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RESUMO

O presente trabalho tem como tema a autoficção como procedimento dramatúrgico
no fazer teatral. Partindo de um breve contexto histórico que observa a presença da
autoficção em manifestações artísticas contemporâneas, o estudo descreve as
práticas e os procedimentos de um processo criativo, que gerou uma peça através
de relatos autoficcionais, em um espaço de ensino não formal. A singularidade como
como ponto de partida no processo criativo é compreendida como um exercício de
consciência. Através das narrativas pessoais foram desenvolvidas esquetes com um
coletivo de mulheres artistas-aprendizes, que levaram para a cena suas histórias,
desenvolveram estratégias para enfatizar as questões que queriam abordar e
articularam a maneira que gostariam de ser representadas, através de seus textos e
da maneira de encená-los. Ficcionar a partir das memórias, levou o grupo a explorar
as fronteiras entre o real e a ficção, estreitando a relação entre arte e vida. O
coletivo encontrou na autoficção a possibilidade de se poetizar sobre a realidade,
explorando os limites da representação e da autorrepresentação. Ao longo deste
trabalho é descrito todo o percurso deste processo, o contexto em que essas
práticas autoficcionais surgiram, a fundamentação teórica que as influenciaram, os
impactos dessas práxis na obra criada pelo grupo e as possibilidades criativas que
esses procedimentos podem trazer para outros processos que tenham interesse em
investigar a autoficção no teatro.

Palavras-chave: Autoficção; Autrorrepresentação; Ensino não formal; Processo
criativo; Teatro.



ABSTRACT

The present work has as its theme the autofiction as a dramaturgical procedure in
theater making. Starting from a brief historical context that observes the presence of
autofiction in contemporary artistic manifestations, the study describes the practices
and procedures of a creative process, which generated a play through autofictional
stories, in a non-formal education space. The singularity as a starting point in the
creative process is understood as an exercise in consciousness. Through personal
narratives, skits were developed with a collective of women student-artists, who took
their stories to the stage, developed strategies to emphasize the issues they wanted
to address, and articulated the way they would like to be represented, through their
texts and the way to stage them. Fictionalizing from memories led the group to
explore the boundaries between the real and fiction, narrowing the relationship
between art and life. The collective found in autofiction the possibility to poetize about
reality, exploring the limits of representation and self-representation. Throughout this
work, the course of this process is described, the context in which these autofictional
practices emerged, the theoretical foundations that influenced them, the impacts of
these praxis on the work created by the group, and the creative possibilities that
these procedures can bring to other processes that are interested in investigating
autofiction in theater.

Keywords: Autofiction; Creative process; Non-formal education;
Self-representation; Theatre.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como campo de pesquisa procedimentos dramatúrgicos no

processo criativo teatral, especificamente os relatos autoficcionais na criação de

uma peça. Todos os procedimentos abordados surgiram através de práticas

realizadas durante o processo de criação da peça “Essa Mulher”. Portanto essas

práticas autoficcionais, que surgiram nesse processo criativo em um espaço de

ensino não formal, constituem o objeto dessa pesquisa. A metodologia explorada

neste trabalho é “A Practice as Research “ (prática como pesquisa).

“A Practice as Research”, a prática como pesquisa, é em primeiro lugar e
antes de tudo a prática constituindo o objeto de uma pesquisa (...) a ideia de
que a criação pode elaborar-se por meio e ao termo de uma pesquisa, a
qual não é separada de seu objeto artístico ou posterior a ele, mas é parte
ativa e simultânea desse objeto. ” (PAVIS, 2017, p. 268).

Nos últimos anos venho investigando a palavra no teatro de diversas

maneiras, estudando estrutura de roteiros de comédia, escrevendo roteiros de

comédia, atuando em uma adaptação de uma dramaturgia clássica, estudando a

estrutura dramatúrgica de peças clássicas e por último sendo assistente de roteiro

de um filme que está na pós-produção.

A investigação da dramaturgia autoficcional teve início durante a minha

passagem no Programa de Qualificação em Artes da POIESIS . Comecei a1 2

2 Constituída em 1995, a POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura é uma
organização não governamental que, em 2008, recebeu a qualificação de Organização Social (OS)
por parte do Governo do Estado de São Paulo, habilitando-se para ser executora de políticas públicas
na área cultural. A instituição, que tem por objetivo o desenvolvimento sociocultural e educacional,
com ênfase na preservação e difusão da língua portuguesa, desenvolve e gere programas e projetos,
pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da

1 Programa de formação artística voltado a grupos de teatro e de dança no interior, litoral e região
metropolitana de São Paulo, tem por objetivo a ampliação de repertório, criação, experimentação e
aperfeiçoamento artístico visando a potencializar a produção cênica por meio de oficinas, mostras e
encontros com especialistas. O Programa contribui com a descentralização de polos culturais no
Estado de São Paulo e movimenta o circuito cultural dos municípios dos grupos orientados ao
qualificar artistas locais e promover a circulação de espetáculos. O Qualificação em Artes conta com
dois Núcleos de Formação Artística: Teatro e Dança, formados por profissionais especializados.
Cada núcleo é responsável por selecionar grupos e artistas-orientadores, propor metodologias e
ações formativas aos grupos em processo de orientação e acompanhar sua implementação ao longo
de cada edição. Disponível em: https://oficinasculturais.org.br/programa/qualificacaoemartes/ .Acesso
em 09 de fevereiro de 2022.

https://oficinasculturais.org.br/programa/qualificacaoemartes/
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pesquisar essa vertente devido às necessidades criativas do grupo que eu estava

orientando. No processo criativo desse grupo era trabalhado ficção e memória para

construir a peça. Percebi na autoficção e na prática dos relatos a possibilidade de

relacionar essas duas coisas.

Em 2019 assisti os espetáculos “Stabat Mater” de Janaína Leite e “A Ira de

Narciso“ de Sergio Blanco, ambas peças se utilizam de expedientes autoficcionais.

Quando fui acompanhar em 2021 o processo criativo do “Grandioso Teatro da

Mínima Dimensão” e percebi a necessidade de investigarmos a autoficção naquele3

projeto, me relacionei com as pesquisas de Sergio Blanco e de Janaína Leite para

criar procedimentos dramatúrgicos que se relacionassem com a autoficção nesse

processo.

No decorrer do trabalho serão descritos esses procedimentos, como eles

surgiram, como elas aconteceram na prática e quais materialidades foram criadas a

partir das vivências que esses procedimentos geraram. Serão analisados os

impactos dessas materialidades através da apreciação da obra “Essa Mulher”,

examinando como elas ajudaram a compor a peça.

O trabalho está dividido em três capítulos. O capítulo 1 aborda os

acontecimentos históricos que possivelmente levaram a autoficção a insurgir na

cena teatral. O primeiro tópico deste capítulo se debruça sobre o contexto histórico

mundial, abordando as duas guerras mundiais, o pós-guerra e os impactos desse

período na Europa, nos EUA e no Brasil até meados dos anos 80. O segundo tópico

deste capítulo aborda os impactos dos depoimentos/relatos nos processos criativos

e na cena teatral paulistana nos anos 1990-2000.

O segundo capítulo está dividido em seis tópicos. O primeiro item, aborda a

dinâmica e a estrutura do Programa de Qualificação em Artes, além de

contextualizar o trabalho do “Grandioso Teatro da Mínima Dimensão” e o papel da

orientação na pesquisa desse grupo. O tópico seguinte aborda um procedimento

dramatúrgico criado a partir da obra “Para trás e para frente: um guia para leitura

3 Grupo contemplado pelo Programa de Qualificação em Artes nas edições de 2020 e 2021. Coletivo
que orientei na edição de 2021, a companhia realiza suas atividades no município de Brotas (SP).

formação de estudantes e público em geral. Disponível em: https://site.poiesis.org.br/sobre-a-poiesis/
. Acesso em 09 de fevereiro de 2022.

https://site.poiesis.org.br/sobre-a-poiesis/
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de peças teatrais” de David Ball . A memória e a ficção no processo criativo do4

Grandioso são abordadas no tópico 2.3, no subitem 2.3.1 é descrito um

procedimento que relaciona memória e objetos aleatórios através da ficção. No

quarto tópico o procedimento do diário atemporal é descrito, dispositivo este que

colaborou para o grupo estruturar a dramaturgia da peça e registrar o processo

criativo. O item 2.5 aborda o exercício “Corpo-documento”, instrumento que foi

utilizado para discutirmos o lugar da representação nesse processo. Por fim, o último

tópico deste segundo capítulo, aborda outras técnicas narrativas utilizadas na peça

como o narrador improvável e o deslocamento do ponto de vista.

O capítulo três, está dividido em três partes. A primeira parte fala das

abordagens estéticas usadas para criar as cenas que surgiram através dos relatos.

A segunda parte fala da relação forma e conteúdo nessa peça e no processo

criativo. A terceira traz minhas percepções e de alguns integrantes do “Grandioso

Teatro da Mínima Dimensão” sobre as vivências durante a criação de “Essa Mulher”.

Escrevo sobre essas vivências para transformar o que sei e não para

transmitir o já sabido.
A experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura. Digamos,
como Foucault, que escrevemos para transformar o que sabemos e não
para transmitir o já sabido. Se alguma coisa nos anima a escrever é a
possibilidade de que esse ato de escritura, essa experiência em palavras,
nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o
que somos para ser outra coisa, diferentes do que vimos sendo.
(LARROSA, 2014, p.2).

4 David Ball (1942) é um premiado romancista e dramaturgo estadunidense. Suas peças foram
encenadas no circuito off Broadway e nos principais teatros dos Estados Unidos. Ele lecionou
dramaturgia, atuação e direção nas universidades de Lawrence, de Carnegie-Mellon e de Duke. Por
39 anos, seu livro "PARA TRÁS E PARA FRENTE" tem sido um dos textos mais citados, considerado
um best-seller do mundo do teatro e do cinema para roteiristas, diretores, produtores e atores. Mais
informações sobre o autor disponíveis no link:
https://www.amazon.com/David-Ball/e/B001K8T066/ref=dp_byline_cont_pop_book_1

https://www.amazon.com/David-Ball/e/B001K8T066/ref=dp_byline_cont_pop_book_1
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1. DA LITERATURA AO PALCO: A AUTOFICÇÃO

Em 1977 o autor Serge Doubrovsky popularizou o termo autoficção, ele usava

essa designação para se referir ao estilo literário de sua obra Fils. A consolidação

desse estilo literário na segunda metade do século XX pode ser vista como fruto do

desenrolar de uma série de acontecimentos. Entre esses acontecimentos

encontram-se: a consolidação da psicanálise no início do século XX, os novos

paradigmas artísticos, que surgem com os trabalhos das vanguardas no fim do

século XIX e no início do século XX, novas técnicas narrativas na literatura, duas

guerras mundiais e o movimento de contracultura nos anos 60.

De acordo com o filósofo e dramaturgo Sergio Blanco, a psicanálise foi

fundamental para que a autoficção pudesse se estabelecer pelas seguintes razões:

O surgimento do pensamento de Freud, a psicanálise e a exploração do
inconsciente acabarão por desacreditar todos os esforços autobiográficos
para possibilitar o expediente autoficcional. Ao questionar radicalmente a
sinceridade, a objetividade e a lucidez em qualquer tentativa de falar de si
mesmo por meio da autobiografia clássica, a psicanálise colocará em
descrédito o gênero da autobiografia, convencida de que nenhuma história
pode nos entregar um relato autêntico de sua vida. (...) Como Lacan
argumenta, só podemos perceber, entender e contar nossa história de uma
"forma imaginária", ou como o pai do termo autoficção, Serge Doubrovsky, o
colocará de maneira bela e ousada: "Uma vida, na ausência de poder para
retê-la, podemos reinventá-la. "(BLANCO, 2018, p. 26-27, tradução nossa)5

Essa perspectiva do “eu” imprecisa, “infiel”, que a psicanálise traz foi um

terreno fértil para novas técnicas narrativas. Autores como Franz Kafka, Virginia

Woolf, Lima Barreto, Graciliano Ramos, entre tantos outros, exploraram através de

suas obras literárias, esse “eu” inconstante, infiel e impreciso. Em Franz Kafka e

Virgínia Woolf esse “eu” impreciso é recorrente em seus diários. Em Graciliano

5 La aparición del pensamiento de Freud, del psicoanálisis y de la exploración del inconsciente va a
terminar desacreditando todo emprendimiento autobiográfico para habilitar el emprendimiento
autoficcional. Al poner radicalmente en duda la sinceridad, la objetividad y la lucidez en todo intento
de hablar de sí por medio de la autobiografía clásica, el psicoanálisis va a terminar proscribiendo el
género de la autobiografía, convencido de que ningún sujeto puede librarnos un relato auténtico de su
vida.(...)Como sostiene Lacan, solo podemos percibir, comprender y contar nuestra historia de
«manera imaginaria», o como dirá de forma bella y arriesgada el padre del término autoficción, Serge
Doubrovsky: «Una vida, a falta de poder retenerla, podemos reinventarla». (BLANCO, 2018, p.
26-27).
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Ramos esse sujeito “inconstante”, que sofre abalos traumáticos no cotidiano da

prisão, relata os episódios de maneira confusa na obra “Memórias do Cárcere". Na

obra “Diário do hospício & O cemitério dos vivos” de Lima Barreto há um “eu

narrador” com a razão comprometida devido à internação e às medicações. Foram

escolhidos os diários e/ou os relatos desses autores para se falar desse sujeito

“impreciso”, “infiel”. Os relatos e os diários têm a capacidade de aproximar o corpo, a

individualidade do autor com a escrita. O conto e o romance geralmente dão

margem para os autores se esconderem atrás do narrador e das personagens. Os

relatos e os diários tendem a romper essa barreira, nesse formato o sujeito narra a si

mesmo, o “eu” aparece cru, desnudo. De acordo com a crítica de arte Susan Sontag,

"O diário nos apresenta a oficina da alma do escritor. ” (SONTAG, 2020, p. 59).

A dimensão do corpo, da singularidade daquele sujeito fica exposta na escrita

dos diários. Em um dos relatos dos diários de Franz Kafka, o autor afirma: “Com

toda a certeza, escrevo isso em desespero com meu corpo e com meu futuro nesse

corpo.” (KAFKA, 2019, p. 6).

De volta aos fatos do século passado que possivelmente nos levaram à

autoficção, outro acontecimento importante foram as guerras mundiais. Na metade

da segunda década do século XX ocorre a primeira guerra mundial. As lutas nas

trincheiras, a tamanha brutalidade que as dinâmicas da guerra trouxeram, geraram

impactos gigantescos em todas as esferas, no entanto vamos nos ater aos impactos

gerados na forma de se expressar, no campo da narratividade da experiência.

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do
campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência
comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros
sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de
boca em boca. Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca houve
experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência
estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela
inflação, a experiência do corpo pela guerra material e a experiência ética
pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde
puxado por cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada
permanecera inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de
forças de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano.
(BENJAMIN, 1994, p. 198).
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A literatura entra em crise. Como descrever, como narrar essas experiências

quando nos faltam palavras? Se na primeira guerra os confrontos foram de corpo a

corpo, na segunda os meios de extermínio ficaram mais sofisticados com o advento

das tecnologias. A grande obra literária sobre esse período da segunda guerra é um

diário, “O Diário de Anne Frank” (1947), em que vemos, através dos relatos da

jovem judia, os impactos da guerra em sua trajetória, em um período de transição da

infância para a adolescência.

Após esses eventos traumáticos, as narrativas passaram por grandes

transformações.
Inútil também, na sede, na fome, não, nenhuma necessidade de fome, a
sede basta, na sede, inútil contar-se histórias, para passar o tempo, as
histórias não fazem passar o tempo nada o faz passar, não faz mal, é assim,
você se conta histórias, depois se conta uma coisa qualquer, dizendo, não
são mais histórias, enquanto continuam sendo histórias. (BECKETT, 2008,,
p.141).

O esvaziamento do sentido no pós-guerra expande as possibilidades

literárias. Se anteriormente as histórias tinham grandes objetivos, grandes

aventuras, agora aparecem narrativas sem grandes objetivos, sem grandes

expectativas, narrativas às vezes escassas de acontecimentos. “Esperando Godot”

(1952) peça de Samuel Beckett, tem no seu enredo duas personagens decrépitas

que todos os dias aguardam a chegada de Godot mas, Godot jamais chega e eles

sempre esperam.

A crise estética não se restringiu apenas à literatura, ela também atingiu o

teatro, as artes visuais, trazendo novos paradigmas no pós-guerra. O teatro nas

duas primeiras décadas do século XX, na maioria das ocasiões, se limitava à

encenação de grandes dramaturgias. Essas dramaturgias geralmente tinham como

protagonistas personagens que ocupavam posições de poder na sociedade

burguesa como em “As Três Irmãs” de Anton Tchekhov.

Essa estrutura até então vigente, passa a ser questionada com maior

recorrência após os eventos traumáticos da guerra. Dramaturgias como essas

poderiam contemplar aquele sujeito dilacerado pela experiência da guerra? Sobre

quem essas histórias falavam?
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As vanguardas já questionavam, na virada do século XIX para o XX, o teatro

burguês que era tão recorrente, também questionava a palavra como elemento

primordial da encenação. Em 1896, na montagem de Ubu Rei, a cenografia e o

figurino tiveram grande relevância, deslocando a palavra como o único elemento

primordial da encenação. Outras experimentações radicalizadas surgiram também

nesse meio tempo, como o teatro sintético, que tinha como objetivo encenar vários

textos clássicos de forma condensada em um apenas um ato, isso ocorreu por volta

de 1915. Os saraus futuristas, fruto também deste mesmo período, começaram a

encaminhar para a arte da performance. Mesmo com todos esses novos paradigmas

introduzidos ao teatro pelas vanguardas, as encenações mais recorrentes nas

primeiras décadas do séc. XX, ainda tinham a palavra como elemento

preponderante da encenação.

Com o pós-guerra, esse sintoma do esvaziamento de sentido da palavra,

sinalizado anteriormente pelas vanguardas, se acentuou. O desgaste iminente da

palavra, naquele período, abriu outras possibilidades para o teatro. Os componentes

da cena teatral (iluminação, cenário, figurino, música) que até então costumavam a

servir ao texto, ganham cada vez mais centralidade na criação teatral, enquanto o

texto se desloca para um espaço mais periférico, isso quando ele não está ausente.

Todo esse deslocamento na obra teatral é fruto da crise que a representação passou

naquele momento.

Com a representação em crise, novas maneiras de elaboração são cada vez

mais recorrentes na arte, muitas delas em diálogo com o que as vanguardas

propunham:
O século XX para o teatro do Ocidente é marcado por uma forte
desdramatização da cena e pelo enfraquecimento de seu edifício ilusionista
sustentado, sobretudo, pelos pilares da fábula, da personagem e da
separação entre palco e plateia. Das vanguardas históricas no início do
século à ampla experimentação dos anos 1970, as artes cênicas se
hibridizam, explodem suas fronteiras e interagem com outras artes, outras
mídias, repensando seus princípios no âmbito dos espaços que adentra e
produz, dos corpos que engaja e como os engaja, e da relação que busca
com o espectador. A mudança paradigmática das artes no século XX diz
respeito à substituição da tríade criatividade/meio/invenção pela tríade
atitude/prática/desconstrução. Nesse sentido, cada vez mais, o artista é
convocado a se colocar. Ele assume sua obra, seu discurso, se despe das
personagens e, em seu próprio nome, assume a cena para trazer sua visão
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de mundo, sua história, seu próprio corpo marcado por essa história e visão.
(LEITE, 2017, p.36)

A relação entre arte e vida se estreita. Fenômenos como o happening e a

performance se tornam recorrentes nos 60 e 70, explorando com radicalidade a

zona proximal entre arte e vida. Em 1967 o artista polonês Tadeusz Kantor realizou o

happening “Sea Concert", na ocasião os banhistas assistiam um maestro regendo o

mar.

Fotografia 1 — Tadeusz Kantor, Panoramic Sea Happening (1967);

Fonte: fotografia de Eustachy Kossakowski

É que o performer não representa. Ele é. Ele é isso que ele apresenta. Ele
não é nunca uma personagem. Ele é sempre ele próprio, mas em situação.
Ele fabrica signos brutos sem mediações. Nós estamos no domínio do um.
O performador não tem duplo. Ele não é o lugar de nenhuma emoção. Ele
permanece um olhar que observa, um tocar que apalpa, um gesto que faz.
Em outras palavras, ele é sensação e não emoção. (FERAL, 2019, p. 149).

O movimento de contracultura foi um dos catalisadores para essas

transformações da representação nas artes. Se no início do século XX o teatro
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costumava a se debruçar sobre as narrativas consagradas da dramaturgia ocidental,

agora as experimentações que reivindicam outros sujeitos e outras narrativas se

tornam recorrentes. A pessoalidade, a ausência da personagem e a construção de

uma experiência estética através dos relatos pessoais começam a ganhar espaço.

No fim da década de 60 e 70 vemos o nascimento dos clubes de stand-up comedy

nos EUA, na década de 80 esse estilo passa a ser disseminado mundialmente.

Apesar de hoje ser visto por muitos como mero entretenimento, o stand-up surgiu

em clubes frequentados por boêmios e intelectuais. O estilo trouxe para cena

mulheres e comediantes negros, trazendo para o palco novas narrativas, abordando

questões políticas pungentes daquele período e tratando de questões como o

racismo e o machismo. Inicialmente muitos comediantes foram perseguidos pelo

estado, por falar abertamente de questões tão espinhosas, alguns inclusive

chegaram a ser presos.

Há inúmeras distinções entre o performer e o comediante de stand-up. No

entanto, há algo em comum entre eles, ambos tiveram seu ápice no mesmo período

histórico e em algumas ocasiões tem princípios parecidos. O comediante de

stand-up, não tem personagem, sua criação geralmente acontece através de relatos

sobre sua vida e sobre as relações de seu corpo com o mundo. Aquele sujeito não

interpreta, o signo que está disposto ali é o corpo dele. O stand-up comedy

recorrentemente se utiliza do humor autodepreciativo. Nesse estilo de comédia as

piadas são feitas pelo próprio comediante sobre os “desvios” do próprio corpo, da

própria personalidade, aquilo que está fora da norma geralmente é abordado nesse

estilo. Às vezes para ironizar a norma, às vezes para desnaturalizar o que é

naturalizado, às vezes apenas para fazer rir.

(...) o comediante stand-up traz uma grande verdade e honestidade, pois ele
não usa máscaras, figurinos ou adereços. Todos estão vendo a pessoa ali
em cima, é a sua cara que está ali para receber o tapa (...). No stand-up, ao
contrário de uma sketch, ou de piadas é tudo muito você, logo se o público
não gosta, ele não gosta de você. Isto faz com que o stand-up seja uma das
artes performáticas consideradas mais difíceis de fazer, mas sem dúvida,
uma das mais recompensadoras. (LINS, 2012, p.17).
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No Brasil, nos anos 70 e 80, diversos comediantes consagrados flertaram

com o stand-up commedy como Chico Anysio e Dercy Gonçalves. Chico Anysio e6

Jô Soares já dialogavam conscientemente com esse estilo. Em várias entrevistas

eles citam que acompanhavam o amadurecimento do stand-up nos EUA e em

alguns trabalhos desse período, tanto de Jô Soares, quanto de Chico Anysio, ficam

evidentes várias características dessa linguagem. Nessa mesma época Dercy

Gonçalves desenvolve espetáculos sem personagens. Em algumas encenações ela

fica sozinha em cena, sem cenografia e com apenas um microfone para contar

histórias de sua vida. Vários elementos do stand-up comedy apareciam ali, se era

consciente ou não, isso é difícil de mensurar, Dercy nunca citou que tinha esse estilo

como referência. O que fica evidente é que as diretrizes dessa linguagem estavam

povoando o imaginário dos comediantes naquela época. A artista chegou a ser

perseguida pela ditadura militar, em uma de suas apresentações nos anos 70 ela

traz em seu relato sua experiência com censura:

Estreei a minha peça aquele sucesso de sempre, no dia seguinte intimação,
polícia federal... intimação... é assim intimação policial.... Me chamou eu
vou, sempre fui me preparei toda, tirei minha jóia, guardei meu dinheiro e fui
lá (...) ele disse tudo bem? Eu falei tudo bem, ele disse num tá bem não,
foda-se pra mim tá, assim mesmo que eu respondi... Ele veio de dedo na
minha cara e mandou que eu calasse a boca (...) eu fui saindo, ele disse
que me prendia (...) desmaiei .... De mentira que eu não desmaio nem na
porrada... quando cai o cara levou um susto “porra se essa velha morre eu
tô fudido pro resto da minha vida”... aí eu lá no chão pedindo pra morrer só
para sacanear ele, eu queria morrer, eu torcendo para ter um derrame.
Disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=ilKHjIqJaVc  - Trechos
transcritos dos 4:01 aos 6:23

Observando o relato acima, vemos que pode haver algo de autoficcional nele.

Dercy descreve um episódio de repressão que aconteceu com ela, no entanto ela

quer ridicularizar a instituição da censura, gerar o riso do público e no momento de

descrever essa situação ela se utiliza de algumas figuras de linguagem, como a

6 Apresentação Chico Anysio Stand-up (1969): https://www.youtube.com/watch?v=q7pC5Ei2ukw

https://www.youtube.com/watch?v=ilKHjIqJaVc
https://www.youtube.com/watch?v=q7pC5Ei2ukw
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ironia e a hipérbole . No primeiro momento do relato que ela diz que guardou todos7 8

os pertences antes de ir à delegacia, ela está insinuando que a polícia, instituição

que deveria proteger o cidadão é na verdade uma ameaça, ela está ridicularizando o

papel dessa instituição. No fim deste relato, quando ela fala que queria ter um

derrame para sacanear o policial, ela está se utilizando da hipérbole, para exagerar

essa situação para gerar distorção cômica e consequentemente levar o público a

gargalhadas.

Muito provavelmente, esse episódio relatado, quando ocorreu na realidade

não deve ter sido engraçado como a artista descreveu, se considerarmos o contexto

da ditadura militar, a instituição policial e a censura, esse acontecimento tem

grandes chances de ter sido bastante tenso. Ao apresentar esse relato de maneira

cômica, Dercy provavelmente ficcionou sobre essa situação.

Augusto Boal, outro grande expoente da cena teatral brasileira, na segunda

metade do século XX criou o Teatro do Oprimido. O intuito do Teatro do Oprimido era

democratizar os meios de produção teatral, possibilitando aos indivíduos

historicamente esquecidos, que ocupassem a cena com suas questões, com seus

problemas, trazendo à cena outras narrativas, outros corpos, outras histórias de

vida. Nas propostas do Teatro do Oprimido haviam algumas vertentes dentre elas o

“Teatro Fórum” e o “Teatro do Invisível”.

No “Teatro Fórum” os atores traziam para cena alguma questão de relevância

social como a miséria, o analfabetismo e em determinado momento pediam, para o

espectador ir para cena propor alguma resolução para o problema apresentado. O

“Teatro do Invisível” ocupava o espaço público, encenando alguma situação de

opressão, sem que as pessoas ao redor soubessem que aquilo era teatro. O objetivo

era ver como as pessoas iriam se relacionar com aquela opressão, se iriam reagir,

ou não, diante dela.

8 Hipérbole: “Exagero para expressar o que se ambiciona vocabular, transmitindo uma ideia
aumentada do autêntico” (LINS, 2014, p.73).

7 Ironia: Neste caso, é uma ironia com sarcasmo. De acordo com o Dicio (Dicionário online de
português) sarcasmo: “ é um dito ácido que, embora possa ser expresso também através de uma
ironia, tem sempre o propósito de zombar, ofender ou escarnecer”. Disponível em:
https://www.dicio.com.br/sarcasmo/ . Acesso em: 30 jan. 2022.

https://www.dicio.com.br/sarcasmo/
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De acordo com Boal o teatro é ação, no “Teatro do Oprimido” outras narrativas

são trazidas para cena por pessoas historicamente marginalizadas. Ao levar para

cena suas narrativas, esses sujeitos podem enxergar suas histórias com

distanciamento e propor um novo desfecho para elas, agindo sobre as narrativas

que geralmente são impostas a esses corpos, esboçando através da ficção outras

realidades. Ensaiando a revolução como diria o próprio Boal.

O intuito aqui não é esmiuçar as particularidades do “Teatro do Oprimido” ou

do “Stand-Up Comedy”. Esses temas foram abordados com o objetivo de evidenciar

o uso da pessoalidade para a elaboração da experiência artística. Se nos exemplos

apresentados através do relato de Dercy Gonçalves, ela ficciona em cima da

realidade para deixar sua apresentação mais cômica e para ironizar uma instituição,

no trabalho de Boal, a ficção olha para o real, para propor uma nova realidade.

Os relatos pessoais são procedimentos recorrentes como estratégias para a

criação teatral na cena brasileira. Nos anos 90 grupos como “Teatro Da Vertigem”,

“Núcleo Bartolomeu de Depoimentos", utilizaram bastante desse recurso para a

criação de seus espetáculos. Nos anos 2000 a “Cia de Teatro Documentário”, o

“Grupo XIX'' e a “Cia Hiato” também trabalharam com os relatos pessoais.

1.2. Décadas de 1990 e 2000: Os depoimentos no teatro paulistano

Os relatos como disparadores no processo criativo se tornam recorrentes nos

anos 90. O Teatro da Vertigem, se utilizava de depoimentos dos atores como

instrumento criativo para os seus espetáculos, nesse caso o relato não era um fim

em si, o grupo se utilizava desses relatos para ampliar as perspectivas sobre a

temática investigada e para a equipe se relacionar com esse tema de maneira mais

próxima. Em “O Paraíso Perdido”, o ator Matheus Nachtergaele interpretou o anjo

caído. Para a construção dessa personagem, o ator, através de seus depoimentos,

se relacionou com a lembrança do suicídio de sua mãe enquanto ele ainda era um

bebê, essa sensação de abandono que o assombrava contribuiu para a composição

de sua personagem - o anjo caído, personagem essa que também sofreu com

sensação de abandono, nesse caso, pelo pai. Em 2000 o grupo criou a peça

Apocalypse 1.11 a partir de ações culturais realizadas no Carandiru. Os depoimentos
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dos presidiários foram fundamentais para a estruturação do espetáculo. O objetivo

da cia. era realizar o espetáculo com os presidiários no elenco, no entanto, a

Secretaria de Segurança Pública não permitiu que esse objetivo se concretizasse.

Em 1999 surge o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o grupo se consolidou

na cena teatral paulistana nos últimos anos, trazendo uma linguagem irreverente e

ligada às urgências de nosso tempo. Aqui os depoimentos não ficam restritos à

função de disparadores para a elaboração do espetáculo, aqui eles compõem o

espetáculo, ocupando a cena, estabelecendo diálogos com o autor encenado

através da pessoalidade dos artistas envolvidos no projeto, trazendo uma relação

conflituosa entre o passado e o presente. Como o grupo se utiliza do rap para a

criação de suas obras, os depoimentos apesar de pessoais têm dimensão pública,

essa é uma característica recorrente no rap, através de suas vivências aquele

sujeito, o MC, aborda questões de relevância social.

O grupo Os Satyros se instalou na Praça Roosevelt em 2001. Em suas

primeiras criações naquela área, o grupo se utilizou de depoimentos das pessoas

em situação de rua que viviam por ali e das travestis que circulavam naquela região

para criar alguns espetáculos. Desses depoimentos surgiram algumas peças como

“A Vida na Praça Roosevelt' e “Cabaré Transex”, essa última tinha no elenco

algumas travestis que trabalhavam nos arredores da praça.

A “cia. Hiato” e a “cia. de Teatro Documentário” surgiram nos anos 2000 e

também trazem, cada uma a sua maneira, os depoimentos como uma ferramenta

criativa para seus trabalhos e para a composição de suas peças.

Em 2009 a artista Janaina Leite estreou “Festa de separação” , espetáculo9

que ela denominou como um documentário cênico. O processo criativo da peça

começou um ano antes, a atriz e seu então marido Felipe, um não ator, estavam se

divorciando e tinham o intuito de criar uma expressão artística que pudesse ritualizar

esse término. Durante esse processo eles realizaram algumas festas de separação,

nessas festas eles convidaram familiares, amigos e pediram para levarem presentes

aos recém-separados. Todos esses eventos foram registrados e esses registros

levaram à criação da peça, essa foi uma experiência estética radical, no cenário

9 Documentário sobre a peça: https://www.youtube.com/watch?v=d4oBWW1CPqo

https://www.youtube.com/watch?v=d4oBWW1CPqo
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haviam objetos da vida doméstica do casal, ali eles relataram os sabores e

dissabores dessa relação, era uma peça sem personagem, sem fábula. Os corpos

eram documentos, provas vivas do divórcio, o público era testemunha, a fronteira

entre realidade e ficção era borrada. Ao elaborar essa experiência estética, ao

organizar uma sequência de ação e ao entrar em temporada o casal que se

despedia, estava ficcionalizando sobre aquele término. Se em boa parte das

expressões teatrais citadas acima, a pessoalidade servia como disparador para

aproximar o artista da temática investigada ou para estabelecer intertextualidade

entre o artista e o autor investigado, aqui a pessoalidade é a temática estruturante

da obra, ela não serve apenas como zona proximal para se alcançar um objetivo

principal, ela é o objetivo principal e as outras materialidades que compõem a

encenação são desdobramentos dela.

Após esse espetáculo Janaína Leite radicalizou sua pesquisa no teatro

autobiográfico/autoficcional, se consolidando como uma das maiores investigadoras

desse estilo no país. “Conversas Com Meu Pai” (2014) e “Stabat Mater” (2019)

foram outros dois espetáculos em que Janaína Leite aprofundou sua pesquisa.
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2. A EXPERIÊNCIA PRÁTICA

Neste capítulo são contextualizadas as condições do projeto, onde ele foi

realizado, as particularidades do projeto artístico-pedagógico do Programa de

Qualificação em Artes (PQA), um breve histórico do Grandioso Teatro da Mínima

Dimensão, grupo contemplado pelas ações do programa e o papel do orientador.

Também são descritas e contextualizadas as práticas criadas ao longo do processo

criativo de “Essa Mulher”, além de abordar as referências que influenciaram a

elaboração dessas práxis e as materialidades que elas geraram.

2.1.  Orientação no Programa de Qualificação em Artes

Entre abril a novembro de 2021, estagiei como orientador no Programa de

Qualificação em Artes (PQA). Esse programa é uma iniciativa da Poiesis (uma

organização social que presta serviços para o setor cultural) em parceria com o

governo do estado de São Paulo. O Qualificação em Artes tem como objetivo

fomentar a criação teatral de grupos de teatro da região metropolitana, do interior e

do litoral do estado. A iniciativa existe há mais de 20 anos e contempla por edição

cerca de 50 grupos. O programa fornece ao grupo orientadores que ajudam a

desenvolver o trabalho, cada grupo tem um orientador. Em decorrência da pandemia

da COVID-19, as orientações ocorreram on-line, os encontros aconteciam uma vez

por semana com duração de três horas.

“Grandioso Teatro da Mínima Dimensão'' é um grupo do município de Brotas

composto por cinco mulheres, de abril a novembro de 2021 fui estagiário-orientador

desse grupo. O Qualificação em Artes divide os grupos nas seguintes categorias:

grupos em formação (grupos amadores) e grupos estáveis (grupos profissionais). O

grupo que orientei encontra-se na primeira categoria.

As atividades desse coletivo se iniciaram em 2013. As mulheres integrantes

do coletivo trabalham com teatro de bonecos, contação de histórias, teatro de

sombras e teatro performativo. Desde o início de 2020 elas integram o programa de

qualificação, sou o terceiro orientador que passa por esse grupo.



26

“Essa mulher” é o nome do projeto que foi contemplado pelo programa, no fim

da edição de 2021 apresentamos essa peça. A peça foi criada a partir dos relatos

pessoais das integrantes do grupo. A composição do grupo é heterogênea, são

mulheres com realidades e histórias de vida diferentes.

A feminilidade é o foco central de “Essa Mulher”. Por se tratar de um grupo

bastante heterogêneo, as questões relacionadas à temática são abordadas com

pluralidade através dos relatos pessoais. Esses relatos oferecem a possibilidade de

cada uma explorar suas questões a sua maneira. São abordados nesses relatos

temas como: maternidade, racismo, solidão e identidade de gênero.

2.1.1. Chegança - o início da orientação

No início houve resistência do grupo com a minha orientação. Elas já estavam

no programa há um ano, o projeto do espetáculo tinha esboços interessantes e além

do mais havia apego com o orientador anterior, existia ali a expectativa de que o

orientador antigo fosse mantido, no entanto, a curadoria do programa me escolheu

como o novo orientador. Nesse primeiro momento fui a personificação da frustração.

A desconfiança é algo comum quando chega uma pessoa nova em um

processo criativo que já está em andamento e com pessoas que já se conhecem,

porém devido ao contexto senti que elas estavam mais desconfiadas que o usual.

Nos primeiros encontros as participantes chegavam atrasadas e algumas não

compareciam. Apesar do cenário desanimador, isso me obrigou a dialogar

profundamente com tudo que o coletivo já havia feito antes e a pensar em

estratégias para gerar interesse nas artistas.

Com muito trabalho a barreira entre nós foi se rompendo e fui conquistando

aos poucos a confiança do grupo. Por se tratar de um trabalho em que elas

compartilham de muitas particularidades, me expor foi uma estratégia para fazer

elas se sentirem mais à vontade comigo. Em outros processos que conduzi sempre

me utilizei da exposição como recurso para criar um espaço de confiança, sinto que

quando me exponho, as pessoas se sentem seguras para se expor também
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Orientar no Programa de Qualificação em Artes é exercer a liberdade para

determinar e desenvolver as atividades. Não há um currículo prévio. Antes de iniciar

a orientação recebi uma ficha com o histórico do grupo, um link com o trabalho que

elas fizeram na edição anterior do programa e uma lista de interesses de quais

linguagens elas gostariam de investigar durante o processo. Na primeira reunião

com a equipe da curadoria fui orientado a trazer referências que dialogassem com

as necessidades do coletivo, ao longo da orientação em parceria com a cia criamos

um currículo considerando essas necessidades. Tatiana Motta Lima, professora da

UNIRIO no departamento de teatro, diz que ao planejarmos o projeto de um

processo criativo em espaços de formação tendemos a desconsiderar o outro:

(...) o projeto é um plano mental que será tanto melhor e mais efetivo se
puder, antes do contato com a realidade, do contato com o outro, prever e
resolver impasses; de modo que o momento de sua realização seja apenas
o momento de sua aplicação. Assim, o outro é pensado como objeto de uma
determinada ação e não como parte de uma relação, de uma experiência. A
coisificação quer negar o outro, quer submetê-lo. E esta negação é
construída a duras penas, não sem resistência em menor ou maior grau.
Ora, a alteridade é o modo de ser das coisas, ela não precisa ser criada
pelo educador, mas apenas percebida e recebida. (LIMA, 2017, p.35).

A importância de se criar um currículo em diálogo com as necessidades do

outro, considerando a diversidade das integrantes desse projeto, ocorre justamente

para evitar essa relação de coisificação do educando no processo

artístico-pedagógico.

A versão anterior da peça “Essa Mulher” apresentada pelo grupo na edição

passada do programa era uma experimentação radiofônica com duração de cinco

minutos. O projeto inicial do grupo era criar uma expressão artística direcionada ao

público cego e com baixa visão, essa versão da peça fazia esforços para atingir

esse objetivo. O material misturava ficção com realidade, através da justaposição de

narrativas entre textos criados a partir de memórias e textos com personagens

fictícios. Era uma experiência imersiva e que despertava muitas sensações, mas o

foco temático da peça estava caótico, muitos temas eram abordados e muitas vozes

apareciam e desapareciam em um intervalo de tempo muito curto, o que reforçava a

experiência vertiginosa da obra, mas deixava inúmeras arestas soltas. Nessa
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dinâmica as narrativas se perdiam e os temas entravam e saiam com muita fluidez,

o que impossibilitava o aprofundamento de algumas discussões.

Ao chegar no grupo fizemos uma leitura do material dramatúrgico que elas

haviam criado até aquele momento, tudo era autoral e todas as integrantes

escreveram. Durante essa leitura, uma sensação que tive quando me relacionei com

a peça a primeira vez se confirmou, a estrutura dramatúrgica do trabalho era frágil,

pouquíssimas coisas se passavam no presente e os acontecimentos ficavam

distantes, os textos eram potentes enquanto fenômeno literário, eram líricos, mas,

enquanto fenômeno teatral, aquela estrutura deixava a obra etérea e com poucos

deslocamentos, o que por vezes deixava o trabalho monocórdio.

Após esse encontro fui estudar o material dramatúrgico delas, listei as

questões que eram abordadas ali e preparei um ppt com alguns conceitos de

estrutura dramatúrgica de peças teatrais abordados por David Ball no livro “Para

trás e para frente” Os conceitos abordados neste material foram: ação ,10

estase/intrusão e obstáculo/conflito . No encontro seguinte apresentei esse PPT ,11 12 13

depois fizemos uma análise da estrutura do texto do coletivo e entendemos a

necessidade de reconstruirmos aquela dramaturgia através dos temas que fossem

pertinentes para cada uma delas. 

13 Material usado para fazer o PPT disponível no ANEXO I p.52..

12 O conflito está no âmbito do desejo e/ou das necessidades. É o que move a personagem, todo
conflito para se estabelecer precisa de um obstáculo, algo que dificulte o acesso daquilo que é tão
desejado. “O bebê tem sede, ele quer tomar água. Obstáculo: a água está do outro lado do quarto
onde ele não consegue pegar. Para transpor o obstáculo, ele chora.” (BALL, 2011, p.49).

11 Tudo estava bem (estase) até que algo acontece (intrusão) e desestabiliza toda a ordem. Estase é
o "status quo" que existe no mundo da peça, a partir do seu começo. Intrusão é algo que abala o
"status quo", causando ou liberando forças que compõem o conflito e o progresso da peça. Quando
as forças não mais colidem, uma nova estase é obtida, e a peça termina. (BALL, 2011, p. 43).

10 A ação ocorre quando acontece algo que faz com que, ou que permite que uma outra coisa
aconteça. A ação são duas coisas acontecendo; uma conduzindo a outra. Alguma coisa causa a ação
ou permite que outra coisa aconteça. Por exemplo: Eu solto meu lápis (metade de uma ação); ele cai
no chão (outra metade da ação). Juntos, esses dois eventos correlacionados constituem uma ação.
(BALL, 2011, p.23).
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2.2.  Estratégias Práticas - Improviso Ação Presente

Relacionar-se com os conceitos apresentados no livro “Para Trás e para

Frente” de David Ball foi providencial para o grupo, consequentemente para o

trabalho. Após introduzir os conceitos deste livro, fizemos um exercício de

improvisação que tinha como objetivo levar ações da peça para o presente.

“Uma peça é uma série de ações. Uma peça não trata da ação e nem

descreve a ação. Por acaso o fogo trata das chamas? Descreve as chamas? Não, o

fogo são as chamas. Uma peça é ação” (BALL, 2011, p.23).

Na prática esse exercício aconteceu da seguinte forma: havia um momento da

peça em que uma atriz avisava que seria mãe, após esse anúncio outra atriz falava

sobre o amor materno, tudo estava muito descritivo nesse texto. O improviso

consistia em se debruçar sobre alguns fragmentos desse texto e vivenciá-los, com

as ações no tempo presente, como se aquilo estivesse acontecendo agora. Durante

essa experimentação a atriz improvisou sobre o fragmento da maternidade e recriou

a experiência do trabalho de parto, ela deu à luz em cena. Aquela memória que

estava distante lá no texto anterior, agora se presentifica na ação da cena, o

momento foi catártico e nos ofereceu pistas sobre quais caminhos seguir.

É importante ressaltar que esse material de David Ball, não foi levado ao pé

da letra durante o processo. O livro foi escrito no século passado e a abordagem

realizada ali é voltada para peças com estrutura dramática convencional, aristotélica,

com um enredo com começo, meio e fim. Por se tratar de um processo criativo que

tinha a intencionalidade de trabalhar com as memórias e com a individualidade de

cada uma das artistas, a forma das peças com estruturas dramáticas convencionais

poderia engessar a pluralidade que o projeto tanto queria. Dramaturgias clássicas

geralmente são criadas em gabinete e com apenas um autor, o que certamente

possibilita um maior controle sobre a forma da obra. O tema foi outro conceito

abordado da obra de David Ball:

O tema é um conceito abstrato que se torna concreto pela ação da peça. O
tema não é significado: é um tópico na peça. O tema é um produto: emerge
das ações do texto: examine, pois, a peça em busca do tema, depois que
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você estiver totalmente familiarizado com os elementos construtivos da
peça. (BALL, 2011, p. 110).

2.3. Memória e ficção como elementos constitutivos da peça: A Autoficção

como possibilidade

Após nos relacionarmos com alguns conceitos abordados por David Ball, ficou

evidente a necessidade de reescrever a peça. A versão anterior de “Essa Mulher” já

mesclava memória e ficção no trabalho, como o intuito era desdobrar esse projeto e

não começar a escrever uma outra peça do zero, pensei em estratégias de

aprofundar o diálogo entre memória e ficção no trabalho, em decorrência dessa

necessidade comecei a pesquisar a autoficção no teatro. Naquele momento estava

lendo a obra “Um apartamento em Urano: Crônicas da Travessia” (2019) de Paul. B.

Preciado, o autor traz uma abordagem expandida sobre a ficção:

A política é um texto de ficção no qual o livro é nosso próprio corpo. A
política é um texto de ficção, salvo que é escrito com muito sangue em lugar
de tinta, coletivamente. Nesse texto de ficção, tudo é possível: um muro
separando os Estados Unidos do México, o fechamento total das fronteiras
para os portadores de documentos de identidade de países árabes, a
privatização da saúde pública, a criminalização da homossexualidade e do
aborto, a condenação à morte dos portadores de HIV, a internação das
pessoas física ou psicologicamente diferentes… A história nos ensina que
tudo, do mais absurdo ao mais brutal, sempre foi politicamente possível: foi
possível para a antiga Grécia criar um sistema democrático (que admiramos
até hoje) que excluía mulheres, crianças, escravos e estrangeiros;(..); foi
possível dizer às mulheres que elas só existiam porque pariam; foi possível
construir um muro no meio de Berlim para separar Ocidente e Oriente, o
bem e o mal; foi possível convencer as pessoas de que o sexo era obra do
demônio. (PRECIADO, 2019, p.273).

Influenciado por Judith Butler, por Gilles Deleuze e por Foucault, Preciado

aborda a configuração da sociedade como um grande pacto ficcional. Se aprende o

que é homem e/ou mulher através de determinados comportamentos, se aprende

que para ser bem-sucedido, aceito pela sociedade deve-se seguir alguns códigos de

conduta. Como esses padrões são impostos aos corpos desde muito cedo pela as

famílias, pela a igreja e pelas instituições, eles são recorrentemente naturalizados.
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Deus, a natureza humana, o mercado ou a identidade são ficções que
ganham realidade na cena graças a um exercício constante de teatralização
coletiva. Mas quem tira partido da estabilidade dos papéis atribuídos? Como
esses papéis são distribuídos? Por que se repetem sempre as mesmas
falas dos mesmos textos? Por que faltam parágrafos inteiros da história?
Como é possível que não se possa acrescentar atos ou modificar a
cenografia? (PRECIADO, 2019, p. 198).

Preciado diz que é necessário escrevermos outro roteiro, criar outras

narrativas para podermos ocupar outros papéis nessa história, outros papéis sociais.

"Suponho que não havia papéis para atores trans nessa obra teatral. Mas a

reescritura do roteiro já começou." (PRECIADO, 2019, p.200).

Compartilhei com o grupo alguns textos do autor, a partir desses materiais

começamos a discutir o lugar da representação naquele projeto e chegamos às

seguintes indagações: Qual imagem elas queriam passar delas na peça “Essa

Mulher” ? Como elas hoje se relacionam com aquelas memórias investigadas ao

longo do projeto? Não seria a memória também uma ficção? Essas questões nos

mobilizaram e foram disparadoras para pensarmos em procedimentos que as

respondessem poeticamente.

2.3.1. Objetos aleatórios como elemento de acesso à memória: o passado é

uma ficção do presente

Para responder poeticamente às questões disparadoras apresentadas no

tópico anterior, fizemos um ensaio voltado para investigar as memórias da infância.

Um dos exercícios usados para acessar essas lembranças foi o das músicas da

infância. Nessa prática as artistas cantaram uma música que lembrava de sua

infância. Após cantar essas músicas elas descreveram as memórias que essas

canções trouxeram, quando finalizado esse exercício elas pegaram um objeto

qualquer que estivesse em seu campo de visão e recontaram a memória do

exercício anterior criando vínculo entre essa memória e o objeto em mãos. Ao

elaborar esse procedimento, optei por colocar no enunciado, um objeto aleatório que

não tivesse vínculo direto com a memória apresentada anteriormente com o intuito
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de criar um expediente ficcional para o relato apresentado. Ao inserir um objeto

aleatório no relato de uma memória, estamos assumindo que estamos

ficcionalizando sobre aquilo que é visto como “real”, o relato da memória. Essa

prática nos trouxe materialidades potentes, uma das atrizes escolheu um alicate

como objeto, esse alicate a fez lembrar de quando era criança e queria uma pipa,

mas não pode ter já que aquilo era considerado “coisa de menino”. Nesse caso em

específico, o objeto serviu como uma plataforma para trazer à luz outras memórias,

a performer não estabeleceu relação com o alicate e a memória contada

anteriormente. O relato anterior e esse objeto serviram para acessar uma outra

memória, uma lembrança que estava ainda mais soterrada. Foi uma surpresa mais

que bem-vinda, nos aproximou do recorte que a performer queria investigar, no caso

papeis de gênero, desse procedimento nasceu a esquete “A Menina de Papel”14

Após essa vivência, essa atriz escreveu um relato falando sobre como as

questões de gênero a afetaram na infância.

2.4. Registro como forma de criação: O Diário

Algumas memórias eram trazidas recorrentemente pelo grupo durante nossos

encontros. Como estávamos em uma dinâmica virtual, a dificuldade em materializar

as ideias sobre as temáticas investigadas, nesse meio são enormes, o tempo de tela

deixava todos nós exaustos, eram três horas seguidas e a estrutura da plataforma é

bastante limitadora para jogos mais lúdicos, ela não impossibilita, mas restringe.

Diante dessas limitações, da necessidade de encontrarmos formas para o trabalho

do grupo e de não deixar as ideias se perderem, o diário foi uma alternativa de

registro e de criação.

Com o diário, as memórias que tanto eram citadas pelo coletivo foram

registradas e principalmente aprofundadas. O registro é uma forma de sairmos da

superfície das discussões, quando há algo registrado o ponto de partida está

estabelecido e não precisa ser retomado em cada conversa do grupo, isso faz as

coisas caminharem com maior fluidez. A prática de Janaína Leite abordada em sua

14 Para assistir a esquete “A Menina de Papel” acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=6aPX5zI5zu8

https://www.youtube.com/watch?v=6aPX5zI5zu8
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tese “Autoescrituras-performativas: do diário à cena” (2014), influenciou na

elaboração do procedimento diário atemporal: O mesmo acontecimento em três

tempos diferentes. Janaína usa de seus registros para a criação de suas obras,

peças como “Conversas com o meu pai” e “Festa de Separação” surgiram através

de seus diários, de seus arquivos e de suas memórias. A obra de Janaína nos

mostra como os registros podem se desdobrar em um material criativo.

2.4.1. Diário Atemporal: o mesmo acontecimento em três tempos diferentes

Com as experimentações ficou cada vez mais evidente os temas que cada

artista queria investigar. No improviso da ação-presente a maternidade apareceu

muito forte como tema para uma performer, no exercício do objeto aleatório a

questão de gênero tocou bem forte outra artista, em síntese, com as práticas os

temas a serem investigados foram se consolidando. Considerando essas temáticas

que estavam latentes para cada integrante do grupo, foi criado o procedimento diário

atemporal com o objetivo de registrar as memórias que esses temas traziam e

esmiuçar a discussão sobre eles.

Esse procedimento consiste em escolher um fato que você considere

marcante de sua vida e escrever sobre ele em três momentos distintos. Por

exemplo: a performer que investigava a maternidade escreveu sobre isso em três

circunstâncias diferentes, a primeira quando ela descobre que está grávida, a

segunda quando ela tem o bebê e a terceira após alguns anos do nascimento dessa

criança. Por ser no formato do diário, quando a artista escreveu ela teve que colocar

tudo no tempo presente, se eu for recriar uma memória de quinze anos atrás, no

formato do diário isso tudo se passa no presente, o que dá a dimensão temporal

nesse formato é o registro da data. O frescor do que é relatado no diário traz uma

qualidade bastante teatral, o diário nos insere no tempo mais próximo dos

acontecimentos, da ação. Essa característica nos possibilita emergir no momento

em que aquilo que é relatado aconteceu, consequentemente essa estrutura textual

tende a trazer uma qualidade dramática para esse material quando ele for

encenado. “Quando chego no canteiro, vejo que precisa de água. Pego o balde e
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molho as plantas. O canteiro é alto. Fico na pontinha dos pés para molhar. Colho

alface, salsa, cebolinha e coentro” Relato de uma das artistas, criado durante o

exercício do diário.

Percebam no trecho acima que o diário também introduz o universo daquela

pessoa, onde ela vive e o que ela faz. O procedimento diário atemporal contribuiu

muito para chegarmos na dramaturgia final do espetáculo. Ao nos debruçarmos

sobre o mesmo acontecimento através de três óticas diferentes, ampliamos a

capacidade de leitura sobre aquele fato.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura. A crítica implica a percepção das relações entre o
texto e o contexto. (FREIRE, 1989, p.9).

Os textos produzidos para esse diário foram colocados em um arquivo

compartilhado, o que possibilitou vermos como os materiais dialogavam, como eles

se contradiziam e quais caminhos poderiam ser percorridos na construção da

dramaturgia. A singularidade de cada artista ficou latente em cada um dos relatos,

as questões que cada uma queria abordar também, foi quando chegamos no duro

momento da escolha de quais materiais seriam usados na peça. Escolher é

estabelecer critérios para que as escolhas aconteçam, essa foi uma grande

dificuldade nossa.

2.5. Corpo Documento: Eu me vejo como os outros me veem?

Em 2017, eu e outros humoristas, estávamos apresentando nossos materiais

em uma aula de stand-up comedy com a roteirista Larissa Câmara. Em uma das15

apresentações um comediante falava de como ele era “desengonçado”, atrapalhado

com seu corpo e com os afazeres do cotidiano, as piadas dele relacionadas à essa

15 Supervisora de Conteúdo LOL Brasil (Amazon Prime Video). Roteirista do programa "A Culpa é da
Carlota" segunda temporada (Comedy Central/VIACOM). Roteirista da Globo. Diretora dos
programas: "Prêmio Multishow de Humor" (e pesquisa de casting nacional do programa) "Treme
Treme","Fábrica de Talentos".
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característica não funcionavam. Durante a apreciação, momento que ocorria logo

após as apresentações, Larissa nos dava os feedbacks. Eram analisados o roteiro e

a performance de cada humorista, em uma dessas análises Larissa nos perguntou

porque as piadas do colega “desengonçado” não funcionavam, apesar de em termos

textuais elas estarem na estrutura ideal para o humor. Não soubemos responder, foi

então que Larissa nos alertou para o seguinte fato, aquele rapaz poderia até ser

desajustado, atrapalhado na vida real, no entanto o corpo dele no palco emite outra

informação, ele tinha a postura ereta, estava muito bem arrumado, com a voz muito

bem colocada. Todo esse conjunto de fatores físicos se opunham à informação

transmitida pelo roteiro, o que atrapalhava a verossimilhança, o público dificilmente

acreditaria que ele era assim, por falta de crença dos espectadores as piadas

daquele rapaz sobre aquele aspecto, naquele contexto, não funcionaram.

Após essa apreciação, a roteirista nos sugeriu que considerássemos o

imaginário do público a respeito da nossa aparência na hora de elaborarmos nossos

materiais/apresentações. Ter a dimensão de como geralmente podemos ser vistos

pelo olhar dos outros nos possibilita a brincar com a nossa imagem, com a

autorrepresentação. “Lá fora existe um bicho feroz, coisa de manter flechas e armas

nas mãos! Sabem que nome tem esse bicho? Sabem como se denomina esse

bicho? Sabem que nome tem? O olhar dos outros” (PASSÔ, 2018, p.18). 

A pessoalidade no processo de “Essa Mulher” era preponderante para a

estruturação da obra. O diálogo entre o olhar do artista sobre o próprio trabalho e

olhar do público sobre aquele trabalho é uma constante na arte, no entanto, quando

o trabalho é focado na pessoalidade, não podemos de maneira alguma perder a

dimensão do olhar do outro. A chance de a comunicação ficar ensimesmada em

trabalhos com essas características, é muito grande, afinal falar sobre si é a

essência da terapia. Quando o olhar do outro é desconsiderado, obras assim

tendem a dialogar apenas com pessoas próximas a ela e/ou que estão nela.

Como estávamos experimentando nessa seara da autorrepresentação, criei o

procedimento corpo-documento. Durante essa experimentação, analisamos alguns

quadros e algumas fotografias, a análise era sobre quais informações e sensações

as faces que apareciam nessas obras nos traziam, se era de angústia, se era de
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felicidade ou de insegurança. Após fazermos essas análises eu perguntei a elas

quais eram as diferenças entre os rostos pintados e os rostos fotografados, a

resposta geralmente era que não existiam diferenças, ambos tanto o quadro com um

rosto caricatural, quanto a fotografia de um rosto, transmitiam verdade e sentimento.

Finalizada essa etapa, foram realizadas rodadas em que cada integrante do grupo

colocou seu rosto para ser analisado pelos outros. Por exemplo: eu fiquei com o

rosto parado diante da câmera, cada pessoa do grupo analisou as informações e

sensações que meu rosto transmitia, se era de cansaço, se era felicidade e entre

outros. Após a análise de todos, a gente discutia sobre quais informações/sensação

eu imaginava que minha face estava transmitindo e sobre quais

informações/sensação elas viram. A última etapa do jogo consistia em manipular a

imagem uns dos outros, outra vez em rodadas, o participante que seria manipulado

deixava a câmera aberta e cada uma das pessoas iriam sugerir alguma alteração na

expressão facial como subir a sobrancelha, entortar os lábios, fechar os olhos, entre

outros.

Essa vivência foi prática, discutimos pouco sobre, mas, acredito que ela tenha

ecoado no grupo em um nível inconsciente, as artistas recorrentemente

consideravam o olhar do outro em suas criações, tinham generosidade, trouxeram

em seus trabalhos questões de cunho pessoal, mas, que diziam a respeito de todos.

"Não escrevo sobre mim porque me amo, mas porque quero ser amado."16

(BLANCO, 2018, p.11, tradução nossa).

2.6. Outras técnicas narrativas: O Narrador Improvável   

Então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. Braços
cruzados pacientemente, esperando, esperando e me perguntando dentro
de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia
quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal, como
flutuei sonhadoramente na bolha de meus pensamentos num oceano
particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os
limites transparentes do meu local de confinamento, a membrana que
vibrava (...) (MCEWAN, 2016, p.6).

16 “No escribo sobre mí porque me quiera a mí mismo, sino porque quiero que me quieran”.
(BLANCO, 2018, p.11).
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No romance “Enclausurado” o autor britânico Ian McEwan faz uma releitura da

peça “Hamlet” de William Shakespeare. A abordagem de Ian McEwan traz a história

para os tempos atuais e uma nova perspectiva para o narrador. Nesta obra o

narrador é um feto que acompanha as conspirações de sua mãe e de seu tio para

matar seu pai. A condição desse narrador, um feto, limita a sua possibilidade de

ação na trama, ele acompanha aflito os acontecimentos e pensa em maneiras de

agir sobre eles. Essa condição provoca várias situações tragicômicas no enredo e

oferece um ponto de vista imprevisível, que dificilmente imaginaríamos.

“Enclausurado” serviu de inspiração para pensarmos em outro ponto de vista

na criação da performer que abordava a maternidade. No decorrer do processo, ao

escolher quais relatos seriam investigados cenicamente, essa artista optou por

investigar o relato do dia em que ela descobre que está grávida. Em uma de nossas

conversas o livro de McEwan me veio à cabeça, contei a sinopse para ela e a

premissa do narrador, após isso perguntei para ela se seu filho de dez anos poderia

criar um relato sobre aquele episódio, ela falou com ele e ele topou. Queríamos

encontrar outra perspectiva para aquela estória, por que não a da criança na

barriga? Por que não a do feto?

Estávamos muito dispostos em investigar outras possibilidades narrativas

para esse relato e a artista tinha vontade de trazer seu filho para dentro da criação,

porém o processo entre mãe e filho encontrou alguns percalços. Um deles ocorreu

por conta da abordagem equivocada que fiz, quando sugeri essa experimentação

para a artista foi no impulso, no calor do momento, portanto eu não pensei em uma

abordagem para uma criança de dez anos. Quando falei com a criança sugeri que

ela escrevesse esse relato do dia que sua mãe descobre que está grávida pelo

ponto de vista dela que estava ali dentro da barriga, no caso do feto, usei com ela o

mesmo dispositivo que estava usando com as outras artistas do processo. Estar em

um processo criativo com faixas etárias tão distintas requer muito jogo de cintura, as

necessidades dos indivíduos em cada momento de sua vida são únicas e distintas,

os contextos e as referências também, ter essa dimensão é fundamental para as

coisas fluírem mais, no entanto eu não tive, precisou o procedimento flopar para

esse entendimento vir. O ato da escrita, nesse caso, não engajou a criança, aquilo
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que poderia ser uma ferramenta lúdica estava se transformando numa tarefa

burocrática, chata, como outra qualquer.

Felizmente as crianças têm a capacidade de perverter os enunciados dos

adultos, às vezes elas apostam em sua intuição e oferecem outros caminhos. A mãe

artista também apostou em sua intuição e ajudou a germinar o material. Ela contou o

relato para o filho e após ela contar, o filho improvisou seu ponto de vista sobre essa

história, felizmente esse momento foi registrado através da gravação de um áudio e

essa materialidade entrou para a peça.

O deslocamento que o ponto de vista da criança trouxe para a cena , deixou17

o material mais potente, já que naquele contexto dificilmente estaríamos esperando

uma abordagem assim. Portanto essa perspectiva trouxe o elemento da

imprevisibilidade para a cena, o imprevisível mexe com o instinto de curiosidade do

público.

17 Para conferir a cena relatada, acesse o link abaixo. A cena ocorre dos 7:19 aos 10:19
https://www.youtube.com/watch?v=h8wYJ01WDG8

https://www.youtube.com/watch?v=h8wYJ01WDG8
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3. ABORDAGENS ESTÉTICAS E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO

O Programa de Qualificação em Artes na edição de 2021 ocorreu de forma

inteiramente remota. Para além das orientações, o programa tem duas mostras em

sua dinâmica, uma delas é a mostra de recortes que ocorreu em agosto e outra é a

mostra de compartilhamentos que aconteceu em novembro, ambas online. A mostra

de recortes consistia em um material curto que fosse o coração do projeto, esse18

material deveria ser um vídeo com duração de até cinco minutos. A mostra de

compartilhamento ocorreu em novembro, nessa ocasião o grupo deveria19

apresentar um material mais longo com duração de até em 30 minutos em formato

de vídeo. Esses eventos são cruciais para o andamento do projeto. Ao colocar uma

data para entrega das expressões artísticas, o programa nos mobiliza para darmos

forma ao trabalho e estabelece um objetivo em comum para todo o grupo.

Dito isso, esse capítulo aborda as escolhas estéticas que foram tomadas para

encenar a peça, a recepção do trabalho em uma das mostras e de como isso

influenciou os rumos do processo. No segundo tópico são estabelecidas as relações

de forma e conteúdo na encenação desse projeto e por último, no terceiro tópico são

compartilhadas percepções de algumas integrantes do grupo sobre o processo

criativo da peça.

3.1. Das escolhas e da pluralidade

Trabalhar através das memórias, revivê-las e reinventá-las é uma imersão em

si. Ao nos depararmos com as lembranças e criarmos a partir delas, coisas muito

valiosas para nós são externalizadas. Como analisar uma materialidade que para

você tem muito significado? Como escolher o material que deve ser trabalhado para

dialogar com o público? Como abrir mão de trabalhar um material que diz muito

sobre você e tem muito valor para você? No momento das escolhas sobre quais

relatos seriam encenados ou não essas questões nos assombraram.

19 Mostra de compartilhamento: https://www.youtube.com/watch?v=h8wYJ01WDG8

18 Link da mostra de recortes abaixo. A cena acontece dos 00:00 aos 5:11
https://www.youtube.com/watch?v=J8N-m3stZog

https://www.youtube.com/watch?v=h8wYJ01WDG8
https://www.youtube.com/watch?v=J8N-m3stZog
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No mês de julho de 2021, quando estávamos nos aproximando da mostra de

recortes, deveríamos escolher qual cena representaria o coração da peça para

enviarmos para a mostra. Antes de chegarmos a essa escolha, as artistas

selecionaram quais relatos seriam trabalhados naquele momento e cada uma criou

uma cena em cima deles. Após assistirmos as cenas criadas escolhemos qual seria

a cena a ser trabalhada para ser apresentada. A cena “A Menina de Papel” foi a

escolhida para integrar a programação da mostra. Dos materiais apresentados, ela

era uma das poucas que tinha uma perspectiva estética bem estabelecida, que

dialogava e extrapolava as qualidades do texto. Ela foi encenada em teatro de

sombras, o que trouxe uma atmosfera ingênua e misteriosa para a cena. A primeira

vez em que a cena foi apresentada foi ao vivo em um ensaio, esse encontro foi

gravado e eu fiz alguns apontamentos para a artista trabalhar naquele material e

gravar o vídeo, para eu editar e assim enviarmos para a mostra.

A mostra de recortes tem como o intuito dialogar sobre os processos das

obras. Como alguns grupos já estão no programa há mais de uma edição, a mostra

é uma maneira de ver como os trabalhos estão sendo encaminhados. Após a

exibição desses trabalhos, a curadoria do programa e os artistas convidados

compartilham suas impressões sobre a cena, evidenciando as potencialidades e os

elementos que precisam ser mais desenvolvidos. Em 2021 a curadoria do programa

publicou as devolutivas das cenas através de um encarte, o texto abaixo é uma

devolutiva do trabalho feito pela curadora Miriam Rinaldi a respeito da cena “A

Menina de Papel”:
Um texto interessante entrelaçando em sua estrutura várias linhas
narrativas. 1. Desejo da menina e o encantamento pela pipa dos meninos;
2. O Hino nacional olhando a cabeça da menina da frente; 3. Dia das
crianças; 4. Deus, santos, anjos e pipas: “o céu é dos meninos”; 5. Deus
não quer que as meninas olhem para cima; 6. Tio Zezito deu uma pipa
colorida; 7. Carro na carreira, rua do cemitério - corpinho frágil de vareta; 8.
Vento da chuva, corpinho enganchado nas rodas do carro; 9. Meninos não
choram. O texto em estilo de crônica, parte de algo muito particular para
atingir uma dimensão mais universal. Os gêneros (feminino e masculino) se
entrelaçam continuamente no texto causando um campo indistintos com as
máximas: “o céu é dos meninos”, “o Deus, os santos, os anjos AS PIPAS”;
ou “Deus não quer que as meninas olhem para o céu”; ou ainda “os
meninos não choram”.
Percebo muitos assuntos levantados nesse campo aberto: padrões de
comportamento, identidade de gênero, adequação sexual, expectativas
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frente ao futuro. No campo das imagens, o teatro de sombras parece uma
metáfora interessante para esses desejos ensombreados. Apesar de a
economia das imagens concentrarem o foco sobre o texto, sinto, no entanto,
que poderia explorar mais o arco cromático ou deferentes perspectivas da
câmera, em um jogo mais dinâmico e simbólico com as divisões formais do
texto. Já a voz em off é muito interessante. O timbre é infantil, sem sê-lo por
demasiado. Uma voz de um registro indefinido, assexuado; o que reforça a
confusão da identidade da narradora. É uma boa escolha. Sugiro, porém,
que assim como o texto sugere a sequência de diferentes momentos, que a
interpretação vocal inclua tb expressões vocais, respirações, sons, gestos
vocais... para nos dar mais céu nessa ladeira de palavras. O grupo deu
nesse experimento um salto! Parabéns! (RINALDI, 2021, p.26).

Esse material foi importante para vermos como a cena foi recebida pelas

pessoas e o que estava fluindo ou não no trabalho. Uma coisa que fica evidente na

devolutiva da curadora é a estrutura do texto, suas linhas narrativas se entrelaçando

e trazendo nesse encadeamento as temáticas abordadas. Essa observação

evidencia como as práticas/estudos sobre a estrutura dramatúrgica desenvolvidas

em diálogo com o material de David Ball, reverberaram no processo. A quebra da

estase, o encadeamento de ação, as temáticas surgindo através dos

acontecimentos, a ação se passando no presente, tudo isso foram conceitos que

trabalhamos a partir da obra “Para trás e para frente” e que estiveram presentes no

texto desenvolvido pela artista.

Outro fator apontado na devolutiva foi sobre as questões abordadas. Todas as

temáticas que a artista queria investigar estavam presentes em seu material e

chegaram aos espectadores. Sinal que a cena não estava hermética e que os

procedimentos dramatúrgicos contribuíram para sua elaboração.

Passada a mostra e as devolutivas, as dúvidas vieram latentes. Era a reta

final do projeto, não havia mais tempo para adiar as escolhas. Fechar a dramaturgia,

escolher como cada cena seria encenada, pensar na perspectiva estética era

urgente e angustiante. A curadoria do programa era muito solicita conosco e

acompanhava de perto as necessidades do coletivo através das reuniões com os

orientadores. Em uma dessas ocasiões foi sugerida uma ação cultural da artista

Johana Albuquerque com o grupo que eu orientava, coloquei que seria de grande20

20 Diretora, atriz, pesquisadora e teórica de teatro. Pós-doutora em Artes Cênicas pela Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA/USP. Dirige a Cia. Bendita Trupe que,



42

ajuda sua participação, então ficou acertada sua vinda para três ensaios do

processo.

Após isso, a diretora do grupo e eu nos reunimos com Johana Albuquerque,

para falarmos do histórico, do trabalho e das necessidades da companhia naquele

momento. Falamos para ela que estávamos com dificuldades de fazer escolhas

sobre quais textos iriam para a dramaturgia final, dificuldades em vislumbrar como

cada cena seria encenada e consequentemente com dificuldades em encontrar

perspectiva estética para o trabalho.

A cena “a menina de papel” era feita em teatro de sombras, em algum

momento cogitei que todas as outras poderiam ser encenadas assim. Falei com a

diretora sobre isso e sugeri que ela passasse procedimentos relacionados a essa

linguagem para o grupo, já que ela tinha repertório sobre essa vertente teatral. Com

a chegada de Johana os rumos mudaram e isso não aconteceu. No primeiro ensaio

Johana perguntou para cada uma delas qual material textual produzido até aquele

momento era mais pertinente. Lemos os relatos e após essa leitura cada uma

escolheu qual texto era mais pertinente para si. Os textos que mais tocaram cada

uma delas compuseram a dramaturgia final e foram encenados. Após a escolha dos

relatos, Johana perguntou como cada uma delas faria o relato. Como havia bastante

diversidade temática nos materiais, encenar cada cena de maneira distinta poderia

ser uma maneira de evidenciar toda a pluralidade que o projeto reivindicava.

As artistas falaram como imaginavam fazer as cenas e foram estabelecidos

prazos para que aquilo se concretizasse. Uma ia fazer uma cena com a estrutura de

vitrais e teria que desenhar os storyboards, outra ia criar a cena através de uma

sequência de fotos, outra ia retomar o trabalho com teatro de sombras. Enfim,

criamos um cronograma para elas apresentarem as cenas para mim, para eu dar as

devolutivas e depois disso para que elas apresentassem para Johana.

Nada como uma pessoa nova e com bastante experiência de encenação para

trazer frescor para o processo criativo. Conforme o tempo vai passando nosso olhar

vai ficando viciado e cansado, a tendência é nos repetirmos e escolher as soluções

que já estamos acostumados. Uma pessoa nova no processo criativo traz outra

desde 2000, encenou 17 espetáculos adultos e infantis, em São Paulo. Disponível em:
http://lattes.cnpq.br/9112126069700990 . Acesso em 14 de março de 2022.

http://lattes.cnpq.br/9112126069700990
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visão e redimensiona o nosso olhar. Algumas decisões a respeito do trabalho, que

são evidentes para quem está distante do processo, são difíceis de serem vistas por

quem está imerso no projeto. Johana Albuquerque foi fundamental para

concretizarmos a peça “Essa Mulher”.

.

3.2. Da forma e do conteúdo

A autoficção consiste em cruzar relatos da vida real com relatos inventados.
O resultado é um texto em que a verdade e a mentira começam a ser uma
mesma coisa. Isso é fascinante: perder o limite ou a fronteira do que é real e
do que é ficção. Logo, não há mais fronteira. Tudo se confunde em um
mesmo todo. Acredito que o que mais me atrai nisso é que as coisas sejam
e não sejam ao mesmo tempo. De alguma maneira, como na fórmula
hamletiana de"ser ou não ser?", gosto de responder que é possível "ser e
não ser" ao mesmo tempo. (BLANCO, 2018, p.12 e 13, tradução nossa).
21

A pessoalidade é o elemento constitutivo da autoficção. É através daquilo que

o sujeito é e/ou quer/imagina ser, é que os relatos são criados. Em um monólogo ou

solo performance desdobrar a pessoalidade para elaborar a obra é um caminho

recorrente, é mais fácil se encontrar a tão esperada unidade estética quando a obra

se debruça sobre apenas um sujeito. Quando temos um trabalho com a dramaturgia

colaborativa que se utiliza do expediente autoficcional, fazer com que todos esses

relatos de pessoas diferentes componham a mesma peça é um grande desafio.

Como foi dito anteriormente, em algum momento do processo cogitei que

todas as cenas fossem encenadas sob um mesmo apontamento de linguagem, no

caso o teatro de sombras. Se o projeto fosse enveredar por esse caminho, muito

provavelmente seria cometido um grande equívoco. O relato autoficcional traz em si

a perspectiva estética, a singularidade daquele sujeito colocada ali naquele texto já

evoca uma qualidade cênica específica. “Em quase todos os casos, nossa maneira

de aparecer é nossa maneira de ser. A máscara é o rosto.” (SONTAG, 2020, p.9).

21 La autoficción consiste en cruzar relatos de la vida real con relatos inventados. El resultado es un
texto en el que la verdad y la mentira empiezan a ser una misma cosa. Esto es fascinante: perder el
límite o la frontera de lo que es real y lo que es ficción. Pronto, ya no hay frontera. Todo se funde en
un mismo conjunto. Creo que lo que más me atrae de esto es que las cosas son y no son al mismo
tiempo. De alguna manera, como en la fórmula hamletiana "¿ser o no ser?", me gusta responder que
es posible "ser y no ser" al mismo tiempo (BLANCO, 2018, p.12 e 13.)
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Considerando que os relatos encenados eram uma expressão de cada sujeito

e considerando a singularidade de cada artista, os relatos serem encenados com

perspectivas distintas foi um movimento coerente.

O importante agora é recuperar nossos sentidos. Precisamos aprender a ver
mais, a ouvir mais, a sentir mais. Nossa tarefa não é descobrir o máximo de
conteúdo numa obra de arte, muito menos extrair da obra mais conteúdo do
que já está ali. Nossa tarefa é reduzir o conteúdo, para podermos ver a
coisa. (SONTAG, 2020, p.24).

A divisão entre forma e conteúdo se mostrou muito tênue para mim nesse

trabalho. O conteúdo tende a trazer uma forma, não seria o conteúdo em si uma

forma? Tinha o hábito de ver essas coisas separadas mas, olhando à distância para

alguns outros processos e com um olhar mais aproximado desse, vejo que essas

coisas são intrínsecas e estão intimamente ligadas, às vezes até se confundem. Há

alguns anos atrás dirigi um espetáculo de humor que falava sobre etarismo, o estilo

cômico influenciou completamente o conteúdo e o jeito que a peça acontecia. Se eu

quisesse fazer uma peça dramática com o mesmo tema, no caso o etarismo, eu teria

que me utilizar de outros subterfúgios e isso muito provavelmente alteraria o

conteúdo. Quando Johana Albuquerque apareceu no processo criativo da peça

“Essa mulher”, racionalmente eu não entendi a sugestão dela das cenas serem

feitas com perspectivas estéticas distintas, acompanhei esse caminho de maneira

intuitiva. Hoje consigo compreender essa escolha, após digerir um pouco o processo

e ao me relacionar com a obra “Contra a interpretação” (1962) de Susan Sontag.

Sontag diz que a divisão entre forma e conteúdo é superficial. Para ela a

forma é conteúdo e vice e versa, essa visão que a autora traz agregou sentido a

vários processos que participei, inclusive ao de “Essa Mulher”. Não quero entrar no

mérito se essa abordagem de Sontag está certa ou errada, até porque ao longo da

história inúmeros críticos de arte se debruçaram e ainda se debruçam sobre essa

questão de forma e conteúdo. Atualmente essa visão que aparece na obra “Contra a

interpretação” tem contemplado, agregando sentido a várias experiências, é uma

visão provocadora. Como a arte é um terreno instável e impermanente, pode ser que

daqui a um mês eu passe por outra experiência e essa visão deixe de fazer sentido.
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3.3. Das percepções 

A autoficção é o exercício de levar a pessoalidade para a esfera pública,

misturando realidade e ficção. No decorrer do processo, conforme as artistas foram

se relacionando com as suas memórias, elucubrando ficções através dessas

lembranças e criando novas narrativas sobre si, cada uma do grupo, à sua maneira,

se empoderou. Ao se debruçar sobre o passado, no presente para escrevê-lo, é

possível enxergar que certas “verdades” impostas sobre e para nós, não passam de

ficções que foram repetidas tantas vezes, até parecerem reais. Escrever sobre si é

uma possibilidade de se reescrever. O passado é um território de disputa no

presente.

Em 2021 ativistas queimaram a estátua do Borba Gato na cidade de São

Paulo. Borba Gato era um bandeirante, escravagista, explorador de ouro, que foi

acusado de assassinato e saiu impune graças ao grande poder político e econômico

que possuía. Na década de 60, na Avenida Santo Amaro em São Paulo foi

construída essa estátua em sua homenagem. Em um país racista e violento como o

nosso, qual mensagem o Estado quer passar ao homenagear uma figura dessas?

Qual imaginário esse monumento do passado exprime no presente?

O movimento de atear fogo em estátuas de figuras de poder acontece em

dimensão global. Em vários países, monumentos de ditadores, genocidas e

escravocratas foram queimados. Figuras como essas que causaram tamanha dor e

sofrimento ao longo da história, merecem ser homenageadas no espaço público?

Retornando à autoficção, ao se relacionar com as memórias e ficcionar sobre

elas é possível se descobrir, se reconhecer e até se desconhecer. A escrita sobre

um evento que ocorreu, não é o evento que ocorreu é uma leitura sobre esse

evento. Assim como uma estátua sobre uma personalidade não é a personalidade,

mas, sim uma leitura sobre essa personalidade. Uma pessoa não tem as proporções

de uma estátua e não é tão imponente como um monumento de seis metros, por

mais poderosa que ela seja. Portanto, ao me escrever, eu escolho como quero ser

visto. Eu imprimo uma visão de mundo de acordo com os meus anseios, eu posso
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manifestar uma realidade que faça sentido, ou não, com aquilo que eu espero e/ou

acredito.

As mulheres do grupo ao compartilhar suas histórias com o público, através

dos relatos e da expressão teatral, estavam reivindicando território para outras

narrativas, outras visões de mundo.

O ato da escrita costuma ser solitário. Como trabalhamos com pequenos

solos na peça, tanto a escrita quanto a criação das cenas, aconteceram em boa

parte do processo individualmente. Apesar de estarmos juntos no mesmo processo,

as experiências aconteceram em cada um de uma maneira:

Vivemos juntos, atuamos uns sobre os outros e reagimos uns aos outros;
mas sempre e em todas as circunstâncias, estamos sós. (...). Podemos
juntar informações sobre nossas experiências, mas não podemos juntar as
experiências em si. Da família à nação, todo agrupamento humano é uma
sociedade de universos insulares. (HUXLEY, 2017, p.6).

Para ter a dimensão de como o processo reverberou nas artistas, solicitei a

cada uma delas, um depoimento em que analisassem suas vivências. As artistas

estavam na ação do processo, elas encarnaram essas experiências.

Os depoimentos abaixo ecoam algumas características do trabalho

autoficcional abordadas ao longo dessa pesquisa. No primeiro depoimento vemos

como uma artista se descobriu e se reconheceu nesse processo. Sônia Pinheiro,

atriz e dramaturga afirma: “Levei Essa Mulher comigo... vou carregar a alegria desse

divisor de aguas...de nascer enquanto indígena bissexual nesse processo... e

gostar mais das  amigas que são FAMÍLIA...gratidão.” (PINHEIRO, 2021).

No depoimento seguinte a artista Mônica Regina, relata como foi importante

no processo revisitar o seu passado, colocar luz em acontecimentos que até então

estavam soterrados e de como olhar para eles no presente influenciou na

prospecção de sua cena. “Gostei muito mais de produzir as autoficções em tempos

opostos pois permitiu que houvesse uma conversa interna sobre toda uma trajetória

que aconteceu despercebida. Revisitar e prospectar essas realidades foi um

aprendizado gigante.” (REGINA, 2021).
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Daniela Soledade, diretora do grupo, relata no último depoimento, como a

memória colaborou para algumas descobertas suas, tanto na vida, quanto na cena.

Ela traça um panorama de sua trajetória, de quais caminhos a influenciaram no

processo. Além de abordar as dificuldades e urgências de se fazer um trabalho

autoral, que tire a artista para “fora do armário”:

Na minha cena, o processo criativo foi despertado pelo objeto: alicate.
Revisitando processos criadores de cenas anteriores em outros cursos -falo
em específico de duas imersões: uma com Denise Stoklos e o teatro
essencial e uma com Alberto Gaus no Solar da Mímica- onde também
encontrei essa figura dúbia, andrógina, travesti em cena. Mesmo nos anos
2000 quando cantava numa banda chamada Lesbian Boyz, percebi que
esta figura já se desenhava no meu corpo em cena. Foi uma persona que
sempre emergiu faltando pedaços ou de forma caricata, mas a partir do
instante que eu assumi este corpo como meu em cena, tudo destravou. Foi
como sair do armário para a cena, por partir das minhas próprias memórias
de criança-viada
As memórias em diário, me fizeram reler diários meus de quando tinha 13,

14 anos. Isso girou algum botão na minha mente. Foi nesta época também
que comecei a fazer teatro por ser uma criança muito tímida e com
autoestima baixa. O teatro de grupo potencializou minha voz e finalmente
percebi que poderia ser boa em alguma coisa. Voltei para aquele momento,
naquela empolgação, naquela vida com minha mãe, meu corpo leve, as
bandas que eu ouvia, o momento político do Brasil com o Collor presidente,
tanta coisa! Especialmente a liberdade que eu encontrava quando lia,
quando escrevia e quando estava em cena. Toda a ambiência, todo clima
daquele momento de transitar entre fases: mudar de escola, a presença
latente da loucura na minha família (minha mãe esquizofrênica), a recessão,
as paqueras de escola... procurei trazer todo esse clima para a cena.
Embora o relato seja de um momento anterior da minha infância. De alguma
forma, toda escrita mora no passado. O teatro é uma arte do presente,
trata-se de trazer para a presença (a sua e a da plateia) algo que foi
trabalhado (na direção, na dramaturgia, no ensaio) no tempo de antes.
Uma vez fui num campeonato de Slam onde me identifiquei muito com uma
poeta que disse algo como: quando eu fazia teatro, dizia textos dos outros,
era fácil. Quando eu ia a saraus, recitava poesias dos outros. Era fácil.
Quando vim pro Slam e precisei defender meus próprios textos, foi difícil. É
por aí.
Meus textos falam sobre mim. Por mais ficcionais que sejam, têm um
pezinho biográfico. Desde então fiquei pensando nisso: por que os textos de
outras pessoas cabem mais na minha boca que os meus? A conclusão a
que cheguei é que talvez eu não ache meus textos bons o suficiente. E
podem ser. Neste sentido, este autorretrato falado e encenado que
compusemos nos dá dimensão de como nossas palavras e as imagens que
construímos podem reverberar em outras pessoas. (SOLEDADE, 2021).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo e o produto: o criador-pesquisador deve resistir às injunções de
refletir incessantemente sobre o que ele faz. Ele precisa tomar cuidado de
não se observar a todo momento (qual uma centopeia intimada a justificar a
"Practice As Research" sua maneira de andar!). Para fazer isso, o
criador-pesquisador trabalhará de preferência sobre blocos
práticos-teóricos, unidades nas quais não se poderia dissociar a reflexão
teórica e a experimentação intuitiva. Ele se valerá da hipótese teórica para
continuar sua prática e recorrer à prática para verificar um esboço da teoria.
Isso obriga mui oportunamente o criador-pesquisador a experimentar e a
refletir antes tanto sobre o resultado quanto sobre o processo, a não cindir o
processo do produto. (...) de saber perceber o processo no produto(...) de
saber transpor o processo e o método de trabalho na obra finalmente
proposta. (PAVIS,2019, p.272).

Os procedimentos desenvolvidos ao longo do processo estão presentes na

estruturação da obra “Essa Mulher”. É importante que a peça audiovisual “Essa

Mulher” seja assistida pelo leitor deste trabalho, para que ele consiga dimensionar

na obra o processo e ver como o referencial prático-teórico colaborou na feitura

dessa peça O procedimento dos objetos-aleatórios, desdobrou-se na criação da

esquete “A Menina de Papel”. No item em que esse procedimento é descrito, estão

dispostos os enunciados que foram usados no momento em que ele foi feito. Assistir

a esquete desdobrada através desses enunciados, possibilita analisá-los através de

uma materialidade. Dá para ver o que esses enunciados geraram e talvez dê para

mensurar o que eles poderiam gerar, caso fossem modificados. Neste contexto

pandêmico, do qual ainda estamos tolhidos de nos encontrarmos como antes, a

apreciação de uma obra oferece a possibilidade de trocarmos/estruturamos práticas

de acordo com o que nos interessa.

O diário-atemporal, procedimento em que cada uma do grupo criava o mesmo

relato em fases distintas da vida, nos deu a possibilidade de estabelecermos uma

ordem cronológica na dramaturgia. Na escolha final dos relatos, foram para a

encenação esquetes que abordavam momentos distintos da vida de uma mulher:

infância, fase adulta e velhice. Quando propus esse exercício, não imaginei que ele

poderia ajudar com a ordem cronológica da peça, o objetivo estabelecido
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inicialmente para esse procedimento era de gerar mais material dramatúrgico. Os

tempos distintos nos relatos foram sugeridos, para que as artistas pudessem

ficcionar sobre suas memórias. Foi um procedimento pensado para levantar material

dramatúrgico e não para colaborar com a encenação, felizmente esse dispositivo

nos ajudou para além do objetivo previsto.

Corpo-documento, procedimento que explorava a representação e

autorrepresentação, aparece pungente na peça. As artistas escolheram através das

narrativas e das imagens que as representam, como elas queriam ser vistas pelo

público e qual visão de mundo elas queriam passar com suas esquetes. Foi um

exercício que ajudou a trazer consciência sobre a representação.

Os relatos autoficcionais no processo criativo teatral no espaço de ensino não

formal, são um exercício de consciência autoral. Como trabalhamos com solos e

através de narrativas individuais, as artistas tiveram que pensar em várias outras

camadas do fazer teatral que geralmente não são pensadas em processos

artístico-pedagógicos. Pensaram na dramaturgia, na encenação e na atuação.

Escrever, inicialmente é um processo intuitivo, retornar a escrita, articular um

material textual para a cena e estabelecer diálogo com outros materiais cênicos e

textuais, é criar através das práticas outros repertórios, além de ser um exercício de

comunicação entre o grupo e o orientador. Os relatos, ao serem aplicados no início,

podem parecer apenas manifestação do desejo daquele que escreve, por isso

começar com eles às vezes pode ser um equívoco. Neste processo só fomos para

os relatos quando já havia algum recorte temático a ser investigado. Quando há

algum tema pré-estabelecido para direcionar a escrita, ela fica mais objetiva e tem

chances de trazer discussões mais aprofundadas sobre um assunto, ao invés de

ficar falando de inúmeros temas com superficialidade.

Escrever este material em concomitância e a posteriori desse processo

criativo trouxe luz para algumas questões. Entre elas é pensar na prática como

pesquisa, antes de elaborar alguma prática sempre procurei referencial teórico para

desenvolvê-la. Ao me relacionar com uma teoria para desenvolver uma prática, eu

não estou pesquisando? Ao teorizar sobre as práticas que criamos, não estamos

pesquisando? “Prática e pesquisa possuem, todas as duas, direito de cidadania
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tanto na cena como na escola. Em lugar de opô-las, ou de jogá-las uma contra a

outra, não valeria mais fazê-las jogar uma com a outra?” (PAVIS, 2019,p.272).

A estrutura artístico-pedagógica do Programa De Qualificação em Artes nos

possibilita as duas coisas, pesquisar e praticar. Não ter uma ementa para

desenvolver ações culturais pode parecer desorientador e de início é. Quando nos

deparamos com o grupo, com as individualidades que existem ali, com a trajetória

daquele coletivo, vamos nos relacionar com algum campo de pesquisa que

inicialmente não sabemos. No caso desse processo criamos através das práticas,

um currículo em diálogo com uma vertente do teatro, a autoficção. As práticas desse

processo nos levaram a esses procedimentos, que se desdobraram na pesquisa

apresentada aqui. Pode parecer aleatória a chegada a esse campo de estudo, talvez

até seja, mas, quando partimos para a investigação e colocamos toda a nossa

energia intelectual para investigar as diretrizes dessa vertente e toda a nossa

criatividade para fazer teatro dessa maneira, estamos dando nossa contribuição

para esse campo de pesquisa.

Pesquisar é pavimentar caminhos. Os procedimentos apresentados ao longo

deste TCC, dificilmente seriam desenvolvidos se não fosse os trabalhos de

artistas-pesquisadores aqui citados. Portanto este trabalho tem como objetivo seguir

pavimentando esses caminhos, mas, especificamente no campo de pesquisa

autoficcional no teatro através dos relatos, em espaços de ensino não formais. O

intuito é que esses procedimentos sejam usados para colaborar com outros

processos criativos que queiram se enveredar por essa vertente, seja para reafirmar

os procedimentos com enunciados que estão aqui, seja para refutá-los e propor

outros enunciados e outros procedimentos que nos leve para outros lugares dessa

vertente.
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ANEXO I: Material desenvolvido para encontro no programa de “Qualificação

em Artes” conceitos básicos da obra “Para Trás E Para Frente”

● AÇÃO: "A ação ocorre quando ACONTECE algo que faz com que, ou que

permite que uma outra coisa aconteça. A ação são duas coisas acontecendo;

uma conduzindo a outra. Alguma coisa causa a ação ou permite que outra

coisa aconteça

POR EXEMPLO: EU SOLTO MEU LÁPIS (METADE DE UMA AÇÃO); ELE

CAI NO CHÃO (OUTRA METADE DA AÇÃO). JUNTOS, ESSES DOIS EVENTOS

RELACIONADOS CONSTITUEM UMA AÇÃO

A GASOLINA EM UMA MERCEDES NÃO É AÇÃO, NEM A NATUREZA DO

CARRO (SEU CARÁTER... MERCEDES TEM A VER COM UMA AÇÃO APENAS

QUANDO VAI DE UM LUGAR AO OUTRO.

EVENTOS

SE EU IRROMPER EM SEU QUARTO (1) E VOCÊ SAIR CORRENDO PARA

DEFENDER SUA VIDA (2) ISSO É UMA AÇÃO. SE VOCÊ (1) SAIR CORRENDO

PARA SE SALVAR, DEIXANDO ME LIVRE PARA(2) ROUBAR SUAS ROUPAS,

ISSO É OUTRA AÇÃO SE EU ROUBAR SUAS ROUPAS(1) E DEPOIS, SE EU AS

VENDER (2) , ISSO É OUTRA AÇÃO UM EVENTO SEM UM SEGUNDO EVENTO

A ELE RELACIONADO, NÃO TEM EFEITO.

DETONADOR X MONTE

UM AÇÃO (DETONADOR) GERA OUTRA AÇÃO (MONTE)- exemplo- luiz da

um tapa em raul (detonadora) Raul chora e chuta luiz (monte)

RAUL CHORA E CHUTA LUIZ

(DETONADOR) LUIZ DESMAIA (MONTE)

TODA AÇÃO SERÁ EM ALGUM MOMENTO DETONADOR E EM ALGUM

MOMENTO MONTE. A PEÇA SE CONSTITUI COMO UM DOMINÓ, CADA AÇÃO

GERA OUTRA E ASSIM SUCESSIVAMENTE.

● ESTASE X INTRUSÃO
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Tudo estava bem (estase) até que algo acontece (intrusão) e desestabiliza

toda a ordem

ESTASE: é o "status quo" que existe no mundo da peça, a partir do seu

começo. Intrusão é algo que abala o "status quo", causando ou liberando

forças que compõem o conflito e o progresso da peça. Quando as forças não

mais colidem, uma nova estase é obtida, e a peça termina.

● OBSTÁCULO; CONFLITO

O bebê tem sede.Ele quer tomar água. Obstáculo: a água está do outro lado

do quarto onde ele não consegue pegar. Para transpor o obstáculo, ele chora.

UM OBSTÁCULO É QUALQUER RESISTÊNCIA A QUE EU OBTENHA O

QUE EU QUERO. O FATO DE EU QUERER ALGO DETERMINA QUE EU FALE O

QUE QUERO DETERMINA O QUE EU DIGO.

TIPOS DE CONFLITOS

1 EU CONTRA MIM MESMO

2 EU CONTRA OUTROS INDIVÍDUOS

3 EU CONTRA A SOCIEDADE

4 EU CONTRA O DESTINO, O UNIVERSO



55

ANEXO II: Sergio Blanco e Autoficção - 10 Princípios Da Engenharia do

Eu Sergio Blanco e Autoficção - 10 Princípios Da Engenharia do Eu (material

preparado para aula no PQA)

Sergio Blanco, nasceu em Montevideo em 1971, por lá viveu sua infância e

adolescência. Formou-se em direção teatral e filosofia clássica em Paris. Escreveu

dezenas de peças de teatro, em atividade desde 1998. Desde os anos 2000

investiga a autoficção no teatro.

● CRUZAMENTO - RELATOS E PACTO DE MENTIRA

A autoficção surge através do cruzamento entre uma história real da vida do

autor, ou seja, uma experiência vivida por ele, e uma história ficcional, uma

experiência inventada por ele. E o interessante é que a autoficção não é nem uma

coisa nem outra, mas a união das duas ao mesmo tempo.”

“sso é o que o torna fascinante. Não nos deparamos com o dilema de "ser ou

não ser", mas sim com a certeza de "ser e não ser" ao mesmo tempo. Este último é

o que faz a autoficção se propor a questionar o tempo todo sobre a ligação entre o

verdadeiro e o falso, ou seja, o famoso tema da fronteira entre o verdadeiro. Real e

irreal que sempre habitou o mundo da arte desde Sócrates até os dias atuais. A

autoficção, ao cruzar verdades e mentiras fundindo-as em uma única história, atinge

a raiz epistemológica da arte: a questão da convivência entre o real e o não, o tema

do mundo e sua representação. “CONHECE-TE A TI MESMO"

● AUTOBIOGRAFIA X AUTOFICÇÃO

A Autobiografia tem pacto com a verdade. Tudo descrito nela deve ter

acontecido, fazer parte da ordem do real. Em ordem temporal cronológica que

estabeleça de maneira linear o passado, o presente e o futuro. Que organize o

tempo de maneira similar ao cotidiano. Críticos literários questionam essa noção do

real da autobiografia… ao escrevermos uma memória já não estamos

ficcionalizando?
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Na autoficção o pacto é com a mentira. O real é entrecruzado com a ficção,

sem ter a necessidade de ficarmos restritos ao ordinário do real, não precisamos

ficar presos há um tempo cronológico, 2002, 2003, 2004… podendo transitar entre

as mais distintas temporalidades. O intuito não é valorizar a trajetória do EU, como

acontece na autobiografia. Na AUTOFICÇÃO o EU é o ponto de partida para

chegarmos até o OUTRO.

“Não quero derramar; entre dentro de você, porque a verdade reside no

homem” Santo Agostinho, Confissões. O “Eu” deixará de ser apenas um pronome

pessoal, para não ser somente uma personagem mas, o protagonista de toda sua

história.

"Je est un autre", e por meio dessa frase que supõe a ideia de que o eu

contém um outro, vai instalar, agora para sempre, na paisagem ocidental a ideia -

tão cara ao universo auto-ficcional - que falar de mim é necessariamente falar

daquele outro.

“YO SOY OTRO TU” IN LAK’ECH “TU ERES OTRO YO” HALA KEN YO ES

OTRO

““Por detrás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um senhor

poderosos, um guia desconhecido que chama” Si mesmo”. Nietzsche

SÉCULO XX - PSICANÁLISE, INCONSCIENTE, AUTOBIOGRAFIA E

AUTOFICÇÃO

"Uma vida, na ausência de poder retê-la, podemos reinventá-la." Serge

Doubrovsky

ANOS 60/70 - DA PESSOALIZAÇÃO ANOS 90/2000 DA

DESSUBJETIVAÇÃO

10 PRINCÍPIOS DA ENGENHARIA DO EU - Metodologia de Sergio Blanco

● PRIMEIRO PRINCÍPIO: CONVERSÃO

Aquela manobra que confirma que em todo expediente autoficcional há

sempre um processo de transformação, transmutação e metamorfose. Com isso
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quero dizer que qualquer história autoficcional escrita será sempre falsa, pois a

tradução na linguagem em que se viabiliza (a escrita), conduz, para além de nossa

vontade, de que a realidade da qual partimos se torne uma ficção.

“O que produz ficção é a escrita, ou seja, o colocar em uma história literária, e

não a invenção ou deformação dos fatos” (BLANCO, 2018, p.17). A romancista

francesa Annie Ernaux afirma: "Assim que você escreve sobre si mesmo, a escolha

das palavras já é ficção."

O paradoxo que surge ao aplicar essa função de conversão à autoficção é

que, ao me submeter à escrita, o outro eu que surge será necessariamente falso. E

esta é a grande singularidade da autoficção: procurar-se - já que se escreve não

para se promover, mas para se buscar - para enfim encontrar um falso eu.

● SEGUNDO PRINCÍPIO: TRAIÇÃO

Quando eu me transformo em um outro, já não sou mais o mesmo. Um outro

eu foi criado, diferente daquele que fui quando determinado fato aconteceu,

portanto ao escrever cometo uma TRAIÇÃO. De alguma forma, autoficção é a

capacidade de ser infiel, isto é, ser infiel a si mesmo.Conforme a escrita

emerge, a verdade está sendo banida. Cada vez que leio ou vejo uma de

minhas autoficções representada, a mesma coisa acontece comigo: tenho a

impressão de estar diante de um espelho diante do qual só posso formular a

seguinte ideia: Ceci n’est pas moi A CONVERSÃO desencadeia na

TRAIÇÃO.

● TERCEIRO PRINCÍPIO: EVOCAÇÃO

O Passado não pertence a um tempo pretérito e sim ao tempo Presente. A

função da EVOCAÇÃO não é apenas lembrar do passado mas desnaturalizá-lo,

des-lembrar algumas coisas, recordar de outras. Relembrar também é inventar. “Se

tento me lembrar me invento, eu sou um ser ficcional.” Serge Doubrovsky

● QUARTO PRINCÍPIO: CONFISSÃO

Dizer o indizível. Aquilo que temos de mais recalcado.
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Verdadeiro ou falso, capaz de desabafar ou não, o importante na confissão é

o fato de o personagem ser capaz de tornar pública uma confidência, de dizer alto e

bom som o que foi mergulhado no silêncio profundo. E é por meio dessa capacidade

de dizer o indizível que o personagem da autoficção adquire seu status de herói. O

heroísmo na autoficção reside precisamente nesta capacidade de dizer o que todos

nós escondemos e velamos. Revelar: este é o ato épico do herói confesso

.

● QUINTO PRINCÍPIO: MULTIPLICAÇÃO

O “Eu” é múltiplo e variado. “Há alguns eus que são mais eu do que os

outros? Quem sou? Quems sou O “Eu” como uma proliferação de famílias. Quem

somos? A autoficção parte do preceito de que o “eu” não é uma entidade única,

indivisível e singular, como muitas vezes se acredita, mas é algo composto por

várias entidades, múltiplas, divisíveis e plurais. Tudo isso me leva a descartar o

termo indivíduo, que implica a noção de algo indivisível. Para a autoficção, o ser não

é uma entidade inseparável, mas, ao contrário, é absolutamente divisível em

perspectivas infinitas. À medida que a ficção os altera e multiplica, supõe afirmar que

o eu não existe definitivamente, mas que o que existe é uma multiplicação infinita de

eu. Somos vários lares: não somos um, mas vários e todos ao mesmo tempo. E não

apenas somos vários, mas todos eles são muito diferentes e com diferentes graus

de egoísmo, e, como disse Paul Valéry, “há alguns eus que são mais eu do que

outros”.

● SEXTO PRINCÍPIO: SUSPENSÃO

Quem somos? Que tempo estamos? O passado é tão aberto, misterioso e

incerto quanto o que há por vir. Santo Agostinho afirma que, ao contrário do que se

pensa, não haveria três tempos - passado, presente e futuro -, mas apenas um, o

presente, que declinaria no presente do passado (memória), no presente do

presente (contemplação) e no presente do futuro (espera). “De alguma forma, o

empreendedorismo autoficcional sempre se propõe a suspender o tempo para

possibilitar todas as possibilidades temporais de narração. Por isso decidi chamar

esta função, tão solicitada na minha autoficção, de suspensão."
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● SÉTIMO PRINCÍPIO: AUTOELEVAÇÃO
Se nos meus textos procuro me corrigir, é porque há um erro, uma falha,

uma falha. A elevação denuncia um déficit: tem algo que não está certo e que precisa

ser melhorado. A auto-elevação não é, portanto, um ato de autovalorização, mas

muito pelo contrário: é a confissão de um fracasso, a confiança de uma decepção, a

revelação de uma decepção, a declaração de uma frustração. (BLANCO, 2018, p.58,

tradução nossa).22

● OITAVO PRINCÍPIO: AUTODEGRADAÇÃO

Diametralmente oposta ao enaltecimento e pode gerar dubiedades. Ao me

valorizar posso parecer arrogante, ao mostrar minha fragilidade posso gerar

empatia. A autodegradação não é um ato de autodepreciação, mas muito pelo

contrário: é a confissão de um triunfo, a confiança de um sucesso, a revelação de

uma conquista, a declaração de uma realização. Assim como atrás da elevação

esconde-se uma fratura, atrás da degradação esconde-se a reabilitação.

● NONO PRINCÍPIO: EXPOSIÇÃO

Se expor não como um ato altruísta, mas sim de generosidade.

● DÉCIMO PRINCÍPIO: CURA

Trauma/Trama: Ressignificar o trauma na trama, se curar dele através da

ficção.

22 Si en mis textos trato de corregirme es porque hay un error, una falla, una falta. La
elevación denuncia un déficit: hay algo que no está bien y que necesita ser mejorado. La
autoelevación no es, por tanto, un acto de autovaloración, sino que es todo lo opuesto: es la
confesión de un fracaso, la confidencia de una desilusión, la revelación de un desencanto, la
declaración de una frustración. (BLANCO, 2018, p. 58).
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ANEXO III: AUTORIZAÇÕES
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