gente errou muito. Até hoje não
finalizamos. Entendemos que o audiovisual é muito mais complicado, muito mais
difícil e maior do que o teatro.
ISABEL – Mais excludente.
PHELLIPE – Não adianta ter as gravações se não tem como editar. Por isso, está
na edição, parado.
ISABEL – O que moveu vocês no Canceladas?
PHILLIPE – No início, foi criar uma plataforma digital que divulgasse o trabalho
de artistas independentes cancelados pela pandemia. Foi também uma forma de
inserir o Coletivo Arame Farpado em outros espaços de trabalho enquanto grupo. O
João assina a direção junto comigo, a Lidiane entrevista os eliminados e o Peterson e
a Sol concorrem entre os participantes. Foi uma experiência livre: “Vamos fazer o que
a gente quiser fazer”. E outras possibilidades foram aparecendo dentro do grupo,
O Cafuné na Laje é um movimento independente de arte-educação do Jacarezinho, Rio de Janeiro,
que articula arte e tecnologia em processos dialógicos de aprendizagem. Tendo o cinema e a fotografia
como suas principais linguagens, é formado por Jv Santos, Jonas Rosa, Thais Alvarenga, Leo Lima,
Jéferson Vasconcelos e Paulo Barros.
15 O reality show Canceladas é uma produção do Coletivo Arame Farpado, realizada com o objetivo
de proporcionar um intercâmbio cultural, a partir de temas como isolamento social, negritude,
território, além das questões de gênero e sexualidade. Desenvolvido para usuários das redes sociais,
seus participantes e, ao mesmo tempo, seu público-alvo são artistas independentes das diferentes
regiões do Brasil, predominantemente pretos, periféricos, favelados e LGBTQIA+. Utilizando o
suporte tecnológico do Whatsapp, Instagram, Youtube e Facebook, sua primeira edição ainda se
encontra em andamento e reúne 28 artistas que tiveram seus trabalhos cancelados pela Covid-19.
14
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como todos pesquisando roteiro. Ao mesmo tempo, rolou uma aproximação com a
Filmes de Plástico16. A gente conseguiu uma mentoria para eles assistirem o Expresso
Parador. E a partir disso o Maurílio propôs que o Coletivo participasse de uma oficina
que ele iria ministrar de atuação para cinema.
ISABEL – Mas e o Canceladas?
PHELLIPE – Foi em paralelo. Enquanto produzíamos o Canceladas, fizemos a
oficina com o Maurílio. Eu, Lidiane e Jaqueline fizemos também oficinas de roteiro.
O audiovisual, de uma maneira geral, foi movendo o Coletivo durante a quarentena.
No meio disso, ganhamos o edital da Redes para continuação da pesquisa iniciada
com O clássico êxodo, a partir da ótica da Sol, que mora na Maré. Com isso, o grupo
se dividiu. Tem a galera que fica no reality, eu e João; e a galera do Placa mãe, que é
o projeto da Sol, dirigido pela Laís e pelo Peterson, com roteiro da Lidiane. De alguma
forma, a pandemia trouxe o lugar do “não é só teatro”. Não é só isso que a gente
pesquisa, a gente quer pesquisar outras coisas.
ISABEL – Houve uma reinvenção dos modos de produção do grupo, né?
PHELLIPE – Sim. Eu e Wellington, o produtor do Coletivo, conseguimos fazer uma
oficina de captação de recurso. Então, tem também essa esperança, de botar em
prática o que a gente aprendeu para ver se funciona. Porque, de tudo que a gente
viveu, é muito nítido que o que a gente quer é dinheiro, não tem como mais ir sem
dinheiro, não dá mais.
ISABEL – Jaque, quer falar também sobre a importância desses trabalhos? Fico
pensando que tem algo que já era perseguido por vocês como artistas no ambiente
presencial e que continuou a ser perseguido com a ferramenta do audiovisual. A
relação da prática artística com a construção de um futuro, como o Wallace falou.
Nesse sentido, qual a importância desses novos trabalhos que vocês estão fazendo?

Criada em 2009, a Filmes de Plástico é uma produtora de cinema mineira, hoje sediada em Belo
Horizonte, formada pelos diretores André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurílio Martins e pelo
produtor Thiago Macêdo Correia.
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JAQUELINE – Durante a pandemia, eu acabei me enfiando em alguns projetos,
no Entidade, com Wallace e Paulo Victor; no 14 de março17, com Geandra e PH; e no
Canceladas, com o Arame. E acho que os três têm níveis de importância muito
diferentes para mim. Na questão do dinheiro, eu acho que os editais da Redes foram
fundamentais... Foi pouca grana, ninguém aqui ganhou rios de dinheiro... Mas...
WALLACE – Em cada projeto ganhei 500 reais.
JAQUELINE – A gente ganhou 600 reais no Entidade, e até agora 500 reais no 14
de março. O Entidade é sobre a memória de pessoas LGBTs da Maré e sobre como
essas memórias rasgam o território da favela. É sobre escrita também... Uma escrita
que fala sobre esse território atravessado por corpos invisibilizados. Como a gente
está muito envolvido nesse projeto, ele tem uma dimensão maior. A gente sabe o
quanto algumas pessoas são botadas de lado. E o Entidade se propõe não colocar de
lado essas pessoas. É muito forte pensar num experimento que trata da história da
parada LGBT da Maré, conectando esse evento aos concursos e shows que as travestis
faziam na Maré... Acho que a gente, enquanto grupo, sempre se propôs isso. Que as
nossas vivências sejam vistas enquanto vivências que recortam aquele território e
aquela cidade de uma maneira geral. Não são vivências pontuais, são vivências que
vêm acontecendo há anos. E isso é muito importante, a nossa luta enquanto artistas
periféricos. Mesmo que às vezes a gente não fale que é sobre isso, é sobre isso
também. Sobre essa luta para que a gente consiga colocar um trabalho na rua, e para
que ele seja visto. E acho que o Entidade tem isso. Pensando mais na população LGBT,
mas não foge à regra do que a gente vem fazendo. A ideia é que a gente consiga falar
sobre o que nós somos por trás da cortina de violência e miséria que a mídia e o
Estado constroem. Toda essa cortina que apaga a gente. Tem pessoas que falam: “A
Maré é um bunker de criminosos”. E outras: “A Maré é bunker de cultura”. Eu acho
que a Maré não é bunker de coisa nenhuma! A gente não está fechadinho numa caixa.
Projeto contemplado pela Chamada Pública Novas Formas de Fazer Arte e Cultura nas Favelas
2020, da Redes da Maré, o 14 de março é um diário no Instagram baseado no livro Quarto de despejo,
de Carolina Maria de Jesus, através do qual se constrói pontes entre cotidianos de mulheres negras e
faveladas de ontem e hoje. Idealizado por Geandra Nobre, o projeto estreou em dezembro de 2020.
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A Maré é um espaço de experiências entrelaçadas e cortadas pelas pessoas que estão
ali. Tudo acontece o tempo inteiro e ao mesmo tempo. O projeto da Geandra, o 14 de
março, é um projeto que fala sobre mulheres faveladas e que vivem a sua vida de um
jeito pleno, que falam de sexo, de amor, de família, de arte e de desejo. De circulação.
Esse projeto pode trazer muitas coisas novas. A gente tem uma ideia legal que é
pensar o 14 de março como um diário. Um diário espelhado na história da Maria
Carolina de Jesus. Como essa mulher foi visionária, né? Visionária e apagada. Só
quando morreu, as pessoas começaram a enxergar os textos dela, a vida dela. Com
as mulheres da Maré também é assim. A gente precisa morrer para que alguém te
veja. Então, é sobre representatividade, todos esses projetos. Sobre se sentir
representado. Acho que eles têm uma força que cola muito com a nossa, da Cia
Marginal. Até porque a gente não está ali à toa.
WALLACE – Não estou lá para passar pano para ninguém, não.
JAQUELINE – A gente está resistindo há quinze anos enquanto artistas,
periféricos, negros, mulheres, LGBTs. Enquanto favelados. Poucas pessoas conseguem
ultrapassar tantas barreiras. A estrutura te diz o tempo todo que aí onde você está já
é suficiente e que pode ficar bem com isso. Esses projetos têm a capacidade de dizer
que a gente nunca vai ficar bem com isso, que nunca vai ser o suficiente, que a gente
sempre vai querer mais. Que a gente pode mais, precisa de mais, merece mais; e sem
dor. Por que para a gente merecer alguma coisa tem que ser tão doído? Para a gente
conseguir uma coisa pequenininha é um inferno! A gente só quer um merecimento
que sempre foi nosso. Aí eu penso no Canceladas, que foi o meu retorno para a vida!
Porque a vida que eu vivi até o dia 11 de abril era completamente distinta. Uma vida
cheia de regras. Fundamental para mim. Nunca abriria mão de viver as coisas dentro
do preceito. Mas quando acabou, veio o Canceladas! Aquela beleza dolorosa! O reality
só existe porque a gente está sendo, mais uma vez, deixado de lado. Ele vem com
uma proposta: “A gente não tem dinheiro, mas vai sair desse tédio!”. As canceladas
eram muito felizes dentro do reality. Elas estavam prontas para estar ali, para mostrar
o seu trabalho. A gente sabia que não ia ter grana, mas que teria parceria. E parceria,
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para a gente, é muito importante. Eu sou parceira do Rodrigo, que é parceiro da Bel,
que é parceira do Wallace, que é do PH; e às vezes não vai ter mesmo grana. Vai ser
só porque o teu amigo precisa ser fortalecido e você precisa estar ali fortalecendo ele.
Dei muita sorte de ter entrado nesses projetos, porque eles me mantiveram viva. E
não para o lado ruim, porque às vezes ficar vivo é ruim, mas para o lado do tesão, do
divertimento. Da criatividade. Do desejo. Da vontade de ver aquilo se realizar. Esses
três projetos me mantiveram viva nesse tempo em que a pandemia aconteceu. Eles
me deixaram com tesão de continuar fazendo as coisas.
WALLACE – Muito linda. Terminei feliz a reunião. Chorei pencas, fiquei arrasada
e Jaqueline me trouxe de volta para a vida.
JAQUELINE – Xangô é vida e eu sou filha dele.

Considerações finais
Em Descolonizando o conhecimento, Grada Kilomba (2016) discute os limites dos
cânones acadêmicos e suas hierarquias que determinam quem pode e quem não pode
falar. Experimentamos tencionar esses limites, através de um artigo falado que
veicula não apenas vozes, mas modos de conhecer geralmente desautorizados pelos
padrões hegemônicos de neutralidade e objetividade, entre outros. Esperamos com
isso ampliar as possibilidades de escuta num momento em que o caráter destrutivo
da impossibilidade da fala ganha uma tradução literal: “Não consigo respirar”
(George Floyd).
Bibliografia
Kilomba, Grada, Conversas Online: Grada Kilomba. [Entrevista concedida a] Vítor
Balenciano. BoCA – Biennial of Contemporary Arts. Junho, 2020. Consultado em
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Engendrar fuxicos, tecer saberes*
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Resumen
La tarea, aquí, es presentar nuestro recién creado Laboratorio de
Investigación de Escenas. Su objetivo es reunir las más diversas
actividades, para acoger tanto nuestras inquietudes como las que,
provenientes de otras instituciones de investigación, seguramente
traerán reflexiones. Este es uno de los primeros propósitos: buscar
alianzas, promover iniciativas conjuntas —lo que se indica en la
forma del artículo, hecho por muchas manos. Lo calificamos como
una charla. Pero, ¿qué hace un laboratorio de artes escénicas, dentro
de una línea de investigación académica centrada principalmente en
la reflexión teórica? ¿Cuál es su trabajo?
Palabras clave: laboratorio – arte – escena contemporánea

Resumo
A tarefa, aqui, é apresentar nosso recém-criado Laboratório de
Investigação da Cena. Ele pretende reunir atividades as mais
diversas, para acolher tanto nossas próprias inquietações quanto
aquelas que, provindo de outras instituições de pesquisa, certamente
trarão reflexões. Este é um dos primeiros propósitos: buscar
parcerias, fomentar iniciativas conjuntas —o que fica indicado na
forma do artigo, feito a muitas mãos. Nós o qualificamos como um
“fuxico”. Mas o que faz um laboratório de artes da cena, no interior
de uma linha de pesquisa acadêmica voltada principalmente para a
reflexão teórica? Qual é o seu trabalho?
Palavras chave: laboratório – arte – cena contemporânea
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É preciso admitir, com simplicidade: talvez o irrespondível das perguntas postas
no resumo se transmute em múltiplas inconclusões. Certa deriva é necessária. Um
pouco do nomadismo deleuziano talvez ajude a puxar fios de meadas e entremeá-las,
considerar caminhos que se desfazem no mesmo ato de fazer-se. Lembremos do
tecido elaborado em tear, seguindo orientações próprias do sedentarismo: é preciso
metrificar para ocupar. Uma dimensão estabelecida por dois eixos verticais paralelos
recebe fios horizontalmente fixados. Entrecruzam-se outros fios na posição vertical,
de tal modo que a trama pode crescer infinitamente em um de seus lados. O tecido
pode vir a parecer liso, escondendo, estrategicamente, o estriamento necessário à
tomada de posse ou construção de um território, um Estado. Mas há o feltro nômade:
prensagem de fibras sem nenhum centro ou direção. É que os territórios servem a
usos múltiplos. Deleuze e Guattari (Mil platôs) mostram também o patchwork. E há o
nosso “fuxico” brasileiro. Nele, emendam-se retalhos recortados no formato redondo;
eles são franzidos pelas bordas e, em seguida, costurados uns aos outros. Toalhas de
mesa ou colchas de cama são finitudes retiradas de uma potência do infinito. Beth
Jacob mostra, detalhada e poeticamente, que as conversas e histórias contadas
durante o trabalho feito em grupos podem não se concluir, emendar-se umas às
outras, ser tristes ou alegres – obscuras ou claras como os retalhos. Assim é o texto
que se segue: inconclusivo, feito a múltiplas mãos e vozes, apenas com as bordas
indispensáveis a um precário encadear de ideias a partir de uma pergunta. No fuxico,
aliam-se as duas lógicas: ele parte de pequenos e redondos (centrados, portanto)
pedaços de pano e alcança uma imagem constelada e descentrada. Então acontece
aquilo que dá consistência ao diálogo: um logos partido em muitas direções,
infinitamente recortado de si mesmo, tal como Caos prolifera e a tudo dá origem: por
cissiparidade e, às vezes, acasalamento, associação. Popularmente, o fuxico (tecido e
conversa) é história que “entra pelo pé do pato, sai pela mão do pinto. Quem quiser,
conte mais cinco”.
O laboratório tem, portanto, como atividade fundamental, o fuxicar das ideias:
suas trocas e parcerias, o livre direcionamento; fuxicar é fazer “fofoca” e dar livre
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curso a um pensamento que, de boca em boca, de ouvido a ouvido, tece saberes e
explora possíveis, revela segredos. São as artes da cena e a cena das artes, pensandose.
Abaixo, alguns retalhos de ideias (indicações, intuições) tentam fuxicar (fustigar,
escavar) um laboratório. As falas se dispõem na ordem em que foram escritas e
acrescentadas, sem obrigatoriedade de sequência temática ou afinidade de pontos de
vista. Acompanham a lógica das disparidades e heterogeneidades justapostas. As
referências bibliográficas, ao final, reúnem as que foram usadas por nós,
separadamente.
CARMEM – Penso um laboratório, em nosso caso, de um modo um tanto abstrato,
como me parece que exige a sua especificidade, ainda que esta dificilmente se
especifique. Estamos mais perto do “inespecífico”, conforme diz Florencia
Garramuño. Não necessitamos de espaços físicos apropriados a tentativas
experimentais químico-farmacêuticas, nem examinamos materiais, orgânicos ou
inorgânicos, em estudos médicos. Muito escapa à pesquisa científica e sua ambição a
provar-se capaz de precisão e comprovação irrefutáveis. Mais ainda: cultiva-se a
exclusão dos saberes considerados não-metódicos e tradicionais, embora se oponha a
tudo isso a evidência de que também a ciência é feita de discursos, inclusive o das
provas. No entanto, trata-se, aqui, de um laboratório, talvez porque a inscrição
institucional exija certo esforço de uniformização das designações. Mal e mal nos
aventuramos a conceber o pensamento teórico sobre a cena como uma ciência da
arte. Afinal, pouca afinidade temos com o parentesco das teorias e teoremas com a
verdade única e divina, verdade prévia ao exercício da experiência – esta, sim,
seduzida pelo sensível de que tratamos. Vão relativamente longe os tempos em que
Brecht reivindicava, para sua arte, a qualificação de “científica”, pois pautada pelo
materialismo dialético. Hoje, uma de nossas perguntas recai sobre as possibilidades
do teatro político (todo teatro sempre o foi): as articulações com uma cena expandida
põem em causa a própria noção de narrativa, tão cara a Brecht. Por outro lado, o trato
com os fragmentos evoca potências de narratividade e aponta a incompletude e o
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inacabamento. Há que, no terreno institucional, reivindicar reconhecimento e
equanimidade de tratamento frente à ciência, mas preservando o estatuto
diferenciado das práticas e métodos artísticos: pensamento da arte. O que
enfrentamos é, ainda, a velha dicotomia razão/sensibilidade. Ao mesmo tempo, há
que pensar as alianças e tensões com as tecnologias digitais, seu papel na produção
de arte e subjetividade. Em tempos de pandemia, indaguemos a respeito de uma cena
que guarda seus vínculos com a co-presença atores/público porque se apresenta ao
vivo; e, paradoxalmente, à distância, esforça-se por encontrar usos de dispositivos
que ponham em causa justamente o estatuto da presença. Há de ser grande, entre
nós, a discussão sobre o modo como teremos lidado com o problema de produzir
tensão crítica com os meios imateriais. Certamente, são previsíveis mudanças no
modo como pensamos e percebemos a cena. Podemos, com este laboratório, realizar
criações artísticas, mas não nos destinamos a isso. Pouco têm de sistemáticas nossas
observações, caso elas se dediquem a saborear o acontecer da cena e se deixem guiar
por indícios, rastros, fantasmas de pensamento. O mesmo se dá com nosso campo de
análises e especulações – fugidio, sorrateiro, sempre em deslocamento, eternamente
propondo surpresas em suas novas associações. Tanto artistas quanto pesquisadores,
sabemos ou intuímos: as variáveis das proposições científicas diferem das variações e
blocos de sensações (afetos e perceptos) da arte. Como difere dela e da ciência o
conceito, proveniente da filosofia – novamente recorro a Deleuze e Guattari. Temos
habilidades e competências: de leitura, escrita ou jogo com o texto e as textualidades,
como dizia Roland Barthes. E isto, aliás, exige certas recusas, como a autoridade do
Pai —seja ele autor ou obra consagrada segundo certos padrões de filiação. Nossa
atividade não é controlada por modelos. Não somos empresa destinada a produzir
nada muito diferente de ideias, assim, com letra minúscula e em desavergonhado
namoro com os simulacros. Não nos localizamos em nenhum lugar, a não ser em
territórios transbordados – o que não quer dizer ausência de bordas, mas certa
disposição à errância. Quanto ao labor como faina, trabalho árduo e resultante de um
castigo, o que lhe opomos é o prazer da elaboração mesma, ativa e cultivada neste
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permanente resvalar do que não somos (e somos) ao que, porventura, constitui um
devir. As negativas acima enumeradas não me intimidam. Ao contrário, penso nelas
de modo afirmativo. É que considero o ato de fundação do laboratório um feito um
tanto artístico. Este não-lugar/lugar é uma casa, algo parecida com aquela, “muito
engraçada”, do Vinícius de Moraes; um abrigo, na acepção latina de apricum: espaço
que pode ser o do Aberto; ou um aberto, porém fechado por pelo menos um dos
lados, como uma barraca de praia em dia de verão, sujeita a vento e tempestades.
Tenho aí (ou aqui e acolá) um abrigo cuja arquitetura é a das trajetórias nele
possibilitadas, o que conjuga os daqui com os vindos de terras longínquas.
GABRIELA – Gostaria de refletir sobre as artes da cena em sua acepção
laboratorial. As artes, como qualquer prática científica, exigem trabalho
experimental. Segundo o dicionário, laboratório provém do latim medieval
laboratorium, que se refere ao lugar em que o trabalho é realizado. Laboratus é
particípio do verbo laborare, trabalhar (trabalhado). De modo que, ao inaugurarmos
o Laboratório de Investigação da Cena, buscamos reunir pesquisadores para, em
conjunto, realizarmos uma prática coletiva em um espaço material e imaterial. Um
espaço que reúna experiências distintas de cada um de seus participantes e, ao mesmo
tempo, comuns, advindas do intercâmbio de ideias e práticas, descobertas no
cotidiano da troca experimental, em reuniões, escritos, projetos e eventos. Isabelle
Stengers, em No tempo das catástrofes, evoca a necessidade de estabelecermos outras
práticas, outros modos de resistência, rompendo talvez a lógica de conexões
automáticas que trazem “verdades”. Práticas de cooperação. Cita Galileu como
alguém que, tendo provado uma hipótese absolutamente experimental, acabou por
ceder ao método como forma de se opor à tradição científica. Como defender algo
novo senão operando com uma linguagem de base? Stengers chama isso de
encenação —“uma das operações de propaganda mais bem-sucedidas na história
humana” (p.64). A encenação está presente não só na manipulação de uma
linguagem comum a fim de se criar um espaço novo, interno e livre de opressão, mas
também é travestida de uma arrogância que finge dominar inteiramente um conteúdo
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a que não se tem acesso. Há, sem dúvida, algo a que não se tem controle nas pesquisas
científicas. Podemos citar, por exemplo, a COVID-19 e todo o embate que vivenciamos
em torno da doença. Não sabemos ainda os efeitos dela no organismo, nem sequer
por que uma pessoa desenvolve a forma grave da doença, enquanto outra é
assintomática; ou por que alguns aparentam ter defesa imunológica após serem
contaminados, enquanto outros não. Do uso de máscaras, rechaçado inicialmente
pela OMS, à série de medicamentos que depois tiveram sua eficácia não comprovada,
como a cloroquina, foram muitos “erros” de cientistas absolutamente competentes.
Isso não seria por si só alvo de tantas críticas se a postura da ciência com c maiúsculo
fosse outra, mas por uma série de razões, sobretudo econômicas; a encenação da
onipotência científica torna-se presente. Stengers refere-se à incapacidade de
cientistas politizarem “o que lhes acontece, e essa referência à ciência que, depois de
lhes ter sido tão vantajosa, os estrangula”. Como produzir conhecimento e inovação,
neste ambiente com suas normas e imposições externas e internas? Como criar uma
prática científica que viabilize um futuro não bárbaro? A produção de conhecimento
na área de artes, em muitos casos, não é considerada científica ou, pelo menos,
cientificamente relevante. Para muitos, um laboratório em artes não ocupa a mesma
relevância de um laboratório nas áreas tecnológicas ou nas ciências biomédicas. Isso
ocorre porque a própria noção de ciência, atrelada a fatos e experimentos que devem
ser comprovados objetivamente, é equivocada. Seguindo esse pensamento, as artes
não fazem parte do “reino da objetividade”. Sabemos que nenhuma ciência é à prova
de objetividade e que tal discurso, imbuído de normatizações e regras, exclui saberes
“tradicionais” e todos aqueles que não se limitam à padronização de uma
“racionalidade técnica”. Com isso, perdemos a oportunidade de operar em uma lógica
investigativa mais criativa e aberta a novas experimentações. Talvez aí resida o receio
de que as artes e as ciências humanas possam ganhar espaço em um cenário político
em que a “encenação” se faz cada vez mais necessária. Talvez aí possa residir também
a maior colaboração do Laboratório de Investigação da Cena (e aqui deixo a pista
para o próximo fuxico pensando a "desconstrução da cena"...).
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MANU – Saudações, queridas Carmem, Gabriela, Beth, Maria Tereza e
Alessandra. É uma alegria imensa estar com vocês em nosso laboratório, co-fundá-lo
e partilhá-lo com vocês. Estamos submersos na ciência tanto quanto na sensibilidade,
não consigo enxergar dicotomias. As questões com as quais nos defrontamos agora
dizem respeito a todo um universo nebuloso Analytics que acumula velozmente
nossos rastros digitais conforme saltamos de imagens técnicas em imagens técnicas
(imagens estas, conforme lembra Vilem Flusser, resultantes de textos científicos). O
laboratório a céu aberto é aquele onde os tubos de ensaio de outrora se
transformaram em dispositivos tecnológicos que, sob uma aparência de inocência,
nos guiam para onde querem nos levar. As polarizações –sempre tão caras às disputas
políticas tanto quanto ao pensamento binário ocidental– são, uma vez mais, postas
em jogo, reatualizadas, ritualizadas. De um lado, a imunização de rebanho; de outro
lado, a geopolítica dos laboratórios e das vacinas. A ciência nos atravessa, o
laboratório é o nosso lar. Como tudo não é tão simples, neste Brasil-laboratório, negase a ciência por meio de dispositivos tecnológicos decorrentes dos avanços científicos.
Utilizam-se os produtos industrializados da ciência para negá-la. Qualquer
pensamento científico pode ser uma ameaça, fazendo desabar a pretensa verdade que
paira acima de todas nós. Haveria vida possível fora deste laboratório tecno-bionecro-político farmacopornográfico cafetino? Não posso discordar da Carmem,
quando ela afirma “nosso campo de análises e especulações —fugidio, sorrateiro,
sempre em deslocamento, eternamente propondo surpresas em suas novas
associações”. Mas, surpreendentemente, esta não seria uma caracterização adequada
ao vírus zoonótico produzido em um mercado na fábrica do mundo? Fugidio,
sorrateiro, em deslocamento: o vírus e/ou o capital financeiro? O que os blocos de
sensações têm a ver com os blockchains? Talvez seja necessário adotar uma tática
arqueológica, que tente buscar, nas aparentes continuidades e descontinuidades das
nossas séries e bolhas, movimentos inusitados. Questiono, no contexto brasileiro, a
suposta hierarquização entre ciência e humanidades, já que ambas estão sendo
asfixiadas. Questiono, no contexto internacional, a separação entre o devir do capital
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e o devir artístico, já que ambos podem apresentar semelhanças. Será que não haveria
outras camadas que pudessem nos revelar nivelamentos na suposta hierarquia;
continuidades na aparente distinção? Ainda mais habitando em um país cuja tônica
se dá pela construção como ruína? A construção-ruína sempre foi um obstáculo à
nossa crença teleológica nas grandes narrativas. De fato, como sugere a Gabriela a
partir de Stengers, é impossível negar o viés performativo da ciência. A ciência é
permeada de atos performativos: ela enuncia o sim (ou o não) de substâncias,
vacinas, protocolos, medicamentos etc. Conhecemos bem a performatividade das
políticas, sua estética baseada na definição daquilo que pode ser visível e/ou
inteligível. Atualmente, no Brasil, os imperativos científicos são negados pelos
imperativos políticos.
Por que, então, haveríamos de negar a “politicidade” (e aqui vamos de neologismo
boboca) e a cientificidade das artes? Por que negar que, no ateliê, na casa de farinha,
nos barracões, nos terreiros, nas cozinhas, nos escritórios, nas bibliotecas, nas salas
de ensaio, enfim, se mobilizam as mesmas ações e posturas que em um laboratório?
Observação, seleção, comparação, interpretação, relação. Roteiros. Roteiros.
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Há, pelo menos, um século, temos –
mais ou menos programaticamente —diários e modos de encenação, técnicas,
práticas e sistemas de atuação e de direção, métodos de composição, de criação, de
organização, de bricolagem, de produção e de gestão. Nosso laboratório não será o
primeiro nem o último. Reivindiquemos, pois, nossas alianças, do Teatro Duse a
Eugenio Barba; de Augusto Boal e do Laboratório de Teatro Campesino e Indígena
mexicano às residências artísticas contemporâneas. Por fim, uma lista de indagações
a serem postas em movimento em nosso laboratório. Negar o negacionismo é uma
via? Lugar de escuta é tão necessário quanto o lugar de fala? Como disputar a
potência do falso? Como situar a liberdade de expressão em meio à liberdade de
injúria? Como o dissenso pode ainda ser uma chave artística em uma sociedade
polarizada? O teatro é um laboratório de comunidade? Um laboratório em artes em
uma universidade pública é o local da multiversidade?
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CARMEM – Acho que devo retomar a fala, em benefício de uma melhor clareza
do que disse antes. É evidente, Manu, que todos os saberes são fugidios e sorrateiros.
E sim, o vírus que nos acossa tem o mesmo procedimento errático. Quero dizer,
absolutamente longe de aderir a hierarquizações ou dicotomias, que temos, na arte,
na ciência e na filosofia, diferentes modos de enfrentar o caos – mas também de fugir
a ele. Acho que Deleuze e Guattari têm razão. Trata-se de observar propósitos e
diferenciá-los. Tudo que queremos hoje é, cientificamente, encontrar os meios para
afastar de nós o cálice e o veneno que ameaçam toda a humanidade. Claro, surfamos
sobre a onda do capital financeiro desmaterializado e suportado pela informação
digital e a vigilância. Talvez, então, jamais tenhamos necessitado tanto das lidas da
arte com e contra o caos. É nela que os blocos de sensações têm a prerrogativa de
ultrapassar percepções e afecções para alcançar afetos e perceptos – eu os entendo
como intensidades capazes de vislumbrar a experiência dos possíveis. É então que
escapamos às injunções de uma subjetividade aprisionadora para nos tornarmos
outros. Nada disso exclui relações de vizinhança e troca entre os três regimes de
pensamento. Brecht foi, antes de tudo, um artista; talvez porque tenha compreendido
que, mesmo com toda a ciência vista pelo materialismo histórico e dialético, avançava
na direção de abismos. Ou melhor, percebeu que, nas fissuras do seu mosaico,
trafegavam imponderáveis. Talvez se encontre justamente aí o sentido de nosso
fuxico. Hoje cruzamos caminhos da arte com o artefato informacional e, artistas,
mergulhamos em equações. Não lidamos, no entanto, com blocos de sensações menos
intensos. Enquanto isso, os blockchains serão ou não capazes de deixar de ser apenas
bancos de dados. De fato, barracões e terreiros mobilizam ações laboratoriais:
observam, selecionam, comparam, relacionam. Produzem sensações e modificam
sensibilidades. Não há lugar, portanto, para dicotomias. Entre os regimes
diferenciados de pensamento, transitam linhas interpenetrantes, que desfazem
contornos ou os modificam. Afinal, fuxico é coisa de vizinhanças. A divisão
renascentista razão/sensibilidade constitui e impregna uma cultura que precisa, aí
mesmo, neste terreno da divisão, combatê-la e criar novos regimes de saber e sentir.
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ALESSANDRA – Imagino nosso laboratório como um espaço de trabalho onde se
analisa e manipula o fazer-se da obra; como Manuel, acima, não vejo dicotomia entre
práticas cientificas e práticas artísticas, pois elas brotaram juntas nos “estúdios” (lat.
studia), sedes das universidades medievais. Passei tardes inteiras estudando no Teatro
Anatômico do Archiginnasio, antigo studium da Alma Mater (Universidade de
Bologna). Recentemente, visitei o minúsculo Teatro Anatômico da Universidade de
Padova, ao lado da grande Aula Magna onde Galileu Galilei dava aulas de matemática
frequentadas

por

um

público

competitivo.

Nestes

espaços

arquitetônicos

especializados, cujos primeiros exemplares remontam ao século XV e coincidem com
os primórdios da ciência moderna, percebe-se o caráter espetacular das práticas
pedagógicas relacionadas à ciência, neste caso, à dissecação de cadáveres. Ali,
cientistas entretinham uma plateia frequentada não só por cientistas, mas por artistas
empenhados em copiar músculos, nervos e ossos; filósofos petulantes e religiosos
atraídos pelo tremendo mistério do homem aberto. O sucesso da exibição, no limiar
entre didática e profanação, dependia do entretenimento estético que conseguiria
provocar: quanto mais horror, espanto e admiração, tanto maior o valor do próximo
contrato do professor/pesquisador. Em volta da mesa anatômica, um corpo em pé e
fechado (do cirurgião) separava membros em outro corpo aberto e esticado (do
cadáver), executando a dissecação e exibição dos órgãos com gestos precisos e
distanciados. Eugenio Barba aponta, como sendo norteadora do seu teatro, esta cena
de revelação na qual os dois corpos coincidam em um só: o corpo fechado/aberto do
ator. O que me parece interessante distinguir não é tanto o lugar onde o estudo
acontece e a relação provocada pela sua exibição; mas, sim, o específico do fazer-se
da obra artística, entre outros modos do fazer humano. Segundo Aristóteles, as
práticas da arte constituem exceção a outras práticas, por sua desvinculação de
qualquer empregabilidade; mesmo sendo trabalho, o fazer na arte não atende a
critérios de funcionalidade/utilidade e não obedece a instruções voltadas a garantir
tais critérios. Enquanto forma de trabalho “desalienado”, elabora seu próprio sentido.
A especificidade deste modo de trabalhar impõe um procedimento analítico e
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expositivo específico: um gesto preciso, uma distância, um lugar de fala “etnológico”,
mesmo quando se trata de analisar suas próprias técnicas e obras. Me parece que a
techné (modo de fazer) específica da arte obriga a re-partilhar o fazer, embaralhando
a hierarquia entre vozes mais ou menos competentes e autorizadas que se manifestam
no âmbito social de sua exposição; neste sentido, nem o próprio artista é mais
competente e autorizado do que outros para falar de seu processo criativo. Seguindo
a intuição aristotélica, como faz Giorgio Agamben, é justamente na prática artística,
dotada de entelechia e não submetida a fins externos ao fazer da obra, que o humano
realiza plenamente a potência que caracteriza seu modo de fazer: a potência de se
tornar, ou não, obra. Por isso, Aristóteles descreve o ser humano como o “animal sem
obra”: alguém que pode sua própria impotência; alguém que, mesmo dominando um
meio técnico, pode decidir se o colocará, ou não, em função para algum fim.
Enquanto o fogo pode somente queimar, o arquiteto (por exemplo) pode construir ou
não construir, sem por isso perder sua essência. Este fazer inoperoso ou seja,
franqueado de sua utilidade/funcionalidade, configura uma energia de resistência à
práxis ordinária (obediente às condutas vigentes) que não se deposita inteiramente
na obra (e na sua valoração alienada) e não se esgota no “ato” mas se mantém “em
potência”. O gesto do pintor (que olha para nós, suspendendo o pincel de uma tela
cujo conteúdo permanece para nós invisível) na obra Las meninas, de Diego
Velásquez, não diz o objeto deste pintar, aliás o oculta; mas diz a potência do fato que
está pintando. A mesma suspensão e exposição caracteriza o gesto linguístico da
poesia: enquanto livre dos preceitos da gramática e da lógica, que regem a sua
funcionalidade, a língua pode pensar a si mesma. Esta duplicidade do gesto de
suspensão e exposição (da pintura na pintura, da poesia na poesia, do pensamento
no pensamento, da ação na ação) configura uma prática autoetnográfica ou ascética,
que visa a algo mais do que à produção da obra. Citei as práticas ascéticas notando
que, em diversas religiões, o nexo transcendental sugere um duplo estado do corpo
do sujeito místico, que se contempla enquanto se transforma (corpo econômico/corpo
glorioso). O gesto artístico, assim, parece realizar prioritariamente um trabalho do/a
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autor/a sobre si mesmo/a; a produção da obra é um efeito colateral da transformação
do sujeito. O lugar próprio da obra é o sujeito que, transformando-se, faz-se capaz de
criá-la; em algum caso, o êxito coincide com a extinção da obra em si. Isso é
especialmente evidente no fazer da arte, a partir das vanguardas. Marcel Duchamp,
em 1923, realiza The large glass buscando “ultrapassar o ato físico da pintura”. René
Magritte, em 1928, inscreve o alerta Ceci n’est pas une pipe embaixo de seu cachimbo
judiciosamente pintado; mas inoperante, já que não dá para fumá-lo. Uma obra de
arte não é um objeto “fechado” tipo sabonete, pronto para o consumo, mas um roteiro
“aberto” para inúmeros deslocamentos que demandam, dos espectadores, um alto
grau de interatividade; mesmo sendo exposta, contemplada, estudada, interpretada
e manipulada, uma obra de arte não se esgota no objeto que a contém, mas
permanece disponível para infinitas interações. Este proceder artístico é sempre
análogo ao ready-made. Do século que transcorreu de lá para cá (estamos em 2020,
ano que talvez fique marcado nos anais da humanidade pela catástrofe sanitária que
contribuiu para padronizar modos de vida no planeta), muitos laboratórios foram
criados, visando a analisar os modos de nossa existência coletiva enquanto era vivida
e como tais modos de vida podiam ser transformados. Penso na Escola de Frankfurt,
no Bauhaus, no Living Theatre, nas comunidades pedagógicas como os Copiaus e o
Teatro Laboratório de Grotowski em Pontedera. A existência do comum e a reflexão
crítica sobre sua partilha (pertencimento, cidadania, inclusões/exclusões, lugar de
fala) tem sido preocupação central de muitas destas comunidades/laboratório; neles,
a vida e a ética de sua organização coletiva foram postos como pedra de toque dos
processos criativos; a verdadeira obra seria a vida e não as obras. Me parece que nosso
Laboratório segue esta rota, consciente de que qualquer tendência no âmbito estético
pressupõe, ou até mesmo determina um regime de visibilidade e uma distribuição
ideológica do direito de fala. Toda estética é política. Parafraseando Kant, a estética
organiza as formas a priori com que se dá a experiência individual de algo em
determinada ordenação coletiva e a sequência das experiências individuais que
chamamos de vida. Agora, após o fim das utopias que motivaram tantos daqueles e
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de outros laboratórios, nossa reflexão sobre arte deve manter em mente que é esta
sua relação com a estética que lhe confere uma consistência ética. Me parece que
nossa tarefa, embasada na revisão de modos de fazer da arte relacionados com formas
históricas de visibilidade e ordenação social, é exercitar a capacidade de observar as
ambíguas trevas de nossa época e “perceber nela uma luz que, afastando-se de nós,
olha para nós”, como diz Agamben.
BETH – Tecer um texto como quem faz um fuxico foi o ponto de partida apontado
por Carmem para o artigo que ora apresentamos. Fuxicar é bisbilhotar, é desafiar as
entranhas da verdade, é se imiscuir em territórios diversos. Fuxicar é partilhar,
adquirir campos de diálogo, de dissenso, de curiosidade; é se aventurar em territórios
alheios, invadir o privado, explicitar, tornar público aquilo que vem de uma dimensão
intima. É se deixar afetar. Nada seria mais perfeito para definir a nossa prática
laboratorial como a prática do fuxico. Olhando a trajetória que traçamos, desde 2015,
quando foi fundado o Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, é possível
constatar que estabelecemos um campo de práticas individuais e coletivas em um
espaço configurado de forma material e imaterial, como bem pontuou a Alessandra.
E fuxicamos muito nesta casa que abriga tantos conhecimentos e práticas sérias e
éticas estruturadas com base na res publica. As ciências da arte se afirmaram no seio
desta Universidade há muito tempo; são dela constituintes e constituidoras. Se
pensarmos na história da UFRJ, veremos que ela completou, em 2020, cem anos de
existência; e abriga em seu seio, desde 1971, uma instituição que já tem 204 anos, a
Escola de Belas Artes; outra, a Escola de Comunicação, com 53 anos de história. Nosso
programa de pós-graduação nasceu na Universidade Pública e gratuita, que abriga
práticas de combate à desigualdade em todos os níveis e enfrenta batalhas de
reconhecimento entre os diferentes campos de saber, atritando as regras que
estabelecem procedimentos para chamar de científicas algumas práticas e deste
campo excluir outras. E talvez daí nasça o estranhamento de alguns quando
mencionamos fazer parte de um Laboratório de Investigação da Cena, um laboratório
de arte. Se formos em busca do que vem a ser um laboratório em alfarrábios que
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alimentam o senso comum, para além das explicações etimológicas já explicitadas
por Gabriela, encontraremos definições que apontam para um ambiente de trabalho
que oferece condições controladas para a realização de pesquisas e medições. Essa
noção cabe bem a um tipo de saber e se sustenta numa determinada “padronização
de racionalidade técnica”, como colocado por Alessandra. Acontece que a matéria
com a qual trabalhamos tem constituição estética, não se sujeita, necessariamente, a
padrões que se repetem, não tem efeitos facilmente mensuráveis e provoca impactos
profundos, mas difíceis de aferir. Nosso material de trabalho se oferece enquanto
partilha e partilhar tem em si dois significados que podem parecer conflitivos:
partilhar é coparticipar e é também subdividir. Partilhar é estabelecer uma
comunidade de trocas, de vivências. É trazer para o centro do convívio a generosidade
dos câmbios, das provocações, das pilhérias, do drama, das vivências cotidianas e
suas efetivas trocas. “A experiência que anda de pessoa em pessoa é a fonte a que
recorrem todos os narradores”, diria Benjamin. Nossos escritos se fundamentam em
saberes que se integram e se transmutam nas vivências, nas experiências e práticas
artísticas, no labor da pena, na permeabilidade aos diferentes campos investigativos,
na trama transdisciplinar que se instaura sistemática e metodicamente e nas diversas
acepções que o conceito de cena e de cenificação podem evocar. Partilhar é também
dividir, é designar a quem pertence cada parte, é olhar para o todo e perceber as
necessidades, direitos, deveres. Rancière lembra que “uma partilha do sensível é [...]
o modo como se determina no sensível a relação entre um conjunto comum
partilhado e a divisão de partes exclusivas”. Gosto de entender o nosso laboratório
como “fábrica do sensível”, fazendo menção à seção da revista Alice, “voltada para os
atos estéticos como configurações da experiência, que ensejam novos modos do sentir
e induzem novas formas da subjetividade política”, na definição de Rancière. É
pertinente entender que laboratórios da natureza do LIC efetivam em sua prática um
olhar criterioso sobre os fazeres e suas inserções. Sob a égide da desconstrução,
busca-se produzir e aguilhoar dissensos capazes de evidenciar as incongruências dos
discursos e das instituições. As brechas através das quais enviesamos nossos olhares
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visam a um pensamento prismático, denso em suas sutilezas e materialidades, capaz
de atentar para a cena contemporânea enquanto campo ampliado das artes, espaço
de criação e de confluência de meios. Nosso objeto é diverso, como também é diversa
a maneira pela qual o abordamos. Como Leskow, entendemos a arte de escrever
enquanto um trabalho de artesão, no dizer de Benjamin. Esta ideia de artesania nos
conduz à segunda acepção da palavra fuxico. Nos referimos agora à prática artesanal
de se aventurar sobre os pedaços de tecidos que restaram ao longo dos dias, meses,
anos de costuras e recortá-los, dar-lhes formas de roseta, compor novas configurações
a partir dos fragmentos. Tenho especial carinho por esta arte. Quando pequena,
minha mãe punha-me a fazer fuxico e me dava o privilégio de escolher nos gavetões
pesados do quarto de costura quais tecidos eu iria utilizar. Cada escolha nos levava
pelos arrabaldes da memória, nos fazia tecer não só a tela mas também o tempo,
reconfigurando-o, ouvindo-o e criando narrativas. Meu pensamento errático conduz
novamente a Benjamim, para quem “narrar histórias é sempre a arte de as continuar
contando e esta se perde quando as histórias já não são mais retidas. Perde-se porque
já não se tece e fia enquanto elas são escutadas”. Em nossas instâncias laborativas,
no entanto, atentamos para práticas reflexivas onde a dimensão do sensível é a
matéria com que lidamos, resgatando as filigranas impressas nas memórias, nas
práticas, nos encontros. E com ela labutamos como quem corta os retalhos e suas
histórias, une as bordas com um fio, engendra com eles uma nova configuração
formal, agrega um crochê, faz um acabamento, une, reúne, trama. Criamos camadas,
as sobrepomos, as descartamos, estabelecemos práticas, contatos com nossos pares,
com os falantes livros que insistem em fuxicar nas estantes em relacionamento
íntimo; e, deste modo, estabelecemos novos caminhos de criação de conhecimento.
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Fissuras do presente: arte/fotografia e
produção de subjetividade na pandemia*
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Resumen
La vida con y a través de la imagen ha sido parte de nuestra vida
diaria hace algún tiempo, pero, a partir de la pandemia, en marzo de
2020, comunicarse a través de las plataformas digitales se convirtió
en nuestra vida diária obligatoria. La tecnología de la imagen lo ha
hecho posible desde la relación con las personas cercanas hasta la
creación artística. En este contexto, la fotografía fue en gran medida
practicada y compartida. Este artículo tiene como objetivo
reflexionar sobre esta producción, destacando el retrato y
autorretrato y su lugar en la producción de subjetividad, señalando
obras con características de ficción/escenificado, que sacan a relucir
el sueño como un lugar de poder y hacer político.
Palabras clave: fotografía – subjetividades – puesta en escena

Resumo
A vida com e através da imagem já faz parte do nosso cotidiano há
algum tempo, mas, a partir da pandemia, em março de 2020,
comunicar-se através das plataformas digitais passou a ser nosso
cotidiano obrigatório. A tecnologia da imagem tornou possível desde
a relação com as pessoas próximas à criação artística. Nesse
contexto, a fotografia foi largamente praticada e compartilhada. Este
artigo tem como objetivo refletir sobre esta produção, destacando o
retrato e autorretrato e seu lugar na produção de subjetividade,
apontando trabalhos com caráter ficcional/ encenado, que trazem à
tona o onírico como lugar de potência e fazer político.
Palavras chave: Fotografia – subjetividade – encenação
* Este artigo contou com a colaboração de Luís Augusto Guedes da Graça, aluno do curso de graduação em Direção
Teatral ECO/UFRJ, e bolsista de Iniciação Científica CNPQ/UFRJ de Teresa Bastos, com o projeto intitulado
“Fotografia contemporânea e produção de subjetividade durante a pandemia 2020”.
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andamento). Pesquisadora de Fotografia nos temas: retrato, memória, arquivo, arte.
*** Fotógrafo, artista visual, professor e pesquisador de fotografia. Mestrando em Artes Visuais pela EBA/UFRJ,
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RLCIF nº 9

Desde 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia
do Coronavírus, nossa vida mudou radicalmente. Muitas foram e são as perguntas
feitas. Inúmeros artigos, entrevistas, lives, produzidos em todas as regiões do planeta
em busca de compreensão não só do momento em que se passou a viver, como
prognósticos para um futuro recente ou longínquo1. Para onde e como seguirá a vida
em sua enorme abrangência e complexidade?
Estamos e estaremos ainda em meio a esse processo. A arte e os artistas dele
fazem parte, como estão a reboque dessa incerteza. E vale acentuar, ainda, nesse
momento, a produção artística advinda prioritariamente dos artistas, mas também
oriunda de pessoas comuns. Lançar um olhar recente/recentíssimo, diga-se de
passagem, almejando um balanço dessa produção é ir ao encontro do “escuro do
contemporâneo”2, fixando o olhar no tempo atual, não para perceber as luzes, mas
o que está obscuro. É também, como nos induz Jorge Luís Borges3, sentir nostalgia
do presente, estando totalmente imerso nele, tornando-o, de certa maneira, suspenso.
É arriscar-se a eleger alguns nomes, em detrimento de inúmeros outros. E, como bem
lembra Umberto Eco, “para estudar um autor antigo, existem pelo menos chaves
interpretativas seguras às quais nós podemos referir, enquanto para o autor moderno
as opiniões são ainda vagas e discordantes, a nossa capacidade crítica é falseada pela
falta de perspectiva, e tudo se torna demasiado difícil”4. E é em meio a esta enorme
fissura do presente que este artigo se faz existir.
Nesse momento incorpóreo que passou a ser o nosso cotidiano desde março,
através das plataformas digitais, a experiência com/ a partir da tecnologia da imagem
se tornou nossa realidade. Da noite para o dia todos nos tornamos “bustos falantes”,
para usar a expressão cunhada pelo cineasta carioca Joel Pizzini ao criticar
Para se falar deste novo futuro, cunhou-se a expressão “novo normal”, que foi amplamente problematizada nas
redes sociais, sobretudo, por ser utilizada por aqueles que defendiam um relaxamento precoce do isolamento
social.
2 Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios, Trad.Vinícius Nicastro Honesko, Chapecó, Ed.
Argos, 2009.
3 Borges, Jorge Luís, “Nostalgia do presente”. In: A cifra, Trad. Fernando Pinto do Amaral. Consultado em vinte
e sete de outubro de 2020 no link: https://www.citador.pt/poemas/nostalgia-do-presente-jorge-luis-borges
4 ECO, Umberto, Como se faz uma tese, São Paulo, Perspectiva, 2002, p. 42.
1
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documentários televisivos/jornalísticos em que o filme fica restrito a depoimentos,
falas dos envolvidos, sempre sentados e filmados da cintura para cima, ao invés de se
aproveitar da estética e do tempo que poderiam fazer a latência da imagem emergir
na tela e, com isso, criar uma linguagem cinematográfica.
A vida com e através da imagem não nos surpreende mais há algum tempo. “O
analfabeto do futuro será aquele que não saberá fotografar”. Essa frase foi proferida
em 1925 por László Moholy-Nagy (1895-1946) e, hoje, 95 anos depois, não temos a
menor dúvida de que ele estava certo. A partir dos anos 2000, com a web 2.0 e o
acesso aos smartphones, o ato de fotografar se banalizou, e, contemporaneamente,
“todo mundo se tornou fotógrafo”5. Estamos a todo tempo cercados de imagens, como
também produzindo imagens. Não é mais necessário conhecer a técnica fotográfica
para conseguir uma imagem apurada; os dispositivos já são dotados de regulagens
automáticas que possibilitam a qualquer um obter sucesso na apreensão de uma
fotografia. Será que é isso mesmo, somos todos fotógrafos?
Joan Fontcuberta faz uma analogia a Descartes, em relação ao sujeito cartesiano
e seu cogito: “penso, logo existo”, para defender a ideia de que, se no passado
existíamos graças ao pensamento, hoje existimos graças às imagens. “A câmera se
transformou em um artefato fundamental que nos incita a nos aventurarmos no
mundo e a percorrê-lo tanto visual quanto intelectualmente: percebamos ou não, a
fotografia também é uma forma de filosofia”6. O autor espanhol enfatiza, ainda, que
nos dias atuais temos uma necessidade de registrar tudo a nossa volta, mas tal ímpeto
não é gratuito, funcionando como um novo sistema de comunicação social, uma
espécie de ritual de comportamento ligado a “normas particulares de etiqueta e
cortesia”7. O fluxo de imagens seria, assim, um “indicador de energia vital”,
constituindo “exclamações de vitalidade” e forma de “dilatar experiência”8.

A polêmica contemporânea que envolve a fotografia profissional e a dita vernacular não será abordada neste
artigo.
6 Fontcuberta, Joan, A Câmera de Pandora, São Paulo: Editora G. Gilli, 2012, p. 19.
7 Idem, p.33.
8 Idem, p.32.
5
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“Produzimos tanto quanto consumimos: somos tanto homo photographicus quanto
simples viciados em fotos, quanto mais fotos melhores, nada pode saciar nossa sede
de imagens, o soma da pós-modernidade”9.
Mas não é só da fotografia que se trata. A experiência contemporânea com as
imagens extrapola a imagem fixa e o mesmo dispositivo que fotografa também filma.
Passa-se da fixidez ao movimento, intuitivamente. O que está em jogo – e a pandemia
legitimou isso – é a experiência. Experimentar com a imagem compreendendo seus
deslocamentos, passagens e contaminações entre as multiplicidades do cinema,
vídeo, imagens fixas, cujas variadas naturezas se fundem, criando novos sentidos. São
usos artísticos, jornalísticos, domésticos, de arquivo, publicitários. O que a imagem
hoje nos apregoa seria um panorama de agenciamentos históricos, políticos, estéticos
e tecnológicos.
No início da pandemia, o filósofo sul-coreano, na contramão da corrente
esotérica, de autoajuda e de alguns analistas mais otimistas, afirmava: “o vírus nos
isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma
maneira, cada um se preocupa somente com sua própria sobrevivência. A
solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade
que permite sonhar com uma sociedade mais pacífica, mais justa”10. Nos idos de
maio, o biofísico brasileiro Sidarta Ribeiro se permite vislumbrar um caminho do
meio. “Nossas vidas estão de cabeça para baixo, velhos hábitos tidos como imutáveis
foram quebrados e a organização social está evidentemente mais maleável.
Vislumbra-se a oportunidade de revolucionar para melhor o nosso convívio”11.
Não se trata aqui de se opor a um ou outro ponto de vista. Ambos nos
proporcionam, contudo, uma chave de leitura para observar e trazer à tona um pouco
9 Idem,

p.31
Byung-Chul, Han, O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. In: El PAÍS, Brasil. Ideas.
Pandemia de Coronavírus, vinte e dois de março de 2020. Consultado em dezoito de outubro de 2020
no
link:
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-deamanha-segundo-o-filosofo-byung-chulhan.html?fbclid=IwAR2dLjO9DC5%E2%80%A6.
11 Ribeiro, Sidarta, O caminho do meio. Consultado em dezoito de outubro 2020 no link:
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/o-mundo-pos-covid-19-9---ciencia-e-cuidadopor-sidarta-ribeiro/
10
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da produção de imagens, em especial, as fixas, desenvolvidas por artistas e não
artistas nessa pandemia. Vale ressaltar ainda que no caso de análises mais pessimistas
como a de Byung-Chul Han, que também destaca o impacto das tecnologias digitais,
importa acentuar que “as medidas tomadas para conter a pandemia já estão a
transformar o modo como somos”12.
Nesse período de quarentena, que ainda não acabou, mas se abrandou13, o que
ficou foi uma produção de imagens vertiginosa, infinita, que beira a exaustão; e este
cenário não é privilégio da pandemia. Há tempos viemos convivendo com a alta
produção de imagens. O excesso, contudo, não inibiu a produção de novas imagens.
Nem todos necessitam ver o que foi gerado, mas, de uma maneira geral, produzir
novas imagens, fossem elas dos mais variados contextos, traduziu-se em vivência de
si, em filtro para lidar com o medo, a angústia, a dor, a incerteza. Apropriar-se da
câmera do celular ou do computador, ou mesmo de uma câmera fotográfica, também
significou para muitos uma possibilidade de documentar a realidade, tivesse ela um
peso naturalista ou não. Por outro lado, essa ideia de tempo suspenso não apenas
alavancou ainda mais a produção de imagens, mas criou uma espécie de letargia que
se aparenta a uma realidade paralela, onde o tempo precisa ser visto de outra forma,
considerando as particularidades do presente e como as imagens produzidas nos
ajudam a tecer os fios deste tempo.
Muitos foram os coletivos de artistas criados nesse período para ecoar a produção
inatingível. Jamais veremos todas as imagens feitas. Jamais conseguiremos configurar
lado a lado tudo o que foi criado. Nesse momento, mais do que nunca, ficou claro o
excesso e que cada vez mais nos percebemos pelos fragmentos. As redes sociais
lideram como espaço de visualidade e temos de ter a paciência de rolar a tela, de ver
imagem a imagem, uma a uma. Experiência de preparar, fazer, ver, montar, divulgar.

Cachopo, João Pedro, Dialética viral. O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, v.29, n.46, p.30-43,
jan.-jun.2020.
Consultado
em
vinte
e
cinco
de
outubro
2020
no
link:
http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
13 Importante ressaltar que, no momento de finalização deste artigo, França e Alemanha iniciavam a
segunda onda da Covid-19.
12
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Ao mesmo tempo, fazemos e nos tornamos curadores das próprias imagens. Mas não
se opera na mesa warbugniana e nem no chão de André Malraux. As imagens cintilam
nas nossas telas com luz artificial, sejam elas em pequeno formato, do celular, ou em
exibição nos laptops ou telas de TV. Assim se deu, assim ainda está acontecendo a
captura de imagens na pandemia.
Dentre os muitos coletivos surgidos ou mesmo já existentes, mas que
propulsionaram

suas

produções,

destaca-se

o

Covidartmuseum,

( #CovidArtMuseum), criado durante a pandemia, com quase 150 mil seguidores e
publicações de mais de 600 artistas do mundo todo. As imagens, predominantemente
ficcionais, realçam um universo paralelo, criado neste momento, que as localizam
entre surrealismo e hiper-realismo. Ou seja, dão conta de um imaginário encenado,
mais do que situações vividas. Traduzem as invenções possíveis criadas por artistas
visuais que se utilizaram das mais variadas técnicas para produzir um material que
desse conta desse estar no tempo atual, desta presença performática com a imagem.
O trabalho do artista visual russo Karman Verdi (@karmanverdi), There are so
many ghosts at my spot, espelha bem essa estética. São imagens que nos fazem
perceber a imaginação neste contexto de pandemia, como definiu João Pedro
Cachopo14: “A imaginação – o conjunto de ideias através das quais relanceamos o
necessário, o provável e o possível – preside à transformação do mundo. Contudo, é
a própria imaginação que há de presidir à transformação do mundo que sofreu um
abalo.” Imaginar, nesse momento pandêmico, se tornou uma força potente para
conseguir ultrapassar a barreira do cotidiano, da espera, da incerteza e está presente
em grande parte da produção fotográfica nesse período.

Cachopo, João Pedro, Dialética viral, O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, v.29, n.46, p.30-43,
jan.-jun.2020.
Consultado
em
vinte
e
cinco
de
outubro
2020
no
link:
http://oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp
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Obras de Karman Verdi (Foto: Reprodução / Instagram)

No projeto Há tantos fantasmas no meu lugar, ele mistura a realidade de estar
sozinho com projeções virtuais de outras pessoas, criando uma espécie de falsa
companhia em todos os ambientes da sua casa. Em posts no Instagram, Karman Verdi
explica sua ideia e concepção do trabalho fotográfico criado durante a pandemia.
Eu não estava sozinho esta noite. O ar estava um pouco mais saboroso e
aromático. As pessoas hibernaram na quarentena e carros emitiam um som como
ondas em algum lugar distante. Algum vizinho tocou uma melodia silenciosa no
violão, e no meu apartamento havia muitos fantasmas. Tente imaginar um projeto no
qual você possa "teletransportar" algo animado diretamente para o seu quarto. Tente
imaginar que em apenas alguns minutos o espaço vazio e frio se transformará
fabulosamente em algo praticamente tangível. Há tantos fantasmas no meu lugar é
uma história sobre algo genuíno, real. Este projeto trata do autoisolamento e da
necessidade humana de proximidade cotidiana. Esta é uma história sobre pessoas de
diferentes partes do mundo que, apesar da quarentena e das novas realidades,
precisam de comunicação e contato humano ainda mais.
Se o Covidartmuseum prima pelas imagens teatrais, encenadas onde o imaginário
tem uma presença avassaladora, a página do Instagram (#fotoempauta) do Festival
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de Fotografia de Tiradentes (MG), por outro lado, repercute uma diversidade de
abordagens onde se visualiza com frequência o cotidiano documental vivido por
muitos artistas e profissionais das imagens. A chamada para publicação específica
durante a pandemia também surgiu neste período. O festival foi um dos primeiros
eventos a serem cancelados por causa da Covid-19, pois acontece geralmente em
março. Assim, a reunião de imagens produzidas nessa fase foi uma convocatória
aberta e gratuita promovida pelo festival, de nome Por Dentro de um Tempo Suspenso,
que deve gerar uma exposição em um momento propício.

A janela como metáfora e local de cena
Uma das imagens presentes na seção Quarentena, de autoria do fotojornalista
paulistano e correspondente do jornal “El País”, Victor Moriyama, foi uma das mais
emblemáticas da quarentena no Brasil. O edifício Copan, localizado na avenida
Ipiranga, construção moderna, de autoria de Oscar Niemeyer, foi fotografado
praticamente todo aceso, no final de tarde. A imagem foi capturada em 18 de março,
poucos dias antes de o governo oficializar a quarentena, na semana em que
explodiram os panelaços contra o Presidente Jair Bolsonaro e foi publicada em página
dupla no jornal americano “The New York Times”, curtida e compartilhada à
exaustão. De acordo com o fotógrafo, “com a foto do Copan, eu ganhei um público
muito diferenciado, foi repostada por museus, institutos de arte, teve vários
compartilhamentos. Sem dúvida é uma foto muito estética, mas mais arquitetônica.
Não é uma foto que considero jornalismo puro. Por isso não gosto tanto dela”15.

Moriyama, Victor. Entrevista à Agência Gama. Consultado em vinte e nove de outubro de 2020 no
link: https://gamarevista.com.br/conversas/como-e-fotografar-uma-crise/
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Edificio Copan, Cred: Vitor Moriyama, (Fonte: Instagram do autor)

Para o autor, a foto é desprovida de potência jornalística, talvez, na opinião dele,
por dispor de uma composição estética exacerbada; a imagem, no entanto, passou
para a história por justamente reunir estética e política; e deixa acesa em sua
interpretação a marca de um tempo em que chegar à janela se tornou ato
performático, político. A janela dos prédios, sobretudo das grandes cidades, de área
corriqueira, passou a ser local de cena, de ação, para alguns, local de bater panelas.
Além de ser uma imagem icônica do isolamento social, que traduz e espelha um
ativismo político no período, a foto de Moriyama nos favorece pensar sobre a ideia
da janela, uma das metáforas mais recorrentes quando se trata de visualidade.
A janela política de Moriyama se distingue das cenas capturadas por câmeras
obscuras, em projeto realizado no Sul do Brasil que busca captar o mundo exterior e
o interior, numa só imagem. A busca é por uma atmosfera encenada, como nos
trabalhos da Covidartmuseum, onde o onírico se faz presente. No projeto Obs-cur-ra,
desenvolvido pelo gaúcho Bruno Alencastro em parceria com outros fotógrafos e
publicado na revista “Zum”16 de maio de 2020, as imagens estão impregnadas do
simbolismo que a própria técnica milenar da câmera obscura clarifica. “A projeção
nos mostra um mundo de cabeça para baixo, tal como o caos que estamos vivendo; e
faz com que o mundo exterior entre na nossa casa”. Para a obtenção das imagens, os
fotógrafos transformaram suas casas em câmeras obscuras de grande formato,
Consultado em vinte de outubro de 2020 no link: https://revistazum.com.br/zumquarentena/camara-obscura/
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criando uma atmosfera sombria e enigmática, “tal como o indecifrável futuro que
ninguém sabe ao certo como será”17.

Projeto Câmara obscura: imagens de Guilherme Santos, Léo Savaris e Bruno Alencastro

A janela se tornou grito de liberdade, resistência, palco e plateia. São inúmeros
os trabalhos de artistas que a ela se renderam e a enaltecem como um local de
passagem, “entre” dois mundos, divisor da vida íntima e pública. E esse aspecto
também pode ser observado nos acervos de algumas instituições como o Instituto
Moreira Sales, que criou espaços para abrigar este sem-fim de imagens e criação.
Dentre eles, o Projeto Convida18, através do qual 125 artistas individuais e coletivos
foram convidados para fomentar a criação em tempos de quarentena.
Através desta chamada, o cineasta Jorge Furtado criou o curta Cretinália, em cuja
abertura traz o discurso do escritor argelino Albert Camus quando recebeu o prêmio
Nobel de literatura em 1957. Camus ressalta, na ocasião, que a arte não é, aos seus
olhos, um prazer solitário. “É um meio de comover o maior número de homens
oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. Ela
obriga, por consequência o artista a não isolar-se”.19 Furtado segue na leitura do

Entrevista de Bruno Alencastro. Consultado em cinco de maio de 2020 no link:
https://revistazum.com.br/zum-quarentena/camara-obscura/
18 Consultado em vinte de outubro de 2020 no link: https://ims.com.br/2020/07/20/programaconvida-etapa-3/
19 Furtado, Jorge, Cretinália. Curta-metragem (2020) Consultado em quinze de outubro de 2020 no
link: https://ims.com.br/convida/jorge-furtado/
17
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discurso enquanto exibe imagens do escritor argelino dançando, em comunhão com
outras pessoas. Ao enfatizar “que o artista forja-se nesse incessante ir e vir para os
outros, a meio caminho da beleza, sem a qual não pode passar, e da comunidade, a
qual não pode arrancar-se”, o cineasta evidencia este movimento simbiótico que se
dá entre o artista e o mundo. Ele utiliza como metáfora-limite a imagem da janela, o
que, de certa forma, pode ser apontada como recorrente nas imagens produzidas
durante a pandemia, como no trabalho da brasileira Camila Falcão.

Stabbed, de Camila Falcão (2020).
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As pessoas, ao serem obrigadas a se manterem confinadas em suas casas, em um
primeiro momento, descobriram as janelas, os balcões, as varandas. Foram
manifestações artísticas de várias naturezas, dança, canto, projeções, teatro. Imagens
que correram o mundo pelas redes sociais. Esse ir-e-vir para os outros pode ser
expandido também para a relação que se estabeleceu coercivamente entre um mundo
“de fora”, que chegava através das mais variadas mídias e um mundo de “dentro”,
que chegou delimitando território, obrigando a se prestar atenção em si mesmo, seus
próprios ambientes. Ao mesmo tempo que estes limites se extravasavam e cada vez
se tornavam menos tênues, a experiência de linha demarcadora de realidades dava a
ver a enorme distância entre as condições sociais e de isolamento das pessoas, e a
produção de imagens reflete isso.
Aquele momento em que nos estava sendo vedada a liberdade de ir e vir em
função de um cuidado maior com o vírus, em que compartilhamos a experiência da
quarentena de ficar em casa, foi quando nossa relação com as imagens aumentou e
mudou. Ficamos ainda mais dependentes dela. Olhando o mundo, como já vínhamos,
mas agora o limite da janela ficou mais claro. Da janela para fora, o mundo a que
poucos têm acesso. Da janela de casa, que dá para a rua, pode-se ver a vida pulsar lá
fora através das pessoas que passam. As telas do computador, celular, tablets, se
tornaram as novas janelas e, através dessas mídias, fomos invadidos pelos jornais e
comentários da web, sobre o mundo, que parece um “outro”, onde circulam imagens
de todo tipo e que provocam e instigam uma enormidade de sentimentos.
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Fábio Setti (Quarentena dia 23 e Quarentena dia 37) (2020)

Do lado da janela para cá, estamos nós com nossa rotina alterada. De certa forma,
a pandemia chamou a atenção para o ordinário, o cotidiano, porque justamente
colocou em suspensão esta vida que tanto naturalizamos. Blanchot20 diz do cotidiano
que ele é inapreensível. O que é o cotidiano? Esse que ficamos com a sensação que
perdemos temporariamente. Esse que supomos que nos oferece segurança, nos faz
sentir imortais, nos entedia. Alguns pensam que voltará tal qual era antes, ou que
nunca será mais o mesmo. Muitas imagens dão conta dessa sensação, deste vácuo,
desta rotina suspensa. Como é o caso do brasiliense, que mora em São Paulo, Fábio
Setti21, que fez um diário da pandemia, publicando regularmente imagens de si, todos
os dias.
Estas imagens também nos convidam a olhar mais para nós mesmos, para
perceber os objetos, contemplar o que antes era simplesmente só utilizado. Em
Sociedade do cansaço (2010), Byung-Chul Han defende que a sociedade do século XXI
não é mais disciplinar, mas sim baseada no desempenho e na produção. Nunca os
Blanchot, Maurice, A conversa infinita, São Paulo, Escuta, 2007.
Página do Instagram do artista. Consultado em quinze de outubro de 2020 no link:
https://www.instagram.com/fabiosetti/

20
21
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inquietos tiveram tanto valor. A multitarefa, embora seja um processo aclamado e
exigido, seria, na realidade, um retrocesso, uma técnica de atenção essencial para a
sobrevivência na vida selvagem. Perdemos cada vez mais a capacidade de
contemplação e, de certa forma, a pandemia nos obrigou a entrar em contato com
esta dispersão, ela nos jogou com toda volúpia nesse lugar de tédio profundo o qual
Walter Benjamin22 caracterizou como “um pássaro onírico, que choca o ovo da
experiência” – não possui lugar na sociedade dos nossos tempos, ainda que seja tão
importante para o processo criativo e para o descanso espiritual.

O cotidiano e a encenação de si
A vida cotidiana, em toda sua natureza de inquietação, possui a propensão de
macular a disposição e o incentivo à reflexão. Imersos nesse processo de
automatismo, com frequência perdemos a experiência dos detalhes, do momento
presente, das sutilezas. Cada vez mais perdemos a capacidade de admiração do
cotidiano, de contemplação das coisas corriqueiras. Mal podíamos prever que, dez
anos após a publicação do ensaio do filósofo sul-coreano, surgiria uma coisa
pequenina digna de nossa atenção, algo que nos forçaria a lidar com o tédio e com o
processo de observação, além de suas outras terríveis consequências. Esta obrigação
de parar se manifestou na figura do isolamento social, um instinto necessário para a
manutenção da vida. Diante de tal cenário, a arte pode funcionar como uma poderosa
ferramenta para a construção de novos sentidos e maneiras de apreensão do mundo
e da realidade. O tédio e o isolamento nos forçam a respirar pausadamente e observar,
a conviver consigo mesmo. Parar, desacelerar se tornou político. “É urgente reinventar
nossa sociedade e seus hábitos predatórios”, enfatiza Ailton Krenak23.
Com o propósito de enaltecer o elo com a ancestralidade, justamente com desejo
de reinventar e chamar a atenção para estes hábitos predatórios, aos quais se refere
22 Benjamim,

Walter apud Han, Byung-Chul, Sociedade do cansaço, tradução de Enio Paulo Giachini,
Petrópolis, Vozes, 2015. p. 34-35.
23 Krenak, Ailton, O amanhã não está à venda, São Paulo, Cia das Letras, 2020.
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Krenak, encontra-se o trabalho de Denilson Baniwa24, Máscaras para rituais do mundo
em crise, autorretratos realizados em abril, durante a quarentena de 2020. Ele foi um
dos participantes do Projeto Convida, do Instituto Moreira Salles; e explica que a
Covid-19, por ser algo nunca visto, nos leva a criar novos rituais de cura e cuidados.
Artista visual nascido em Barcelos, no Amazonas, seus trabalhos expressam sua
vivência como um indígena do tempo presente, mesclando referências tradicionais e
contemporâneas indígenas e se apropriando de ícones ocidentais para tratar da luta
dos povos originários em diversos suportes e linguagens.

Denilson Baniwa25, Máscaras para rituais do mundo em crise

Ele se autofotografa usando a mesma camiseta, que funciona aqui como um
veículo de manifestação política e, aproveitando-se do fato da obrigatoriedade da
máscara para proteção do corona vírus torná-la, de certa maneira, naturalizada pelas
pessoas, ele chama a atenção, a partir do corpo e, em especial, do rosto, para a
condição dos povos indígenas e da floresta e do meio ambiente. De acordo com
Baniwa:
As máscaras sagradas que aprendemos com nossos Avós-Universo feitas de madeira,
fibras, argila, cuias, penas de pássaros que serviram como lembrança do tempo da gênese
24 Página

do Instituto Moreira Salles sobre o trabalho do artista. Consultado em quinze de outubro de
2020 no link: https://ims.com.br/convida/denilson-baniwa/
25 Idem.
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e de respeito aos nossos criadores, são senhas de acesso para o Cosmos, o invisível, o
sagrado, o sobrenatural, tão importantes para manter a ordem do caos, com o que
alegramos e acalmamos o Universo, passam, hoje, por uma atualização nos vários povos
indígenas. Fomos obrigados a usar máscaras cirúrgicas ou feitas de tecidos costurados,
até então desconhecidas por nós para nos proteger do espírito da Covid-19 e claro, junto
com as máscaras vieram as regras de como usá-las com eficiência, pois não basta colocar
a máscara no rosto, é preciso saber as senhas de acesso aos modos de proteção. Uma
atualização de firmware que o “Senhor das Doenças” nos disponibilizou26.

A pandemia potencializou o que atualmente vem-se delineando como constante
na fotografia contemporânea: o número de trabalhos de artistas, estrangeiros e
brasileiros, que trazem como tema o “sujeito”: ou emprestam seu próprio corpo à
obra, seja ela audiovisual ou teatral, ou encontram um outro corpo para ela. Pode-se
dizer que o sujeito coloca-se em tema, pauta-se como imagem. São estratégias
artísticas reincidentes na fotografia que trazem à tona um gênero secular que aponta
em sua gênese para o peso de uma tradição histórica, mas que possui vitalidade para
se reinventar: o retrato e o autorretrato.
Seus usos e convenções estiveram em sua maior parte associados a uma função
biográfica e identitária, como pode ser observado a partir do modelo estético
canônico do portrait fotográfico do cenário oitocentista, mas suas possibilidades
estéticas contemporâneas apontam mais para um desejo de experiência que para uma
função biográfica, associada a ele desde seus primórdios. Este “retorno do sujeito”,
além de colocá-lo em questão, o traz a partir de técnicas fotográficas e artísticas
distintas, proporcionando um jogo tanto das materialidades experimentadas, quanto
friccionando as barreiras entre o documental/ficcional/imaginário, em sua criação.
A produção de retrato e autorretrato na pandemia foi tema do curso27 ministrado

26 Idem.

Intitulado “O (auto)retrato fotográfico e a produção de subjetividade na pandemia” , o curso foi
oferecido para os programas de pós-graduação em Artes da Cena da ECO/UFRJ e Artes Visuais da
EBA/UFRJ, dos quais faço parte; bem como para os alunos de graduação da ECO/UFRJ, no período
de maio a agosto 2020, em plataforma do Google Meet; e contou com o estágio-docência de Lucas
Gibson.

27
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durante esse período. Diante da impossibilidade do retorno às aulas presenciais,
trabalhamos remotamente a partir de aulas teóricas e práticas. A cada quinze dias,
mostrávamos a produção desenvolvida no período. O curso se mostrou prolífero não
só para evidenciar pesquisas e trabalhos de artistas no mundo inteiro naquele
momento, como para debater questões importantes, vivenciadas por todos. Os
encontros proporcionaram, ainda, que todos se mantivessem juntos, compartilhando
percepções, vivências e angústias e, sobretudo, produzindo imagens. Como resultado
desta experiência, está sendo organizada uma exposição virtual com o material.
Um dos trabalhos desenvolvidos no período, do discente Nelson Bruno Delfino da
Conceição, carrega consigo uma carga política forte, tendo o rosto como local de
resistência e vulnerabilidade. Utilizando-se do autorretrato, o discente do Programa
de Pós-Graduação em Artes da Cena produziu, durante o período, imagens que
traduziram um autoencarceramento não fruto específico da pandemia, mas também
da condição de raça. O trabalho dele ecoa, de certa forma, um fato marcante ocorrido
recentemente, a indignação provocada pela visibilidade do vídeo de 9 minutos
captado por um pedestre que passava no momento em que um policial americano
branco, numa rua em Minneapolis, assassinava por asfixia o negro George Floyd.
Vidas negras importam, o movimento que ganhou o mundo através das ruas, mas
sobretudo, das janelas/telas, encontra esse trabalho de Nelson, que, com a fotografia,
utiliza-se do autorretrato, mas, em suas reflexões escritas, redige em formato de carta
para sua avó paterna. A escrita epistolar é um falar alto, tendo o destinatário como
um ausente imaginado:
Na escrita das cartas, lugar e data são fatores preponderantes que, uma vez obedecidos, têm a
vantagem de situar no tempo e no espaço a feitura e o conteúdo da mensagem. Não se trata de
relatar ações ou acontecimentos de cada dia, como num diário. Trata-se de recompor um espaço
íntimo, mas de tempo determinado, uma forma de reviver e repensar o que está acontecendo28.

28 Santos

Matilde Demétrio dos, Ao sol, carta é o farol, São Paulo, Editora Annablume, 1998, p. 22.
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No caso do Nelson, sua avó já é falecida e lhe restou dela somente uma fotografia
de sua carteira de trabalho. O local de fala funciona mais como uma possibilidade de
encenação de si, um posicionar-se diante do mundo. Ele cria em imagens uma
sequência de urgências expressa numa série de autorretratos, registrados entre os
meses de junho e outubro de 2020 intitulada sUFOCAMENTOENQUADRADo. Ele
explica que falar sobre essas fotografias é escavar a própria pele com telha cerrada.
Descrever fratura exposta. Para ele, essas imagens são escaradas, indecentes e diretas.
objetivamente concretas. “Está tudo ali vomitado. Escrevo-lhe porque sei que serei
entendido. Escrevo-lhe porque esses relatos precisam nascer do fôlego de uma
possível compreensão. Escrevo-lhe sem o medo de ser objetificado. Escrevo-lhe como
‘uma forma de transformar’, de ‘tornar-me sujeito’”29.
Essa experiência narrada por Nelson, de produzir artisticamente, fotografar,
escrever, como forma de tornar-se sujeito, de certa maneira pode ser observada em
quantidade durante a pandemia e, como afirmado anteriormente, é um forte traço da
produção contemporânea fotográfica.
Diante de um cenário político-social dominado por fake News, momento em que
a noção de “verdade” se coloca em debate e se embaralha também com a produção
artística, o olhar para a encenação de si na arte hoje mudou. No início dos anos 2000,

Conceição, Nelson Bruno Delfino da, sUFOCAMENTOENQUADRADo, Trabalho de conclusão de
curso ministrado durante a pandemia por Teresa Bastos e Lucas Gibson e encaminhado em outubro,
2020.
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alguns teóricos, como o caso da crítica de arte francesa Dominique Baqué, defendia
a tese de que diante da impotência das artes contemporâneas em produzir formas
políticas que falem do mundo; certos documentários estariam mais aptos a tomar o
lugar que um dia pertenceu às artes de vanguarda, o que gerou muitos debates.
Como podemos perceber essa questão hoje? Talvez a pandemia tenha começado
a esboçar uma resposta para esta pergunta, demonstrando que esta “suposta anemia
política” dos artistas contemporâneos de outra década – destacando aí a fotografia –
se revigora, transgride e revê este trânsito entre documental e ficcional. Os artistas
também se servem da fotografia encenada, do retrato e autorretrato como
possibilidades de expressão estética e política e trazendo à tona o onírico, o sonho,
não como lugar de fuga da realidade, de fragilidade e alienação, mas como potência,
como recurso de fazer valer forças ancestrais, até então desvalidas e desqualificadas
de um modo geral por uma sociedade do agora, do imediatismo, do instantâneo.
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