
edição zero junho/2015  ano1 vol.1

ensaia
revista de dramaturgia, performance e escritas múltiplas

edição zero junho 2015 ano1 vol.1



Ana Cecilia Reis
Rodrigo Carrijo

Mayara Yamada
Raquel Tamaio

Laura Erber
Diego Reis
Ana Bernstein
Daniele Avila Small

Rodrigo Carrijo
Raquel Tamaio

A revista Ensaia é uma publicação eletrônica semestral voltada para 
a divulgação e análise de experimentos textuais, visuais, sonoros, 
dramatúrgicos, performáticos e teórico-críticos. Idealizada no âm-
bito do curso de Estética e Teoria do Teatro da Unirio, a revista pre-
tende explorar os sentidos e as práticas da dramaturgia, assim como 
a relação desta  com o universo visual e de outras escritas, levando 
em consideração o contexto atual de trânsito entre linguagens e a 
consequente tensão na definição dos gêneros poéticos e artísticos.

editores conselho editorial

projeto gráfico capa & intervenções

Desenhos de Laura Erber

site

www.revistaensaia.com

contato

revistaensaia@gmail.com

revista ensaia/ edição zero. junho2015, ano. 1, vol.1



PRÓLOGO

ENSAIO

LABORATÓRIO

RUBRICA

DIÁLOGO

LÍNGUA

PEÇA

COMPANHIA

Ensaiando um começo

Rodrigo Carrijo

Sem título (ou considerações sobre a Sagração da Primavera)

Rita Natálio

Notas do subterrâneo

Dinah Cesare

Mordedores

Colaboradores e performers da peça de dança Mordedores, dirigida e concebida por 

Marcela Levi e Lucía Russo

Tudo poderia ser diferente do que foi, mas foi o que foi da forma que 
conhecemos

Rafael RG

Tudo poderia ser diferente do que foi, mas foi o que foi de uma forma 
que não sei se conhecemos

Gregori Homa

Dois poemas de Ghérasim Luca 

Ghérasim Luca, em tradução de Annie Cambe e Laura Erber

Peças

Gertrude Stein, em tradução de Inês Cardoso Martins Moreira

Cachorro enterrado vivo

Daniela Pereira de Carvalho

A descrição do gesto: uma conversa com o artista visual, designer gráfi-
co e professor Gabriel Gimmler Netto

Natália Quinderé e Rodrigo Carrijo

03

08

20

51

64

73

78

82

104

115

SUMÁRIO



prólogo



Ensaiando um começo
Rodrigo Carrijo



Ensaiando um começo 
Rodrigo Carrijo

Suspeito que o início desta revista remeta àquela viagem de novembro de 2012, quando 
estive em Maceió e visitava um casal de amigos.  Sivaldo, então recém-casado com Vivian, 
mostrou-me seu pequeno livro de poemas publicado quando era ainda aluno de graduação. 
Se não me engano, era uma manhã de sábado e jogávamos conversa fora na sala de sua 
casa. Talvez logo após o café, talvez antes de seguirmos juntos para alguma praia ali perto,          
calhou dele aparecer com esse livrinho em mãos e entregá-lo a mim. Tenho esse livrinho 
aqui, ó, ele pode ter dito. Como veio a me explicar, a publicação havia sido feita em colabo-
ração com amigos da faculdade e, dada a baixa tiragem e seu caráter artesanal, teve à época 
uma circulação restrita. O fato é que escutá-lo falar sobre o nascimento do livro e os proces-
sos relativos à sua publicação gerou em mim uma vontade insuspeita, ao menos naqueles 
dias de novembro, de envolver-me eu também com um processo de editoração.  Folheava 
seu livro costurado manualmente, feito por quem escrevia e queria de algum modo ser lido, 
e pensava que, é bem provável, deveriam existir pessoas na minha universidade escreven-
do sem serem lidas. Pensava, igualmente, na ausência de jornais ou revistas universitárias 
no âmbito do Centro de Letras e Artes da Unirio e no prejuízo dessa ausência para a veicu-
lação de ideias e experimentações, diálogos e reflexões produzidos pelo seu corpo discente.      
Comecei então a conjecturar coisas nesse sentido enquanto conhecia o belo e modesto livro 
de Silvaldo. E isso foi mais ou menos no mesmo período em que o interesse por questões de 
dramaturgia parecia ficar um pouco mais marcado em mim. Precisava dizer algo.

 Mas foi apenas um anos depois, no final de 2013, que foi escrito um primeiro rascunho do 
que viria a ser a Ensaia. Distribuí em uma folha A4 um projeto mínimo de revista, com a 
proposição de umas poucas seções e de alguns eixos temáticos. A Ensaia, como estava coloca-
do bem ali no subtítulo do rascunho, seria uma revista de compartilhamento de experiências 
do texto teatral. Esta foi sua primeira definição, ou ao menos um primeiro recorte territorial. 
O projeto ganhou maturidade quando três amigas, de curso e de vida – Ana, Raquel e Mayara 
–, toparam discuti-lo seriamente e levá-lo adiante de algum modo comigo. Isto foi em mea-
dos do primeiro semestre de 2014. Passamos a nos encontrar regularmente para discutir o 
que é isto que queríamos em comum.  Para além de uma questão de arranjo de desejos, o que 
se ressaltou nesses encontros foi a importância e a necessidade de se pensar a dramaturgia 
contemporânea em sua intrínseca polissemia; um campo que, para nós, nunca foi dado como 
conhecido. Pareceu-nos que a melhor maneira de organizar essa discussão, em diálogo com 
o ambiente acadêmico em que estávamos (e ainda estamos) inseridos, seria propor o projeto 
da revista como um projeto de Prática de Montagem Teatral  (PMT) –  uma das disciplinas 
obrigatórias aos alunos dos cursos de teatro da Unirio por meio da qual se realizam, em 
geral, pequenos experimentos cênicos ou espetáculos de maiores dimensões. Nossa prática   
editorial deu início à sua formalização em um contexto de prática teatral, portanto. O que 
não deixa de contribuir diretamente para a nossa compreensão tanto de prática, muito comu-
mente colocada em oposição à teoria, como da prática teatral em si, que a nosso ver também 
pode dizer respeito à teoria, à pesquisa, à docência ou à editoração. Estamos todos, afinal, 
fazendo teatro de um modo ou de outro. 
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Em agosto de 2014, sob orientação docente de Ana Bernstein e Laura Erber, que pertencem 
hoje ao nosso conselho editorial, o projeto, devidamente idealizado e formalizado,  avançava 
com menos discrição. O antigo rascunho foi o ponto de partida para uma série de reformu-
lações: seções foram inteiramente afastadas, outras inventadas ou modificadas. Se o interes-
se inicial residia na publicação exclusiva da produção discente, com trabalhos  oriundos de 
pesquisas de iniciação científica dos alunos, exercícios de final de curso ou dramaturgias e 
reflexões em torno das montagens realizadas na Unirio, aos poucos ele passou a abarcar tam-
bém outras produções. Ao decidirmos por uma publicação online, com uma versão em PDF e 
outra no próprio site, pensamos que ainda mais rico seria abraçar outras vozes e, sobretudo, 
colocá-las em relação.  Assim, o resultado do projeto acadêmico, que teve sua conclusão em 
dezembro de 2014 (período de início da chamada para esta edição inaugural) foi uma revista 
cujo horizonte era apenas em parte previsível. Sabíamos, por um lado, que amigos, conheci-
dos ou pessoas do nosso ambiente universitário poderiam enviar seus trabalhos e processos 
investigativos; por outro lado, mostrou-se completamente entusiasmante ter a chance de 
abrir a chamada ao público em geral e entrar em contato, dessa forma, com impressões e tra-
balhos distintos e para nós desconhecidos em dramaturgia, performance e escritas múltiplas. 

A transformação de uma revista de dramaturgia em uma revista de dramaturgia, perfor-
mance e escritas múltiplas, aliás, talvez mereça uma explicação à parte. 

Não é fácil dizer do que é exatamente esta revista. Ao escolhermos chamá-la de Ensaia 
– assim mesmo, no imperativo –, tínhamos em mente a criação de um espaço que convo-
casse desde o nome. Convocasse a escrever, a experimentar, a trabalhar nas fronteiras e nos       
limites, e pensar sobre essas escritas, sobre a maneira como ganham forma e sobre como 
essa forma aparece. Ensaia também veio a calhar porque a nossa vontade passou a ser a de 
uma revista que não se fechasse em um campo ou estrutura específicos, mas experimentasse 
territórios, relações, e fosse aos poucos, de acordo com o material produzido e publicado, 
aparecendo ela mesma de uma nova forma. Com a revista Ensaia, o que nasce não deixa de se 
relacionar a uma certa ideia de dramaturgia, articulada e posta em cena na interação entre os 
textos e imagens, sons e desenhos, vídeos e performances. 

Não se reduzindo, então, desde o nome, a uma coisa só, pareceu pouco descrevê-la apenas 
como uma revista de dramaturgia. Pois se a relação da dramaturgia com outros campos 
artísticos e do conhecimento tornou-se também uma preocupação central, deveria haver 
espaço, do mesmo modo, para tudo aquilo que não pertencia ao campo do especificamente 
teatral, mas poderia, ainda assim, ser lido sob o seu prisma. A performance pareceu acolher 
bem uma série de práticas que estamos interessados em investigar nesse sentido, assim como 
as escritas múltiplas, que aqui não tem significado último e pode se referir a objetos tão dis-
tintos como uma crítica, um ensaio, uma nota ou um exercício escritural híbrido. 
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Esta edição zero vem na tentativa de dar a ver todas essas intenções, com exemplos bastante 
diversos em termos de origem e pontos de partida. 

Na seção Laboratório, dedicada a reflexões sobre processos criativos, publicamos Notas do 
subterrâno, de Dinah Cesare. Suas notas são resultado da viagem que fez a Lumiar (RJ), 
em janeiro deste ano, na intenção de acompanhar os ensaios de Brasil Subterrâneo – peça 
do Studio Stanislawski com direção de Celina Sodré.

Ainda sobre processos criativos, mas agora a partir de uma visão interna, publicamos na 
seção Rubrica imagens, anotações, desenhos e referências  que participaram do processo de 
criação da peça de dança Mordedores, concebida e dirigida por Marcela Levi e Lucía Russo. 
Os desenhos de Laura Erber, que colaboraram na construção dramatúrgica de Mordedores, 
também ocupam a capa desta edição e realizam intereferências no arquivo em PDF.

Na seção Ensaio, a artista e pesquisadora portuguesa Rita Natálio escreve Sem título (ou 
Considerações sobre a Sagração da Primavera), resultado parcial de sua tese de     
mestrado em Psicologia Clínica na PUC-SP.

A seção Diálogo traz a peça para exposição Tudo poderia ser diferente do que foi, mas 
foi o que foi da forma que conhecemos, de Rafael RG, e o relato de Gregori Homa 
sobre sua experiência como ator na peça de Rafael. 

A seção Língua, dedicada a traduções, traz dois poemas de Ghérasim Luca, com 
tradução de Annie Cambe e Laura Erber, e a palestra Peças, de Gertrude Stein, com 
tradução de Inês Cardoso Martins Moreira.

Outra tradução aparece na seção Peça, por meio de um arquivo em áudio de Cascando, peça 
radiofônica de Samuel Beckett traduzida por Maria Clara Coelho e Tainá Louven. O áudio 
publicado é fruto do Projeto Beckett, um projeto de extensão da Unirio desenvolvido ao 
longo de 2012. A mesma seção também abriga Cachorro enterrado vivo, da dramaturga      
Daniela Pereira de Carvalho.

Por fim, na seção Companhia, publicamos uma conversa com o artista visual Gabriel 
Gimmler Netto, em que ele fala, entre outras coisas, de sua relação com a performance e da 
prática do desenho gestual.

Suspeito que o que temos aqui não seja lá tão próximo do que Sivaldo me mostrou em Ma-
ceió. À parte isso, quem sabe não estejamos nos dedicando também a alguma poesia.

Rodrigo Carrijo é graduando em Teoria do Teatro pela UNIRIO, bolsista pesquisador de Iniciação Científica do CNPq e 

coeditor da revista Ensaia.
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ensaio



(ou considerações sobre a Sagração da Primavera)

Rita Natálio 

Sem título



Querido leitor:

Aprendi a imitar como se não houvesse amanhã. Desde que acordei, falo por ci-
tações, repetições, duplos, fotocópias, amigos, conhecidos, vozes, vozes e vozes. 
Sinto um aperto no estômago, uma náusea que parece vir da zona do escuro, 
apesar de não conseguir localizar o motivo da aflição em nenhum livro decente, 
a não ser aquele célebre do Max Weber que fala de desencantamento do mundo 
mas acho que nem isso me dá sustentação, sinto mesmo um grande enjoo e ne-
cessidade de tomar aquele anti-dispersivo que nenhum psiquiatra se dedicou a 
inventar. Podia ser redundante e dizer: não sei qual é a minha voz. Mas isso é fazer 
de conta que sou uma virgem com excesso de masturbação que se dá conta de que 
nunca teve acesso a uma experiência incrível de sexo. E eu gostava de dizer-lhe 
que para mim é mesmo uma foda irresistível imaginar as minhas ideias próprias 
de mundo através das vozes dos outros. Vivo na realidade da repetição, imitando 
um devir-autista, não como uma máquina de semelhanças, mas replicando pela 
obstinação do vivo, pela insistência incorporal do que não entendo. Dito de out-
ra maneira: vivo do que não entendo, replicadamente na vertigem de um plano 
chamado História em que nenhum delírio é sobre o pai ou a mãe, mas sobre as 
estepes das ásias, os segredos das colmeias, as geografias e os mapas remapea-
dos do mapa que ninguém consegue mapear direito. Alguém disse isto antes? Sim, 
disse, ainda bem que disse, porque eu quero celebrar isso, viver o delírio de desa-
parecer nas estepes já-ditas.
A minha placenta é o poder-desaparecer. Mapear corretamente mostrou-se um 
erro no passado. Mas mapear incorretamente mostra hoje a dimensão bárbara de 
querer traçar o incompreensível com formas conhecidas. Entre ambas as opções, 
des-decido. Quem são os bárbaros e quem são os civilizados e o que se passa         
agora agora agora, agora que ponho o dedo (digitum) no teclado do meu computa-
dor? Que se passa agora agora agora agora que a vertigem de devir-repetidor pode 
um dia ser combinada com o meu genoma e isso pode levar-nos a algo extrema-
mente violento, onde nada tem que ser dito e as provas serão todas usadas contra 
mim-todos? Isto será uma novidade? Seguramente terei o direito a ser chicoteada 
para fora do mundo do trabalho, como outro qualquer membro da sociedade do 
conhecimento que se arrisca a dizer que não tem valor “criatividade” na sua pro-
dução, que é um plagiador num mundo que aboliu a tradição. O meu diagnóstico 
será “câncer” na forma de replicar o mundo descritivamente como se ele fosse um 
jogo de insistências repetidas, ainda que muitos outros o façam de forma encober-
ta e não recebam semelhante punição. Câncer não é um desastre da proliferação 
celular, de coisas que se queriam antes purificadas, como o Corpo, a Razão, o Su-
jeito e o Sol? Pois a minha proliferação é a repetição de vozes corretas e incorretas, 
deixar o monstro viver. Não tenho nada a acrescentar, a não ser que o mundo não 
pára de mudar sempre que dou um passo. Eu igual a medida do Mundo. Antes ci-
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dade-estado, hoje corpo-mundo. O mundo engloba o meu passo, globaliza o meu 
passo, recupera o meu passo, legitima o meu passo, torna-o mais um passo entre 
outros. O mundo faz o meu passo proliferar, as minhas pernas andam-se. Então, 
limito-me a ser o mínimo do ser: aliquid.
 Digo: eu repetirei sem escrúpulos. Digo: eu cultivarei figuras e cosmogonias para 
falar de todos os nossos papagaios ao espelho. E nem vou entrar na armadilha 
mais óbvia que se chama capitalismo cognitivo, identidade planetária, sociedade 
de consumo, sociedade de informação, e muitos outros brilhantes termos que 
tentam explicar os fenómenos apertando o lado de fora com a sua dimensão total-
izante. Dar conta do mundo com palavras-mundo não chega. Eu quero celebrar, 
não explicar, vitimizar, descrever o presente. Entre muitas outras coisas que não 
sei, acredito que esta forma contemporânea de criar mundos xerocados pode ser 
uma forma de magia transformada em ciência, uma forma entre muitas outras, 
que eu e outros tantos podem servir-se para se fazerem passar por feiticeiros do 
pensamento. A magia é eu poder fazer literatura dos maiores desastres da hu-
manidade. A magia é eu poder repetir como se adivinhasse o futuro. Não é uma 
foda irresistível?
Pois bem. Queria apenas dizer, antes de entramos em capítulos mais longos e 
epidérmicos sobre os efeitos de superfície do corpo-mundo, que eu aprendi a 
dançar antes de pensar. Isto é uma referência a Beckett mas talvez não seja uma 
referência a Beckett porque eu nunca li Samuel Beckett a sério, apesar de ter 
talentos na área do rond de jambe e do grand jeté e saber soletrar PLANO DE 
CONSISTÊNCIA enquanto corro de um lado ao outro de uma sala redonda e sem 
arestas. Também queria dizer que, desde 1993, pelo que me lembro, aprendi a 
pensar e a dançar sobre os destroços de outras vozes, tendo como referência máx-
ima a voz revolucionária e desconstrutiva de certos “mestres” dos anos 70.
Em 1993, aconteceram coisas muito curiosas. Assim como as guerras mundiais 
e muitos outros eventos regionais que ganharam o cunho de mundial antes de 
ser hora de assumir que o mundo é apenas uma praça, 1993 foi o ano de ver que 
este nosso mundo é apenas uma praça. Para além do hipermercado, do aeroporto, 
do posto de gasolina, do estacionamento, ganhamos também a rede mundial, a 
transformação de todos os sinais analógicos em sinal digital, ganhamos o sinal 
da multiplicação incessante, da estética viral e, ao multiplicar, ocupámos todos 
os limites e todos os foras, todos os espaços, todos os interstícios. 1993 inaugura 
o rizoma multiplicador. Entrámos na subjetividade digital que, apesar de vir de 
“dedo” (digitum), tem muito pouco do meu dedo na história.

Gostaria portanto que lesse este texto como se fosse você que o tivesse escrito.

XXX
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No dia 29 de Maio de 1913, Valentine Cross-Hugo escreveu:

“Tudo o que se escreveu sobre a batalha do ‘Sacre do Printemps’ é inferior à reali-
dade. Foi como se a sala tivesse sido atingida por um tremor de terra. A sala parecia 
vacilar no tumulto. Gritos, injúrias, uivos, assobios que dominavam a música...” 1

 Que aconteceu neste dia? É difícil voltar atrás mas também é difícil começar hoje, sobretudo 
quando temos que começar pelo mesmo. Como falar do mesmo?  Como dar-lhe carne?

 Em 1913, quando a Guerra com G grande ainda não era possível, existiu esta “Sagração da 
Primavera” que Valentine descreveu. Considerada hoje como obra máxima da modernidade 
(como aliás, muitas das demais obras “máximas” do século XX que foram também reconhe-
cidas a posteriori), esta Sagração, ou pelo menos a sua identidade “máquina-de-fazer-fantas-
mas”, trouxe-nos até 2013 com a sensação de que 100 anos intensificam a memória se sou-
bermos preservar uma certa noção de escândalo e de ritual de imitação. Desde a controversa 
apresentação de Diaghilev e Stravinsky no Théâtre des Champs Elysées, com uivos, gritos e 
tremores de senhores e senhoras combalidos, repetiram-se até hoje e ao infinito, ecos e vozes 
sobre o escândalo e a incapacidade do público aceitar o novo, lado a lado com a descoberta de 
uma dimensão obscura da natureza humana e sua incapacidade de aceitar o inumano.

 Como começar então de novo? Podia ser mais simples do que parece: se ninguém esqueceu 
a “Sagração da Primavera” até hoje, é porque simplesmente ela não podia ter sido esquecida, 
os dados comprovam, sua perturbação exigiu que a continuássemos. Logo, quando depois da 
sua estreia, alguém decidiu recuperar a visão perdida da Primavera que não mais havia sido 
posta em cena depois do escândalo e se inaugurou uma motivação histórica compulsiva para 
refazer mais de 300 versões desta peça, era evidente que um mito fosse criado, pois ele estava 
na origem, e com esse fogo não se brinca. Retrospectivamente explicado o mito, a existência 
de centenas de versões da “Sagração” seria apenas um jogo de argumentos bem explicados 
em função de sua origem mítica.

 Mas se o mito é tautológico, se auto-explica, nossa desconfiança é imediata quando história 
e mito parecem funcionar com as mesmas estruturas. Por outro lado, existem elementos para 
pensar a repercussão desta coreografia nos nossos corpos, que extravasam o pensamento 
sobre a popularidade e a mitificação. Basta cruzar estes corpos com os dados do tempo e as 
marcas do século. Ideias e corpos misturam-se, os corpos aguentam muito e podem mesmo 

Lado A: a superfície do século  combate  o profundo do século

1 Tradução livre. CROSS-HUGO, Valentine. http://www.danseenseine.org/la-vie-de-lassoc/a-chacun-son-sacre. Consultado em 
20 de Novembro de 2013.
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misturar as variadas ordens e natureza que a lógica separa.

Comecemos por exemplo, por Nijinsky, o mítico louco da profundidade do século XX, ao lado 
de Artaud e até de Aby Warburg que muitos desconhecem ter também padecido de nervos 
doentes. Nijinsky soube como ninguém retratar uma natureza conturbada dos homens deste 
tempo, paradoxalmente impelida a implodir e a expor-se ao fora. Nijinsky, com sua coste-
la de Freud animista, feiticeiro das irracionalidades prontas a serem reveladas, criou uma 
coreografia da liberação. Freud explicou, Nijinsky fez, e outros continuaram esta obra de 
revelar que o interior dos humanos pode ser um espaço infinito, pois sua economia psíquica 
e libidinal é inesgotável, ainda que habitada por pulsões de morte, irracionalidade, violência, 
devires de fauna e flora.

Retrospectivamente, poderíamos dizer que o recalque da dimensão emocional e afectiva 
deste período era de tal modo forte, que o Inconsciente descrito por Freud, mesmo querendo 
libertar-se,  tornou-se fatalmente responsável por revelar o pior e o melhor de nós mesmos, 
pura máquina de “Terror ancestral” como descreveu Preljocaj a propósito da sua versão 
da “Primavera” (2001). Uma das marcas do século XX seria então um Nijinsky louco e a 
construção de uma coreografia dividida entre o combate de Apolo e Dionísio, com a carne 
particular de uma Guerra (com G grande) que estava prestes a inaugurar a possibilidade de 
insegurança e risco em todos os territórios, e a formalização da Psicanálise que introduzia 
a espessura do Eu como “entranha” do ser. De mãos dadas com a guerra e a explosão do 
psíquico, eclodia passa a passo o indivíduo como unidade política e psíquica, a marca do 
seu “eu”, do seu carácter, da sua figura, ou mesmo de um autor, ganhando os contornos que 
hoje conhecemos e banalizamos. Nijinsky, convertido em lenda viva do século XX, é talvez a 
melhor imagem do louco indivíduo “único”,  janela para entender grande parte do processo 
de imortalização da “Sagração” de 1913 em obra de dança clássica.

Diz Badiou num livro a propósito deste século XX que para abordar algo deste século seria 
preciso uma metodologia: “Minha ideia é que nos atenhamos o mais próximo possível às sub-
jetividades do século. Não a qualquer subjetividade, mas àquela que se refere precisamente 
a esse século. O objectivo é tentar ver o sintagma “século XX”, além da simples numeração 
empírica, possui pertinência para o pensamento. Utilizamos método da máxima interiori-
dade. Não se trata de julgar o século como dado objectivo, mas de perguntar como ele foi 
subjectividade....” 2 . O que Badiou nos propõe é este método de máxima interioridade, que 
avança cuidadosamente sobre os seus telhados de vidro, sem medo de os descobrir firmes e 
frágeis ao mesmo tempo.

2 BADIOU, Alain. O século. São Paulo: Editora Ideias & Letras, 2005, pág. 172.
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De 1913 a 2013, vivemos um século. Mas que século foi esse? Um hiato de cem anos        
habitado por miríades de versões de uma obra considerada magistral, algumas delas            
recheadas por epifanias súbitas de retorno a um esoterismo pagão, outras confiantes de 
que a memória pode ser resgatada com apuramento formal, privilegiando a coreografia e a 
matemática complexa dos passos.

Mas porquê este retorno intenso? Os testemunhos e artigos escritos por coreógrafos e  críti-
cos fazem questão de nos lembrar que a obra foi um dia 100% original e que noutro dia se 
perdeu (depois do escândalo da estreia), e que por isso sua aura é verdadeira pois no dia 
em que se apresentou foi A Mais Bela (vide, a Mais Rara). Entre o primitivismo berrante e o 
elogio do virtuosismo técnico nasceu uma obra intensivamente repensada pela História da 
Dança e alimentada por contradições, que fizeram seu interesse se dilatar no tempo.

Seria então possível afirmar que é neste desenvolvimento histórico da “Sagração” que se 
constitui a própria obra? Ou que, pelo menos, a releitura das suas memórias e incontáveis re-
posições abre uma possível noção contemporânea de obra (e também de rito)? Vejamos, por 
exemplo, como a nossa memória de 100 anos de “Sagração da Primavera” se dá ao espectácu-
lo do mundo, se ritualiza por um acto de glorificação ou pelo menos da fixação de uma certa 
tradição da Dança com suas obras incontornáveis, isto é, “eruditas”. Vejamos também como 
um século de “Sagração” é também a data perfeita para assinalar e comemorar a preservação 
de um certo “estruturalismo” das nossas visões da história da Arte, prontas a projectar sobre 
seu fluxo, um encantamento de apropriação mítica, dividido entre interpretações mais ou 
menos fidedignas, mais ou menos vulcânicas, mais ou menos conceituais. Será que em cem 
anos decorridos de 1913 a 2013, nada disso se perdeu?

Na verdade, a introdução da noção de desencantamento do mundo3 no final do século XIX 
foi uma expressão certeira para pensar um conhecimento independente de Deus, do sagra-
do e das esferas divinas, mas esse processo não deixou de promover o encantamento de 
outros mundos, sobretudo o lugar das marcas da subjectividade, como o autor, a obra, seus            
estatutos divinos. Chamou-se desencantamento ao processo histórico de colocar o indivíduo 
(a sua unidade) no centro ontológico e filosófico da sociedade, pondo termo a uma História 
de encantamento teológico e político do mundo, onde o indivíduo não conta senão como uma 
parte de um todo. De certo modo, o conflito entre universal e singular permanecerá como o 
grande desafio da época moderna, já que o sujeito moderno, tanto no seu novo contorno psi-
cológico como na sua nova irredutibilidade política, nascerá da ruína desse outro ser, desse 

Lado B - a mesma cantiga mas diferente

3 Max Weber.
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acidente ontológico. Poderíamos afirmar que muitas destas estruturas perduram até hoje, na 
mais simples revisitação de um Centenário.

Mas de que nos serve esse conhecimento mais estrutural da História da Arte e do século XX 
senão para organizar o tempo retrospectivamente? Estratégia das linhagens e das famílias, 
justificando o que retorna historicamente pelo seu contexto? Seria, por exemplo, possível 
prever um tipo particular de interpretação da coreografia da “Sagração da Primavera” em 
2013? Eleger a melhor versão em função de algo como o “nosso tempo”? Existe algo na 
estrutura - social política artística - que nos permita prever o tipo de retorno que faremos ao 
passado?  

Quiçá a resposta seja simples: responderemos sempre retrospectivamente, como hoje, fa-
lando por exemplo da invenção sagaz de Freud e da belíssima obra de Nijinsky, como algo 
que “tinha que acontecer assim”. E qualquer contexto é o artifício que criamos para amar os 
nossos eternos retornos.

Pensando bem, no caso especial da Dança, a particularidade de ver um clássico constru-
ir-se na memória dos espectadores e dos artistas, assim como a tradição de uma linguagem 
coreográfica modernista, é talvez mais rara e forte do que todas as versões de Shakespeare 
juntas, já que a dimensão do vivo e não-textual, é muito mais avessa aos esquemas da repro-
dutibilidade técnica do que o teatro (enquanto “texto”), tornando ainda mais óbvio o valor de 
culto da obra (pelo menos no início do século, em que o registo audiovisual da performance 
era uma impossibilidade).

Basta lembrar que neste século, Walter Benjamin anunciará que a aura das obras estava 
irremediavelmente perdida, perto da data em que esta peça se estava iniciando mito (A obra 
de arte na era da sua reprodutibilidade técnica data de 1936). Sua questão prendia-se na 
época com a perda da raridade (aura) das obras de arte e quanto isso implicaria uma mu-
dança no seu valor. Mas talvez pudéssemos antes pensar nessa mudança com um processo 
de transferência da aura, por exemplo, das obras para seus autores e seus contextos. Assim, 
se ao perder a aura se perde o valor de culto da obra, ganha-se a possibilidade de repetir 
ininterruptamente o mundo e a obra e ganha-se aura (valor de culto) do autor. A aura do 
coreógrafo estava-se formando neste exacto momento. (Ainda assim, convenhamos, é talvez 
abusivo aplicar a mesma lógica da reprodutibilidade técnica que Benjamin tão bem entendeu 
no mundo audiovisual para o mundo do espectáculo vivo. Esta é apenas uma especulação).

 Voltemos sobre a “Sagração” como uma obra que retorna e retornou muitas vezes, e que 
talvez isso faça dela uma obra de todo o século XX. Vejamos como um século de “Sagração” 
nos traz uma certa dimensão do “eterno retorno do diferença”, como nos apresentou Deleuze, 
no seu fabuloso “Diferença e Repetição” de 1968, em diálogo com algumas análises de         
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Nietszche. Deleuze mostra-nos como apenas se pode repetir o que vai diferindo pois “a roda 
no eterno retorno é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir da diferença e seleção 
da diferença a partir da repetição”4 . Ou seja, todas as versões de “Sagração” são ao mesmo 
tempo a identidade da obra “Sagração” (repetição) e sua impossível unidade “Sagração” 
(versão-variação produzindo diferenças). Quer dizer, o retorno de uma coreografia seria uma 
forma de criar o novo a partir de diferenças, mesmo que infinitesimais, variações de contexto 
e da indagação “porque isto (ainda) me interessa?”

Por outro lado, pensando o retorno desta obra erudita sobre os fantasmas de nossa cultu-
ra seria preciso também recuperar também o pensamento de Aby Warburg (1866 - 1929), 
historiador que tentou explicar a motivação para recuperar determinadas obras de arte em 
momentos históricos diferentes, dialogando também com o pensamento de Nietzsche. War-
burg começou a entender que o retorno das formas se dava também pelo retorno de um tipo 
particular de pathos (pathosformeln ou formas de pathos), que resultaria do combate inces-
sante e histórico entre forças apaixonadas, que manifestam o perigo, o mistério da crença e o 
do desejo (em suma, forças dionisíacas), e de outro lado, uma adequação rítmica portadora 
de enquadramento, contexto e estrutura (forças de Apolo representadas pela noção de co-
reografia, ciência, registo e preservação da memória).

Ou seja, o retorno de uma obra dever-se-ia a uma conflito de forças abrindo o inesgotável 
do insconsciente psíquico. De um lado a pulsão imaginativa, do outro o cerco conceptual 
(construção da versão da obra). E no meio disto, a lógica de inversão energética de sentido 
produzida pela obra - o sacrificio e a vitória, o mártir e o alivio da piedade (ex. a Dança do 
Sacrificio da Sagração). Sacrificar não é uma foda irresistível?

No entanto, se quisermos delirar mais a fundo sobre a dimensão da imitação, da repetição e 
do retorno até à elevação dos clássicos da história de arte, seria preciso resgatar Gabriel Tar-
de, um fascinante sociólogo do final do século XIX, que cortou o meu coração com sua visão 
da sociologia imitativa, alargando o pensamento sobre as ideias de recuperação e conflito 
psicológico em Warburg, ou com a transferência aurática de Benjamin. Dirá Gabriel Tarde 
que “toda a repetição, social, orgânica ou física, não interessa, quer dizer toda a repetição          
imitativa, hereditária e vibratória (para nos atermos às formas mais forte e típicas de 
Repetição Universal) procede de uma inovação, como uma luz procede de um centro, e assim 
o normal em qualquer ordem do conhecimento parece derivar do acidental.” 5

Repetição universal? Para Tarde, inovação e repetição são na verdade duas metades de um 

4 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Grall, 2006, pág 51.
5 Tradução livre. TARDE, Gabriel. Les lois de l’imitation. Paris: Ink Book édition, 2013, ISBN 979-10-232-0452.0
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mesmo movimento. Na sua análise das leis da imitação, existem três tipos principais de 
repetição universal, encadeados no real: 1) a repetição do mundo físico (movimento periódi-
co e vibratório que pode observar no mundo químico, físico, astronómico); 2) a repetição 
por hereditariedade do mundo animado (relação de analogia entre espécies, histologia dos 
seus elementos corporais; transmissão hereditária e genética); 3) a repetição por imitação 
no mundo social: reprodução de um elemento na sociedade, através da imitação-hábito, 
imitação-moda, imitação-obediência, imitação-instrução, imitação-educação, ou mesmo, a 
linguagem, enquanto reprodução de um código.

Na verdade, a aproximação entre mundo físico, animado e humano, explica alguns aspectos 
da vida social como as mesmas lógicas do mundo físico, ou seja, a sociedade funciona para 
o autor como um organismo. Assim, por exemplo, nas palavras de Tarde, poderíamos sofrer 
de “epidemias de penitência, de luxo, de jogo, de especulações da bolsa, de hegelianismo ou  
darwinismo” 6. Imagine-se então o mundo como um movimento viral, onde retornar a uma 
obra, ao paganismo, à renovação de laços históricos com a cultura popular russa como nos 
aponta a obra musical de Stravinsky e o trabalho de Nicolas Roerich, seria um movimento 
orgânico que precede da movimentação de repetição planetária! O mundo jogado em jogos 
de velocidade, onde as personagens diriam:

- Paixões sem gravidade, aonde podem levar os Sem Eu?

- Querida Musa sem Pessoa, aqui navega-se como no mar, mas já         

ninguém sabe o que é um barco. Precisamos mergulhar na

possibilidade de não sermos sujeitos, centros de gravidade de um

mundo que não nos pertence.

Mas existem diferenças também. Se no mundo físico a repetição é periódica, tendendo para 
encadeamento, durações semelhantes ou contíguas, no caso da repetição entre seres sociais a 
tendência é para a separação, para o desapego e divisão entre os seres. Assim, “a imitação faz 
melhor ainda, ela se exerce, não apenas de muito longe, mas com intervalos de tempo longos. 
Ela estabelece uma ligação profunda entre um inventor e um copista separados por mil-
hares de anos (...) entre um pintor romano que pintou um fresco de Pompeia e o desenhador 
moderno que nele se inspira. A imitação é uma geração à distância” 7. Nesta citação, estaria 
em parte explicado o movimento da cópia e actualização de uma obra de arte: um movimento 
de imitação à distancia, sem necessidade de passar pela história da arte deste o seu começo,    
reactualizando os pedaços que um determinado momento histórico acorda, seu contexto. 

6 Idem.
7 Idem.
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Toda a invenção é de facto uma resposta a um problema.

 À luz da nossa pergunta inicial (que século foi o XX e porque uma obra retorna) o interes-
sante seria entender o que levaria a que determinada invenção surgisse num determinado 
momento e contexto, isto é, porque foram colocados determinados problemas e como se 
encontram determinadas soluções. Tarde falará, por exemplo, da invenção como iniciativas 
individuais, para explicar esse gesto que leva a suspender um determinado curso de aconteci-
mentos, produzindo uma diferença.

Mas nossa questão está no facto de que a maioria das histórias contadas sobre “iniciativas 
individuais”, são feitas à base de narrativas ficcionais sobre o grau de genialidade de seus 
autores, ou por meras relações comerciais, políticas, militares de contexto. Já cantámos 
essa cantiga no início de nosso texto. Outra hipótese, seria explicar a invenção de forma              
retroactiva. Também cantámos essa. Custa a entender que nossa forma de conhecer, pode 
barrar por completo a possibilidade de imprevisível, pois ela apenas conhece o que repete, o 
que se estabelece como sentido.

Dirá Tarde que os humanos tendem a repetir e a copiar-se entre si, sem que muitas vezes 
tenham sequer que se mover para isso. Os humanos agem uns sobre os outros, através de 
distâncias indefinidas como moléculas de água do mar que não precisam de mover-se para 
mover o mar. Ainda que só a imitação tenha verdadeiras regras, pois a invenção já parece 
pertencer ao campo pantanoso do arbitrário. Seria preciso ver cada repetição como uma mi-
cro-invenção, isto é, toda a repetição como uma diferença. Para Tarde “existir seria diferir”.8

O que conta não são os indivíduos, mas suas relações de associação, repetição, oposição. 
Nesse sentido, uma repetição da “Sagração da Primavera”, poderia ser até sua Contra-imi-
tação, pois não é necessário produzir apenas semelhanças para imitar algo, a imitação pode 
exactamente ser produzida por um movimento de oposição. O que conta no fundo no fundo 
no fundo, dizemos nós, é a multiplicação das visões, das relações e dos agentes, ou seja, o 
contrário de uma visão estrutural e causal dos acontecimentos. É preciso repetir sem parar, 
ampliando nossas relações de sentido com o passado.

Mas repetir como e porquê?? Pensemos no nosso século, o século XXI de hoje,  e como ele 
reproduz e imita de forma compulsiva, criando uma reprodutibilidade quase técnica dos 
indivíduos e suas variações subjectivas. Pensemos nossa sociedade da informação actual 
como uma composição infinda de coisas semelhantes, pois cada invenção tende a propa-

8 TARDE, Gabriel. Monadologia e sociologia. Organização e introdução de Eduardo Viana Vargas. São Paulo: Cosac Naify, 
2007, p. 98.
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gar-se exponencialmente pelo mundo. Quando algo se generaliza de forma ininterrupta e 
global, onde fica a potência de diferenciação? Será saudável para o processo de repetição, por 
exemplo, minar e expulsar a concorrência e a contra-imitação? Isso seria uma série dúvida 
apresentada ao nosso tempo, sua dimensão viral, vista como contágio, como reprodução 
infinita dos gestos e dos saberes. Há um processo de tendência uniformizadora, que faz que 
uma civilização seja imitada em escala exponencial, liquidando as outras  Chega-nos um 
certo pensamento benjaminiano sobre a técnica – a ideia de que seria possível atingir uma            
reprodutibilidade quase total dessas variações infinitas da subjectividade que retirariam efi-
cazmente a carga aurática do “ser humano raro” e abririam caminhos inversos.

Para fechar nossa reflexão, voltamos a uma questão que já tinha passado pela nossa cabeça: 
qual seria a versão da “Sagração da Primavera” ideal de 2013? Existiria uma versão de hoje? 
Por um lado, podemos enfim libertar-nos, pela prática massiva da repetição, da variação e 
da simulação, do peso de ser um “ser especial” (nomeadamente do autor). Podemos apenas 
ser. Por outro lado, expulsamos a heterogeneidade e criamos apenas um espaço liso, onde 
todas as variações parecem já-conhecidas, já-sentidas e já-compreendidas. Qual seria en-
tão a versão possível da “Sagração da Primavera” de 2013? Uma resposta tímida seria que a 
dissolução da aura, analisada por Benjamin, talvez viva hoje um segundo momento históri-
co. Assim sendo, repetir hoje não implicaria afirmar um gesto autoral, mas pelo contrário 
fundir-se nas palavras, passos e ritmos dos outros. A segunda resposta é que muitos clássicos 
do século XX despenham-se hoje dos aviões militares das guerras do passado. Para terminar 
com um enigma da esfinge:

Ver não chega. É preciso sobrever. É essa a lucidez de nossa época. 

Aviões para quê?

Sem título (ou considerações sobre a Sagração da Primavera) é uma pré-publicação de excerto 

de tese de Rita Natálio, escrita no âmbito da pós-graduação em Psicologia Clínica, na PUC-SP, 

sob orientação de Peter Pál Perbalt (bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian 2012-2014)

Rita Natálio é artista, crítica e pesquisadora portuguesa, radicada em São Paulo desde 2012. Possui mestrado 

em Psicologia Clínica pelo Núcleo da Subjetividade da PUC-SP, com orientação de Peter Pal Pélbart, e graduação 

em Artes do Espetáculo Coreográfico pela Universidade Paris VIII. Trabalha regularmente com performance, poe-

sia e crítica de arte. Museu Encantador, seu último trabalho de criação, explora o âmbito da identidade luso-bra-

sileira e da memória colonial como realidade psíquica e corporal.
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Dinah Cesare

Notas do Subterrâneo
Notas sobre a construção da peça Brasil Subterrâneo, dirigida por Celina Sodré  



No final de janeiro de 2015, sabendo que Celina estaria 
trabalhando com os atores do Studio Stanislavski no seu 
sítio em Lumiar (RJ) na preparação de um novo espetáculo, 
me propus a acompanhá-los por vinte e quatro horas.  
Este trabalho surge para comemorar os 25 anos do Studio 
Stanislavski, que se completarão em março de 2016.
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Nota 1

Acabo de chegar à casa de Lumiar. Serviram-nos um chá 
verde com jasmim que vem de um pequeno e delicado bule 
de ferro. Fico sabendo: o bule pertenceu a Grotowski e foi 
um presente ao diretor Roberto Bacci que Celina acabou her-
dando através da atriz Luisa Pasello, ex-mulher de Bacci.
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Nota 2
 
O Studio Stanislavski e sua diretora, Celina Sodré: companhia experimental do teatro cario-
ca que se fundamenta na criação colaborativa. O termo “experimental” é entendido aqui em 
semelhança ao que Jerzy Grotowski apontou a respeito do trabalho do Teatro Laboratório: 
“nossas produções são investigações do relacionamento entre ator e plateia” (GROTOWSKI, 
1971, p. 2). A configuração do Teatro Laboratório - Instituto de Pesquisa sobre o Método 
do Ator, dirigido por Grotowski, se dá em 1965 com a transferência do grupo de Opole para 
a cidade de Wroclaw, capital cultural da Polônia Oriental.  Este é um período fundamental 
para o desenvolvimento da pesquisa sobre a arte do ator e da poética defendida em seu tex-
to “Em busca de um teatro pobre”. A aceitação internacional do trabalho desenvolvido pelo 
Teatro Laboratório também se dá em tal período com os espetáculos Akropolis, O Príncipe 
Constante e Apocalypsis cum figuris (KUMIEGA, 1989).

O Studio Stanislavski surgiu em 1991, ocasião em que Celina retornou de uma estadia na 
Itália, dando continuidade aos procedimentos que já vinham sendo desenvolvidos por al-
guns atores ligados à linha de atuação da diretora, influenciados pelo método das ações físi-
cas de Stanislavski.  Não cabe no espaço desse texto realizar um esclarecimento ou mesmo 
qualquer análise sobre o método das ações físicas de Stanislavski. Porém, de modo muito 
sucinto podemos dizer que Stanislavski sistematizou procedimentos para o ator relaciona-
dos a certa concepção que o entendia como realizador de ações visíveis (físicas), frutos de 
fluxos invisíveis (psíquicos).

Foi um importante alicerce da companhia a investigação em torno dos trabalhos e das ide-
ias de Grotowski. Os aspectos formativos sempre estiveram em questão na carreira de Celi-
na – professora no curso de formação profissional de ator na Casa das Artes de Laranjeiras 
desde meados da década de 1990 e também na Faculdade CAL de Artes Cênicas, inaugu-
rada em 2012. Atualmente, além de seu trabalho na CAL, é professora substituta no curso 
de Direção Teatral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2014, Celina completou 
seu doutorado com uma pesquisa em que tratou de colocar em diálogo a fala de Grotowski 
no Collège de France, em 1997/98, na série das nove conferências intituladas: A Linhagem 
Orgânica no Teatro e dentro do Ritual, e a sua própria fala no Instituto do Ator, no Grupão 
Grotowski, projeto que teve início em novembro de 2009, acontecendo todas às quintas-fei-
ras das 21 às 23 horas. O formato do Grupão é de um seminário permanente, gratuito e     
aberto à participação da comunidade carioca. A dinâmica do trabalho consiste na leitura 
das conferências (transcritas por Celina da gravação original em francês e traduzidas ao 
vivo) e debate dos conteúdos.                                                                                                                                       
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Nota 3

Um texto de Grotowski não estava sempre necessaria-
mente vinculado a apenas uma palestra ou encontro. Mui-
tas vezes, um único texto utilizava transcrições de encontros 
ocorridos ao longo de alguns anos, e mesmo realizados em                            
lugares diferentes do globo (...). [Ele] podia começar a partir 
da gravação, da transcrição de fragmentos ou da estenogra-
fia de suas palestras (MOTTA LIMA, 2012, p. 41). 
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Nota 4

Notas do subterrâneo Dinah Cesare 25



Nota 5

A pesquisa para a preparação de Brasil Subterrâneo teve      
início há dois anos. A ideia originária foi partir de uma série 
de improvisações elaboradas pelos atores, tendo como inspi-
ração alguns textos de Dostoiévski e como foco as ações e 
suas qualidades, as situações e certas circunstâncias psíqui-
cas de seus personagens literários. A autor russo foi trata-
do, na realidade, como um propulsor. Outra importante 
fonte de  inspiração foi o registro em vídeo da encenação 
de Apocalypsis cum Figuris (1969), o último trabalho pro-
priamente teatral de Grotowski. Neste período do trabalho 
do mestre polonês, o que estava em jogo não era o apren-
dizado de nenhuma técnica de atuação, mas, sim, a trans-
gressão dos limites pessoais, elemento fundador do training 
físico dos atores, que se destaca como algo para além de um                                                                                               
treinamento nos moldes tradicionais do termo. Por isso 
mesmo esse procedimento atorial continuou tendo espaço 
nas investigações desta fase. Paralelo às apresentações de                  
Apocalysis cum figuris, que se estenderá por vários anos, 
Grotowski reúne um grupo de pessoas que passam a tra-
balhar nas pesquisas parateatrais.
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Nota 6

Em uma fase posterior no processo de Subterrâneo, o 
grupo deixa a proposição inicial de improvisação sobre            
Dostoiévski. Apenas uma lei continua: trabalhar com as situ-
ações e os corpos. O grupo descobre uma circunstância física 
no espaço de ensaio que se torna elemento dramatúrgico: 
uma escada de ferro que desce pela parede de tijolos e faz a 
ligação entre os dois andares do Instituto do Ator (sede da 
companhia no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro). Guinada 
no processo: presença concreta da escada na sala de ensaios. 
Guinada pela revelação do espaço como dramaturgia física.
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Nota 7

Reflexão posterior. É possível destacarmos no processo ini-
cial de Brasil Subterrâneo uma particular ideia, menos de 
adaptação e mais aproximada da noção de tradução, com 
a qual Celina trabalha há tempos, como, por exemplo, nas 
peças iniciais Ophelia By Hamlet, de 1991; Narcyso de 
Bergerac, de 1993 e Alma de Kokoschka, de 1994.  Ou, ain-
da, nas mais recentes Ferocidade, livremente inspirada em 
Macbeth, de Shakespeare; Moscou, Três Irmãs no Século 
XXI, baseada em As Três Irmãs, de Anton Tchekhov, e O 
Homem do Avesso, baseada na novela Notas do Subterrâ-
neo, de Dostoiévski; e O Sacrifício de Andrei, baseada no ro-
teiro do filme O Sacrifício, de Andrei Tarkovski.

Fazemos aqui uma apropriação da noção de tradução pre-
sente no artigo “A tarefa do tradutor” (1923), de Walter Ben-
jamin. Um aspecto fundamental que Benjamin discute em 
seu artigo é a noção de original, que responderia pelo teor 
de abertura com o qual uma obra é estruturada. Ele identi-
fica o trabalho de arte suscitado por obras originais com um 
forte elemento de não-completude. Talvez essa não-comple-
tude guarde relação com o que mais contemporaneamente 
se compreende como o inacabamento do signo de arte.

Não será então aquilo que para além da comunicação existe 

numa poesia – e até o mau tradutor concede que aqui se situa 

o essencial – o que geralmente se cognomina de inapreensível, 

misterioso e “poético”? Ou seja, aquilo que o tradutor só con-

segue transmitir na medida em que também ele escreva poe-

sia. (BENJAMIN, 2008, p. 25, 26)
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Nota 8

Reflexão tardia sobre a nota anterior: “Contra a opacidade, o 
sujeito se debate, de todos os modos possíveis.” (BARTHES, 
2003, p.155)
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Nota 9

Primeira proposta da nova estrutura dramatúrgica em ex-
perimentação feita por Celina: um grupo de pessoas/cien-
tistas em um futuro distante realiza uma expedição cientí-
fica para encontrar um lugar perdido. Este lugar existe 
apenas em algumas esparsas referências históricas. No Brasil                                             
existiria uma suposta “Capela Sant’Anna”, em cujo subter-
râneo estariam pinturas incrivelmente belas e dotadas de 
poderes mágicos. Tal história será contada aos espectado-
res em um prólogo, provavelmente por meio de um vídeo. 
A peça se passa no dia em que os pesquisadores chegam 
neste lugar (os espectadores estão alojados no subterrâneo 
fictício da capela), quando ocorre um desmoronamento do 
piso da capela e todos ficam presos, menos o motorista que 
fica do lado de fora. Acontecimentos míticos se dão com os 
pesquisadores no local, influenciados pelas forças misterio-
sas propagadas pelas pinturas que possuem características 
de várias culturas simultaneamente: ícones russos, incaicos, 
barrocos e dos cultos africanos. Os pesquisadores permane-
cem no subterrâneo durante três dias, após os quais são res-
gatados. A questão colocada pelo trabalho tem a ver com a 
necessidade da interação entre razão (consciência/consciên-
cia de si) e clarividência como condição para o desenvolvi-
mento e transformação do homem contemporâneo. O título 
Brasil Subterrâneo quer dar a ver, de algum modo, a riqueza 
da miscigenação cultural no Brasil que, pelo olhar do grupo, 
ainda é algo que corre por baixo, não totalmente exposto em 
sua máxima potência.
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Nota 10

A fábula instaura um lugar, cria um enquadramento, uma 
moldura para expor as partituras mítico-oníricas dos atores 
que contrastam tempos e corpos distintos em simultanei-
dade. A descida pela escada é um convite aos espectadores a 
um mergulho em um caldo cultural de brasilidade que está 
subterraneamente correndo. Neste sentido, a fábula pode 
ser pensada como uma estrutura em consonância com a 
proposição de seu sentido: o de ir mais fundo nas estruturas 
históricas e culturais que formam o Brasil na direção de no-
vos e inesperados processos de subjetivação.  Em um sentido 
análogo, por assim dizer, podemos pensar também em um 
mergulho psíquico tanto dos atores, quanto dos espectado-
res.
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Nota 11

Atar-se O dia já amanheceu, as tarefas para se chegar em terra firme logo, 

logo começarão. Ainda assim, uma réstia de tempo ata-nos a reflexões so-

bre como não naufragar: na convivência com os outros, nas tarefas, na 

busca incessante das melhores condições para o corpo, na responsabili-

dade de viver, em glória, a grandeza do presente. Ser eternamente o pre-

sente. (José Rufino, sobre Ulysses, Casa França-Brasil, fevereiro de 2013)
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Nota 12

Fragmentos do prólogo (dramaturgia de Henrique Gusmão), 
ecos de Borges:

Bom, como todos podem ver na programação do evento, eu 
irei falar sobre a Missão Brazil Subterrâneo, a BUM (Brazil 
Underground Mission). Ainda nesse ano de 2034, a Missão 
irá partir para o interior do país em busca de seu objeti-
vo maior e eu irei apresentar, para vocês, um pouco da 
história desse projeto e da forma como o professor Sanchez 
se relacionou, nas últimas décadas, com a Capela Sant’An-
na. Essa história começa há quase quarenta anos, quando o 
professor estava pesquisando no estado do Pará.

Ao longo desses quarenta anos, então, diversas informações 
dispersas foram reunidas, o que nos possibilita, hoje, levar 
adiante a Brazil Underground Mission com o apoio e finan-
ciamento do International Institut. A referência à Capela 
Sant’Anna mais antiga encontrada pelo professor Sanchez 
está presente num documento do século XVI, de 1583, quan-
do o Brasil era governado pelo monarca espanhol Felipe II. 
Logo nesse início do período de união das coroas portugue-
sa e espanhola, sob o domínio de Filipe II, o monarca bus-
cou delimitar algumas regiões de seu território para evitar 
conflitos entre os colonos, e, para tal, produziu uma série de 
bulas e decretos de demarcação. Num desses, está indicado 
que a prática de navegação num determinado rio era per-
mitida trinta léguas acima da Capela Sant’Anna.

Nos diversos tratados realizados entre portugueses e es-
panhóis após a Restauração, a partir de 1640, nenhuma 
referência à capela é mais feita. O século XVII é o perío-
do em que a capela é mais citada em documentos. Diver-
sos foram os bandeirantes que fizeram referências a ela: 
Baltasar Fernandes, Lourenço Carlos Mascarenhas e Araú-
jo, Manuel Preto, Salvador Fernandes Furtado, todos eles 
fazem alguma menção à capela em seus diários ou escritos. 
Observando-se, através de mapas antigos, a trajetória dos 
principais exploradores do interior do Brasil nesse perío-
do, podemos perceber que todos eles, em algum momento, 
atravessam a região onde acreditamos que a capela estava 
localizada.                                                                                        
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Nota 13

Configurações originárias do desejo – o imaginário. Partir de 
um lugar deve ser entendido como uma nova configuração 
no presente para alguma coisa que já estava em jogo e, por-
tanto, se faz em uma noção de história. Não se admite aqui 
uma noção causal, mas um intempestivo que assola o fluxo 
do tempo com insistências de anacronias – particularidade 
da noção de história política de Walter Benjamin.
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Nota 14

A respeito da montagem como técnica, como procedimento:

Com o princípio da interrupção, o teatro épico adota um 
procedimento que se tornou familiar para nós, nos últi-
mos anos, com o desenvolvimento do cinema e do rádio, 
da imprensa e da fotografia. Refiro-me ao procedimento da 
montagem: pois o material montado interrompe o contex-
to no qual é montado (...). Ela [a montagem] imobiliza os                                   
acontecimentos e com isso obriga o espectador a tomar uma 
posição quanto à ação, e o ator, a tomar uma posição quanto 
ao seu papel (BENJAMIN, 1996, p. 133).
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Nota 15

Estado atual do processo cênico: os espectadores, em segui-
da ao prólogo, entram em uma sala escura. Entro na pequena 
sala da casa de fazenda em Lumiar. Paredes brancas, portas 
e a janela ao fundo: azuis. Azul cristão (sou informada por 
uma moradora do lugar. Eu penso: o manto de Maria). Após 
alguns segundos ouvimos um ruído de motor de um carro 
que se aproxima e para. Lá fora, uma tempestade. A janela 
ao fundo da pequena sala se abre. Os atores entram deva-
gar, um de cada vez. Estão vestidos com um macacão bran-
co, botas, em seus punhos estão aparelhos celulares fixados 
e também pequenas lanternas.  Na cabeça, um daqueles 
chapéus de apicultura com tela. Seus lentos movimentos,  de 
uma leveza quase flutuante, aludem a um espaço sem gravi-
dade, ou mesmo a um espaço envolto em substância líquida             
(atmosfera extra-cotidiana). Investigam o lugar. Cada um, 
aos poucos, vai se detendo nas paredes da salinha, bus-
cando averiguá-las. Imaginamos as pinturas. Ao toque das 
mãos, músicas e sonoridades saem dos celulares. O espaço 
pipoca de breves sons. Lá fora, um desmoronamento que os                                                                                                           
deixam presos neste lugar fictício da Capela. Em dado mo-
mento, eles se deitam no chão. Adormecem. Blackout. Os 
atores iniciam partituras individuais ou em dupla que figu-
ram manifestações oníricas dos sonhos sonhados por cada 
um deles. Entendemos, assim, que outro nível narrativo at-
ravessa o primeiro plano do real: efeitos da Capela Sant’An-
na?
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Nota  16
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Nota 17

As partituras individuais dos atores expõem ações ritualísti-
cas em semelhança com a religião de cultos africanos.
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Nota 18

“O ritual da religião é uma espécie de magia, o do teatro, uma 
espécie de jogo” (GROTOWSKI, 2007, p. 43).

Na poética do Teatro Pobre, Grotowski defende que o con-
fronto com o mito é um dos modos para encontrar um estado 
de coisas no âmbito estético do teatro que se contraponha 
às apreensões tradicionais e que possa inferir novos modos 
de percepção para os atores e os espectadores. No período 
da gênese do Teatro Laboratório, ele já defendia a ligação 
do   teatro com o “misterioso” na medida em que é uma arte 
que se destacou do mito em sua origem. Grotowski afirma 
que o teatro é um ritual laico e deve então procurar por suas 
formas na direção de proporcionar o mesmo estado de reve-
lação que o ritual conferia aos seus participantes, porém, por 
meios laicos. Os procedimentos do teatro devem se funda-
mentar pela matéria. Em seu entendimento, o mito deve ser 
confrontado, profanado, para que ganhe significação na nos-
sa atualidade de perda de um “céu comum”. Essa profanação 
deve existir na malha que compõe o ator em seu “organis-
mo vivo”, para ativar formas de quebrar tabus e fronteiras 
(GROTOWSKI, 1971, p. 9).
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Nota 19

Gostaria de propor aqui uma breve conversa com a noção 
de Profanação (no sentido de um devir do trabalho e não 
de um lugar alcançado), que atualiza nosso entendimen-
to da atuação do mito como Grotowski defende, no sentido 
da desestruturação dos tabus erigidos socialmente. Giorgio                                    
Agamben, no capítulo “O elogio da profanação” do livro                                                                                                                   
Profanações (2007), entende o significado da palavra             
profanação como oposição complexa a sacralização. O au-
tor recorre ao direito romano e esclarece que sacralização 
significa separar, retirar algo do uso comum e levá-lo para 
uma esfera específica. Coisas sagradas “eram subtraídas ao 
livre uso e ao comércio dos homens, não podiam ser vendi-
das nem dadas como fiança, nem cedidas em uso fruto ou 
gravadas de servidão” (AGAMBEN, 2007, p. 65). Profanação 
é o movimento contrário que restitui ao uso comum o que foi 
separado, o que foi retirado da esfera pública. Se Agamben 
está norteado pela utilização dos termos  profanação e sa-
cralização a partir do direito romano, podemos pensar, por-
tanto, que existe um esforço do autor em tentar mostrar que 
tais conceitos participam de uma tendência predominante 
de regulamentação e racionalização da vida moderna. Neste 
mesmo sentido, trabalha com a noção de dispositivos, ou 
seja, de mecanismos que funcionam como elementos de nor-
matização, baseados na separação (sacralização) do homem 
de sua própria autonomia. O homem estaria, por meio dos 
mecanismos forjados na esfera social, cada vez mais aparta-
do de sua própria vida, alienado dos processos de significação 
dos próprios meios que produz. A tarefa política da profa-
nação seria a de profanar o que foi determinado como legal 
(improfanável), quer dizer, desativar os mecanismos que de-
têm as coisas no âmbito do sagrado, do intocável, daquilo 
que não pode sofrer a ação transformadora da história.

Na estética de Grotowski o dispositivo profanatório (que 
para ele é o blasfemo) pode ser entendido como a “dialética 
do escárnio e da apoteose” que procura destilar o mito por 
meio da contradição, da colisão: “impunha-se uma revisão 
racional do problema do mito” (GROTOWSKI, 1971, p. 8).
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Nota  20
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Nota 21

“A arte não é verdadeira criação e fundação senão quando 
cria e funda lá onde as mitologias têm seu próprio funda-
mento último e sua própria origem” (MANZONI, 2009, p. 
35).
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Nota  22
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Nota 23

O cotidiano na semana de residência em Lumiar:

08h00min – acordar e fazer o Motions: uma sequência de 
posições e estiramentos construída por Grotowski na época 
do Teatro das Fontes ou Teatro das origens, que correspon-
de ao período de 1976 a 1982, quando Grotowski se propõe a 
recuperar interesses antropológicos e histórico-religiosos. A 
sequência do Motions tem a duração de meia hora, realizada 
em sincronia entre os participantes (em completo unísso-
no corporal) e meio ambiente, idealmente feita ao ar livre. 
A relação entre o físico e sua conexão com o outro, consigo 
mesmo e com o ambiente externo. Um dos objetivos prin-
cipais do Motions é limpar o pensamento e proporcionar a 
máxima conexão com o “aqui e agora”. O sentido do Motions 
rege todo o trabalho de preparação para a cena e a encenação 
propriamente dita.

09h00min – Café da manhã coletivo.

 10h00min – Tempo teórico de discussão de textos e exibição 
de filmes para estudo. Principais autores em discussão: Mir-
cea Eliade, António Damásio, Rudolf Steiner, Claude Levi-
Strauss. Cineasta: Andrei Tarkovski.

13h00min – Almoço (Celina é a cozinheira).

 14h00min – Tempo livre (descanso, sono, banhos de rio, 
passeios).

17h00min – Treinamento físico e vocal descendente do 
training físico e vocal do Teatro Laboratório e yoga.

20h00min – Ensaio noturno.
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Nota 24

Sobre o training físico do Teatro Laboratório (notas a partir do texto de minha dissertação de 
mestrado):

Grotowski destaca a confrontação como elemento fundamental da encenação e de seu tra-
balho com os atores no Teatro Laboratório no sentido de criar condições de desbloqueios 
do psiquismo de cada um deles. Grotowski buscou procedimentos que concretizassem 
sempre um âmbito de tensão a partir da contradição.

Grotowski e Cieslak elaboraram um training físico composto por estruturas corporais 
fixas, mas que também contém espaços para a improvisação. A ideia é que o ator possa 
construir um training conforme a relação entre a técnica criativa, sua imaginação e asso-
ciações pessoais, resultante das tensões entre o que é individual do ator e a materialidade 
de seu contexto sócio histórico. Deste modo, é fundamental o trabalho sobre as conexões 
com o outro, os objetos, as superfícies, o espaço e a temporalidade. Nesta experimentação 
de Grotowski, o propósito é a diminuição do lapso existente entre o que o ator pensa e o 
que pode realizar, possibilitando que o corpo seja, o mais próximo possível, uma matéria 
psíquica.

Dois princípios fundamentam esta prática: a precisão e a espontaneidade. Trata-se de im-
provisação física, pois os materiais que organizam a sua criação são originários dos planos 
– corpo, espaço, objeto, tempo, fluxo performático e fluxo das expressões – que devem 
ser operados ao mesmo tempo em que é construída uma cartografia. A precisão está ma-
terializada em uma estrutura fixa de training que opera como suporte para os exercícios                                                                                                                 
realizados. Estes exercícios comportam uma esfera que permite maior improvisação.                                                                   
Gostaria de esclarecer que minha primeira divisão do TF entre uma parte estrutural e 
outra parte menos fixa não procura marcar uma dualidade, mas se constitui em uma                
aproximação de uma tensão originária do TF que é a contradição dos elementos. Conside-
ro esta tensão como uma fratura primeira que permite um estado de análise que desenvol-
vo nesta dissertação e que suscita, portanto, a criação de um pensamento teórico a partir 
da materialidade desta prática.

A estrutura do TF deve ser realizada em um tempo que varia entre 25 a 30 minutos. Esta 
formalização temporal é entendida como elemento de precisão e balizamento para os pro-
cessos de improvisação. Um dos participantes atua como líder e este é quem fornece o 
tempo entre os exercícios, o tempo das transições, a velocidade e a finalização.

Durante as experimentações, a figura desse guia pode se dividir entre os participantes e 
até desaparecer. A noção de conjunto, sempre problematizada pelos elementos de con-
tradição e de tempo, passa por reformulações no sentido de se transformarem de um pon-
to fora (aquele guia que determina as passagens pelas etapas e o tempo do TF) para a 
introspecção dessas noções pelos participantes. 



Nota 25

Questão para a encenação: como produzir uma                                            
traduzibilidade da relação entre consciência e clarividência 
(nos termos do grupo) para a materialidade da cena. Um pri-
meiro olhar para o processo aponta que nenhuma espécie de 
manutenção seja aceita, que os aspectos de repetição e aco-
modação das camadas que compõem a cena não se apaguem. 
Existe o desafio de não partir de uma obra já feita, de não 
haver uma obra na qual se investigue sua não-completude. 
Como fazer aparecer os tempos distintos em simultaneidade 
nas partituras dos atores, naquilo que Celina chama de “par-
tituras oníricas”.

Jacques Rancière destaca dois modos de constituição das 
imagens artísticas que me parecem importantes para pen-
sar os rumos da encenação de Brasil Subterrâneo. O autor 
distingue a montagem dialética da montagem simbólica. 
Na primeira, as ordens heterogêneas são colocadas em cho-
que colocando em cena “uma estranheza do familiar, para                                                                                                                  
fazer aparecer outra ordem de medida que só se descobre 
pela  violência de um conflito”. Nesta operação, os semelhan-
tes se distanciam e os diferentes se atraem em uma equação 
que potencializa seus modos de apreensão para a elaboração 
de novos modos de inteligibilidade do mundo conhecido. A 
montagem simbolista “constrói pequenas máquinas” rela-
cionando elementos heterogênios de modo simbólico mais 
próximo do que entendemos como o mistério (RANCIÈRE, 
2012, p. 67). Esta última seria regida por operações de ana-
logia.          
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Nota 26

Reflexão sobre a nota anterior. Finalizando. É na exposição teóri-
ca de Creuzer e de Gröes sobre o símbolo que Benjamin encontra 
uma característica fundamental da alegoria que irá relacionar ao 
seu conceito de história. É a inserção da categoria de tempo na se-
miologia realizada por esses autores românticos que contribui para 
o esclarecimento da visão alegórica.

Na acepção do primeiro, o símbolo é “o momentâneo, o total, o in-
sondável quanto à origem, e o necessário” que o próprio Creuzer 
destaca como uma capacidade de concisão que aparece de repente 
como um relâmpago “que subitamente iluminasse a noite escura”. 
Este instantâneo surge em situações importantes da vida, “em que 
cada instante contém um futuro rico em consequências” mantendo 
a alma em estado de tensão. Para Gröes não existe uma distinção 
definitiva entre símbolo e alegoria. Esta última é uma cópia das 
ideias autárquicas do primeiro, porém, “em constante progressão, 
acompanhando o fluxo do tempo”. Benjamin soluciona a questão 
inferindo que o instante místico é a medida temporal da experiên-
cia simbólica, mas a alegoria está constituída por uma dialética               
correspondente a essa – o caráter momentâneo e permanente.

A elaboração do conceito de história de Benjamin procura articular 
a noção de experiência, com novas categorias de temporalidade que 
valorizam o presente em relação a um passado imobilizante. Longe 
de querer levar a cabo a noção de experiência (Erfahrung) como                                                                                                                                  
alicerce para o conceito de história benjaminiano, cabe para minha 
reflexão a notação de que se trata de uma nova estrutura de experiên-
cia que constitui o “par conceitual” (MURICY) das suas análises da 
modernidade. É a barbárie positiva, incluindo a consciência de cho-
que, já discutida anteriormente, que nasce junto com a perda da 
aura. O mundo que emerge é declinado dessa experiência, surgindo 
como fantasmagoria. O choque “é o potencial de estranhamento de 
que se carregam os objetos quando perdem a autoridade que deriva 
do seu valor de uso e que garante a sua inteligibilidade tradicional” 
(AGAMBEN, 2007: p. 75). O olhar arcaico, mítico, que acredita nas 
correspondências originárias e na aura das coisas é um olhar que 
não revela senão que padece de uma ilusão, carecendo de lucidez.
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Mordedores
Performers e colaboradores da peça de dança Mordedores, concebida e dirigida por Marcela Levi e 
Lucía Russo, compartilham anotações, desenhos e diálogos que participaram de seu processo criativo







Não se trata de um retorno à violência mítica, que purifica e redime, mas de tomar a violência como algo que 
nos constitui, e extrair dela sua dimensão criadora, anti- determinista, suja. Não mais buscar as causas ou a 
compreensão, mas incorporar, em outro contexto – o dos corpos  em  contato - os efeitos,  os gestos e  ritmos 
encetados por essa força. O que normalmente é temido e evitado,pressupondo sempre uma  exterioridade da 
violência em relação ao corpo ou à vida, passa a funcionar como energia vital. Talvez também por isso a vi-
olência que aí se articula arraste consigo a sombra do erotismo, a mordeção entre os performers sugere uma 
corrente erótica  perpassando os corpos.
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diálogo



Híbrido de peça para exposição, texto & performance e palestra, Tudo poderia ser diferente 

do que foi, mas foi o que foi da forma que conhecemos, de Rafael RG, foi encenado em 2014 

no âmbito  do Congresso Extraordinário da Fortaleza de Anhato-mirim, em Florianópolis. A 

convite dos editores da Ensaia, Gregori Homa, um dos atores envolvidos na apresentação foi, 

convidado a escrever um relato sobre a experiência, que publicamos  nesta mesma seção.



Esta peça foi criada em Maio de 2013 em Belém do Pará e retomada no “Museu da Escola 
Catarinense” em Junho de 2014, com encenação do autor.
Para  Jean-Luc Lagarce

Rafael RG 15/2/15 18:06

Comentário [1]:  Eu pensei 

em escrever algo sobre a 

idéia da “descoberta da Arte” 

quando estava em Belém, na 

época em que o projeto “El 

futuro del amor” estava no 

auge de sua crise. Quando 

surgiu o convite para o 

congresso resolvi usar esse 

texto. O congresso iria ser 

realizado ao ar livre num ilha 

em Florianópolis, mas por 

conta da chuva a ida a ilha 

foi cancelada e o congresso 

aconteceu dentro de um 

Museu. Por conta disso eu 

tive que refazer todo o texto 

na madrugada anterior ao 

congresso.

Rafael RG 15/2/15 18:00

Comentário [2]: Essa 

folha de rosto segue a mesma 

diagramação do original 

“História de Amor” do Jean-

Luc Lagarce que a cia. 

Teatro da Vertigem montou 

em São Paulo em 2007. Os 

atores seguravam o texto a 

todo momento, e o público 

recebia uma cópia no inicio 

da peça. Eu pedi para levar 

a minha cópia para casa e 

deixaram. Desde então todos 

os meus trabalhos de “Peça 

para exposição” seguem essa 

diagramação.

Tudo poderia ser diferente do que foi, mas foi o que foi da 
forma que conhecemos.

de
Rafael RG

PERSONAGENS:
A LINGUAGEM

JOVEM MECÂNICO
O NARRADOR



“Tudo poderia ser diferente do que foi, mas foi o que foi da forma que co-
nhecemos”, estreou no Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis, 
em Junho de 2014, produzido pelo “Ações Curatoriais” a peça foi escrita 
para ser apresentada durante o “Congresso Extaordinário da Fortaleza 
de Anhato-Mirim”

* Esse trabalho foi criado para ser apresentado em eventos nos                  
formatos de:  Palestras, seminários, falas e encontros. Não para teatro                     
“Caixa - Italiana”.

Elenco :

A Linguagem : Claudia Cardenás
Jovem Mecânico : Gregori Homa
O Narrador : Rafael RG

Direção
Rafael RG

Produção
Kamilla Nunes

Rafael RG 15/2/15 18:12

Comentário [3]: Tenho pensa-

do nesse conceito de “ Peça para 

exposição”. Não é algo novo, por 

exemplo o artista francês Guy de 

Cointet fez muito disso.

http://www.airdeparis.com/

artists/guy-de-cointet/decointet_

performances.html
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Prólogo

O Narrador entra em cena e se aproxima 

do microfone ao centro.

Narrador: Olá, Boa Tarde. Acho que podemos começar, na verdade já começamos, descul-
pe. Esse é o prólogo de uma  palestra sobre Arte e algumas coisas da vida. Essa palestra tem 
3 Atos, um prólogo e um epílogo. Nessa palestra somos 3 interlocutores, eu o Narrador, ela, 
A linguagem e o Jovem mecânico. O prólogo é feito basicamente dessa pequena fala inicial 
do Narrador.  E o Rafael RG, o artista que foi convidado pela organização deste evento para 
pensar essa palestra, e que está sentado ali, optou em escrever dois caminhos diferentes para 
esta ação. O jogo é o seguinte : Um dos curadores envolvidos no evento deverá vir aqui na 
frente, pegar o livro do Rainer Maria Rilke, “Cartas a um jovem Poeta”, manter uma certa 
distância e tentar atirar o mesmo dentro desta cesta de lixo. Caso o curador acerte, a palestra 
toma um rumo, caso erre, seguimos outro caminho.

Pausa

Narrador: Como podemos ver  o curador (Acertou ou errou) o livro. Vamos ter que seguir 
o segundo caminho, e sendo assim podemos começar o primeiro Ato. O primeiro ato começa 
com a Linguagem dando risada.

1 ato

Linguagem: (rindo) Ai, como estou cansada ! E como me sinto viva ao mesmo tempo. Eu 
sou a Linguagem,  mais conhecida como um sistema formal de signos, regidos por regras que 
quando combinadas geram significados.  E o mocinho ali de azul, o Jovem mecânico, apesar 
de já fazer uso das minhas funções, vai passar a me conhecer melhor, ou seja, fazer uso das 
minhas funções de linguagem  de forma consciente. Operando com signos de seu inconscien-
te e aplicando regras até então desconhecidas, gerando assim significados outros, para além 
da vida ordinária.
Essa palestra foi escrita para isso, para contar essa pequena anedota, sobre um Jovem me-
cânico que descobre a importância da linguagem. Ou seja, que descobre como se colocar no 
mundo de forma efetiva, através de mim.

Jovem mecânico: Eu não sei muito bem como cheguei até aqui. Mas sei que hoje eu acor-

Tudo poderia ser diferente... Rafael RG
67



dei com muita vontade de soltar pipa, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer quan-
do eu era criança. Mas hoje percebi que já não tem  a mesma graça. Quando estava compran-
do a pipa pensei em coisas estranhas. Tive medo do futuro, quero dizer, tive preocupação a 
respeito do que estou fazendo hoje. Sou mecânico, e sei que não há problema nenhum nisso. 
Mas pensei o quanto eu não gosto do que eu faço. E percebi o quanto nós somos aquilo que 
fazemos, e quão grande é o abismo que se forma na nossa vida quando fazemos algo que não 
é para nós mesmo. (pausa)
Hoje eu  acordei de um sonho ao qual eu não lembro, mas sei que estava sonhando. E quando 
me vesti, tive a certeza que hoje seria a última vez que colocaria essa roupa. 

Narrador: Eu na minha condição de narrador me sensibilizo com a história do Jovem me-
cânico, vejo ele se aproximar de mim e o chamo :  - Ei mecânico, venha aqui. Eu sou o nar-
rador, narrador desta palestra organizada pelo Rafael RG que está sentado ali. Esta Palestra 
conta a sua história, a história do dia em que você conheceu a linguagem.

Jovem mecânico: Então você é a linguagem ?

Linguagem: Sim.

Jovem mecânico: (rindo) Eu já te conheço, e bem. O narrador errou ! Essa palestra não 
pode contar a história do dia em que eu conheci a linguagem, esse dia já aconteceu, e foi an-
tes dessa palestra ser organizada! Esse dia, foi o dia em que eu pensei em desistir de ser me-
cânico. 

Narrador: Eu te entendo, nesse caso então não foi eu quem errou. Foi o artista. O proprio 
Rafael RG, Ele errou. Acontece. Ele escreveu uma obra errada. Por isso tudo está tão sem 
sentido. Por isso vocês estão sempre mexendo nos celulares, por mais que o 3g da TIM nunca 
esteja funcionando.

Estranho pensar sobre as forças que levam um artista a construir uma obra errada. Na ver-
dade já é estranho por si só pensar nesse termo “obra errada”. Uma obra errada é aquele tipo 
de obra a qual não gostamos? Não gostamos de uma obra de arte quando não a entendemos? 
Bom, estou fugindo um pouco do tema da palestra, mas são coisas que se passam na minha 
cabeça.

Enfim

Eu olho para o Jovem mecânico e imagino o que pode acontecer quando ele comete algum 
erro dentro do seu ofício e sabemos que tal acontecimento pode levar a alguma fatalidade. Se 
um mecânico erra alguma coisa na hora em que está arrumando os freios de um carro, pode 
ser que tenhamos um automóvel caindo de um  desfiladeiro a baixo, após não ter conseguin-
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do freiar durante uma curva sinuosa. Já o artista, a quem o artista prejudica ao realizar uma 
obra de arte errada ? Acredito que o pior que um artista pode gerar ao criar uma obra de arte 
errada, é nos fazer perder tempo. Perder tempo observando um quadro feio. Perder tempo 
tendo que ler vários textinhos em obras conceituais chatas e erradas.

Mas, se bem que, não podemos deixar de pensar que perder tempo é uma das coisas mais 
legais que se pode fazer hoje em dia. Sobre essa perspectiva, até uma obra de arte errada pa-
rece ter sua função no mundo.

Eu não sou artista, eu sou um mero narrador, também não posso errar     muito.
Sabe Jovem mecânico, teve algo na sua primeira fala que me chamou a atenção : Eu também 
não sei se eu gosto do que eu faço, antes de me tornar um narrador, o meu sonho era ser um 
atleta profissional, atleta de corrida.

Jovem mecanico: Vamos então apostar uma corrida.

Narrador: Vamos

Os dois saem correndo pelo espaço.

A Linguagem inicia a leitura do texto quando os 

dois estão descendo as escadas

2 ato

A Linguagem: Já estamos no segundo Ato. Esse ato é mais ofegante. Nessa brincadeira de 
apostar corrida, eles acabaram me atravessando. Se aventuraram pelos labirintos da lingua-
gem. Literalmente.

Jovem mecânico e narrador respiram 

fazendo sons no microfone

3 ato

Jovem mecânico: Começamos o Terceiro Ato não ? Este já é o 3º ato !

Narrador: Esse já é o terceiro ato. Aparentemente parece que nada mudou. Mas vendo aqui 
pelo texto, o Rafael fez algumas mudanças no andamento da palestra. Ele opta em revelar 
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algumas coisas. Pede para eu dizer que ele estava animado em escrever 
esse texto. Também pede pra eu dizer em voz alta e bem gesticuladamen-
te  a seguinte sentença : POR FAVOR PRODUTORES DO BRASIL, NAO 
PEÇAM NOTA PARA ARTISTAS, NAO PEÇAM NOTA PARA ARTISTAS. 
PAGUEM O FEE SEM NOTA. Ele pede para que eu, o narrador, diga para 
o Jovem mecânico ir até A Linguagem pegar algo que ela tem em seu bol-
so. Mêcanico, vá lá até a Linguagem, ela tem algo para lhe entregar.

O Jovem mecânico vai até lá,  pega um batom vermelho e passa na boca. 
O jovem mecânico fica de pau duro ao passar o batom. O Jovem mecânico 
confirma a si mesmo que não quer ser mulher, mas que gosta de homens. 
O jovem mecânico é gay.

Rafael RG, que está ali sentado junto a vocês, se distrai e começa a pensar 
algumas coisas. Pensa que em Florianópolis não tem metrô. 

Em São Paulo, o metrô serve também como ponto de  encontro para ca-
sais. Muitos casais ficam se beijando exprimidos em cantos e paredes das 
estações. Provavelmente moram longe um do outro, se encontram numa 
estação que seja de conexão para os dois e ficam ali, trocando carícias de-
pois das longas jornadas de trabalho e antes de voltarem para casa para a 
tempo de verem o Jornal Nacional. Rafael RG pensa que hoje em dia há 
também casais gays se beijando nas estações de metrô. E que antes, quan-
do estava na faculdade não tinha. Rafael RG lembra que já foi um desses 
casais gays do metrô, ri e começa a pensar em outra coisa. Pensa o quanto 
queria estar apaixonado. Eu, na minha condição de narrador percebo o 
quanto Rafael RG perde a mão na escrita do texto nesse 3º ato, e assim 
trocando de assunto quase que aleatóriamente o texto  revela a todos vo-
cês que o Jovem mecânico na verdade é o Rafael RG em 2003. O Jovem 
mecânico representa nessa palestra o que o Rafael RG já foi um dia. Nesse 
caso, eu o Narrador concluo que o Rafael RG  já foi mecânico antes de 
criar essa Palestra.

Pausa

Gregori é o nome do ator que hoje está aqui nessa palestra representando 
o jovem mecânico. Ao escrever esta palestra, Rafael RG colocou o nome de 
Gregori  no buscador do facebook, encontrou um perfil ao qual suposta-
mente acreditou ser o de Gregori, e viu algumas fotos. Notou que Gregori 
usava óculos,e era isso que precisava saber. Tinha que ter a certeza de que 
o ator que iria o representar na palestra usasse óculos.

Rafael RG 15/2/15  21:25

Comentário[4]: A produção 

do evento estava me fazendo 

uma pressão para que eu 

apresentasse Nota fiscal para 

poder receber o meu cachê. 

Eu acho um absurdo exigir 

isso do artista para que seja 

feito o pagamento. Como a 

produção toda do evento es-

taria presente no congresso, 

coloquei essa parte no texto 

para jogar com uma situação 

real ligada ao evento.
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Jovem Mecânico: E eu, eu olho para o Narrador e afirmo que eu não sou um jovem mecâ-
nico. Eu sou Rafael RG em 2003. 

Eu, enquanto aquele que representa o Rafael RG em 2003, conto sobre o dia em que ele  
acordou depois de um sonho o qual  não lembrava,  mas com a certeza de que  não queria 
mais ser o que  era. Ele precisava de algo que lhe fizesse sentir mais próximo do mundo. 
Sentia a necessidade de falar das coisas que  não sabia muito bem. Coisas que  desconhecia 
por completo, mas que estavam presas dentro dele e precisavam ser ditas. Nesse dia, Rafael 
RG se lembra em 1998 quando  tinha cerca de 9 anos, estava em casa,  num bairro chamado 
Cocaia na cidade de Guarulhos. Estava numa casa de 2 cômodos onde moravam cerca de 11 
pessoas. Seria uma tarde comum, se não fosse a sua vontade secreta de fazer alguma coisa 
com a colher de maionese, uma colher agigantada que desde sempre lhe chamava muito a 
atenção. Então, nesse dia, pegou a colher do gaveteiro da pia da cozinha, levou-a até o quar-
to, e a colocou-a em uma das camas, exatamente entre colchão e o lençol de elástico. Esperou 
ansiosamente pelo momento em que alguém fosse deitar naquela cama. Até que lá pelo meio 
da tarde esse momento chegou. A pessoa notou que havia algo de estranho, um objeto atra-
palhando a vontade de deitar. Formou-se no quarto um clima de mistério, primeiramente 
tentando -se descobrir o que havia na cama,  e depois, como tal objeto foi parar ali. Para ele o 
mais importante naquele momento de descoberta da colher no colchão, era a hipótese de que 
o tal objeto foi parar ali por magia,  por um motivo que fugia das explicações dentro da or-
dem da razão. Ali, por acaso descobriu qual seria a sua vocação nesse mundo. Despertar sen-
sações que fujam das explicações pertencentes a ordem da razão. E essa é a sua eterna busca.

Narrador : Bom já que é assim, eu também vos digo que eu não sou um Narrador, eu sou o 
Rafael RG hoje. E estou aqui tentando despertar sensações que fujam ás explicações perten-
centes a ordem da razão. E essa é a minha eterna busca.

Linguagem : Eu continuo sendo a Linguagem, e me sinto cada vez mais viva. Me sinto es-
timulada. Sinto que eu sei quem eu sou e onde estou. Repito, sou a linguagem, tenho dentro 
de mim todas as incertezas do mundo. Tenho sentido, não tenho sentido nenhum. Produzo 
significados aleatórios, sem erros, ou medos de errar. Acordo todas as manhãs e deixo o 
vento balançar os meus cabelos. Sei que o longe é uma península particular. Escuto a voz do 
silêncio e respondo em voz baixa a pergunta das crianças curiosas. Finjo que não vejo o dia 
passar. Beijo a nuca dos homens e das mulheres enquanto afago suas cabeças. Me deixo levar 
pelo sons das batidas do seu coração. 

Pausa

Peço para alguém abrir as portas do Museu. Por favor abram as portas do Museu !!
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Rafael dê a mão ao seu duplo ! Seu passado. Olhe bem nos olhos de ti mesmo. Deixe lhe que 
te marque a boca de vermelho. Deixe que essa ereção espontânea te leve para outros lugares.

Pausa

Epílogo

Linguagem: Esse é o epílogo, vemos um homem de mão dada a outro. Eles caminham em 
direção a porta, eles pensam sobre a violência do tempo e da história. E eu parafraseando o 
crítico de Arte Wilson Coutinho lhes digo que :

“O artista é aquele que rompe a máscara da ilusão, e da forma a verdade.... 

Contra as imagens fixas, contra as tentações do passado, da ordem do passado. A màscara do artis-
ta aponta o real....

Contra as imagens corriqueiras, sem movimento, sem alteração.... 
Símbolos da fantasia do poder....... 

Mas é na noite subterrânea, feita ainda de silencio, aqueles que cantam, aqueles que esperam a 
lenta introdução de novas metáforas de combate, contra as imagens colonizadas............ “

(Pausa)

 
E fazem novas imagens por uma nova história.

Fim

Rafael RG é artista visual e escritor. Formado em Artes Visuais pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo 

(2010), participou de mostras e festivais em cidades do Brasil e em outros países, como Argentina, México, Co-

lômbia, Alemanha, Polônia, Espanha e Holanda. Recebeu, entre outras premiações, o 1º Prêmio Foco ArtRio, o 

Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio/ IPHAN, o Prêmio aquisição do Centro Cultural São Paulo e,  recen-

temente, foi agraciado com a Bolsa Iberê Camargo para residência no Künstlerhaus Bremen, na Alemanha. Em 

sua prática artística, RG costuma trazer duas fontes para construção de seus trabalhos: uma documental e outra 

afetiva, em geral por meio do uso de documentos garimpados em arquivos institucionais ou pessoais associados 

a narrativas que podem envolver sua pessoa ou um alter ego. A interação entre essas territorialidades resulta em 

obras que quase sempre se aproximam de uma ficção, ou de uma noção tensa de ficcionalidade.
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Tudo poderia ser diferente do que foi, 
mas foi o que foi de uma forma que 
não sei se conhecemos
Gregori Homa



Tudo poderia ser diferente do que foi, 
mas foi o que foi de uma forma que não sei se conhecemos
Gregori Homa

Gregori me mandou um e-mail na semana passada pedindo que eu o visitasse em um 

endereço de Berlim; ele dizia precisar da minha ajuda para escrever algumas palavras 

para uma revista do Brasil. Eu, em momento primeiro, imaginei ser mais uma de 

suas performances, me preparei para as mais inusitadas reações, e fui. Marquei de 

encontrá-lo do lado de fora, mas chovia no dia e eu acabei correndo e entrando em 

um lance de escadas que me levou a uma porta com uma luz azul. Bati; ela se abriu 

com um “ring” que me autorizava a passar do espaço seguro para o desconhecido. 

Logo que entrei, um menino magro e alto me recebeu, era o Gregori; todo agitado 

com um som que acabara de fazer. Demorei mais ou menos uma hora até entender 

que não se tratava de uma performance. Ao pedir a ele um chá, Gregori se acalmou 

e, enfim, começou a falar: - Preciso começar dizendo que foi difícil encontrar-me no 

tempo para voltar ao começo. Vou te falar as coisas como se eu às escrevesse a eles, 

tudo bem?

Respondi que sim, e comecei a gravar.

“Escrevo a vocês de um porão onde estou trabalhando há três ou quatro semanas. 

O clima está exatamente o mesmo; faz-me sentir como se eu fosse andar pelas ruas 

e encontrar, logo alí em Skalitzerstraße, o mecânico Rafael.” Ele pausa, me olha nos 

olhos e diz: - Berlin tem sido muito fria comigo; e  lembrar deste trecho do passado 

faz bem neste momento, obrigado por estar aqui.

Neste momento ele senta no chão, perto de uma geladeira velha que estava no canto 

da cozinha, ergue seus olhos para mim e volta a relatar:

“Vocês precisam saber que tudo poderia ser diferente do que foi, mas foi o que foi de 

uma forma que não sei se conhecemos. Eu tenho muita dificuldade para lembrar das 

coisas que já aconteceram na minha vida; preciso de um tempo...”
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Gregori fecha os olhos e abaixa sua cabeça como se estivesse com dores; permanece 

assim por quase sete minutos; em um suspiro, ele volta:

“Eu recebi um convite para fazer parte de um trabalho do Rafael RG, um artista que 

precisava, com urgência, de dois atores; eu não sou um ator. Resolvi aceitar, pois eu 

sabia que um menino precisava da minha ajuda. Era um encontro lindo, organizado 

por algumas pessoas conhecidas; mas não foi por isso que me chamaram, ninguém 

ali me conhecia.

Bom, eu fui e consegui chegar.  Logo que subi alguns lances de escada tinha uma luz 

azul e um menino alto e magro, era o Rafael. Naquele dia, eu fui o mecânico. Demor-

ou um tempo para eu notar que não se tratava de uma performance. Ele precisava de 

alguém que apertasse a sua mão e o dissesse que tudo, até mesmo o erro, daria certo. 

Assim, eu fiz; o narrador estava completo.”

Gregori joga o chá que eu havia pedido a ele dentro da pia, abre duas cervejas e diz 

que precisa me mostrar uma cena de um posto de gasolina. Um brinde para Rafael. 

Ele me olha nos olhos, pisca como se fosse voltar a “escrever” e diz:

“Eu não entendi muito bem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu precisava 

fazer aquilo da forma que fiz: um batom vermelho e um espelho. Entre o beijo e o 

abraço, o Rafael e eu.”

Agitado, Gregori pede para eu parar de gravar; diz que não saberia mais me informar 

sobre aquele dia, pergunta se eu saberia informar o motivo disso tudo. Olhei para 

ele e respondi: - Você ainda não terminou! Depois de um tempo me olhando fixo nos 

olhos, ele me mostra uma tatuagem, e diz:

“O que talvez precisa ficar claro é que ainda não terminamos aquela performance. 

Nós ainda não a performamos e eu não sou um ator. O Rafael ainda não sabe que 

eu... que eu não sou um ator. Você sabia que na última semana eu estive no mesmo 

lugar que ele esteve aqui em Berlim quando fez sua primeira performance? Eu fiz 

uma performance lá também. Eu e um menino alto, magro... Parecia muito com ele.” 

Gregori ri, toma minha cerveja, suspira e diz: - Eu preciso parar agora, já não sei 

mais quem escreve este texto.

Tudo poderia ser diferente... Gregori Homa
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Gregori Homa é artista visual, pesquisador independente e graduando em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente vive em Berlim, onde participa de uma residência artística na Altes 

Finansamt, um espaço dedicado à performance, música eletrônica experimental e dança contemporânea. Tem 

interesse em live cinema e mixed-media art, e tem dialogado, na criação de seus trabalhos mais recentes, com a 

fotografia e a dança contemporânea.

Neste momento eu senti como se eu não tivesse mais o que fazer alí; ele apagou 

algumas luzes e perguntou a mim se eu me sentia bem com aquele clima. Respondi 

fechando os olhos; decidi me entregar a ele como se estivesse passando um batom 

de frente a um espelho. Ele estala os dedos e me oferece uma caixa com luzes azuis; 

olha nos meus olhos e aponta para a porta.
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Dois poemas de Ghérasim Luca  

Ghérasim Luca 

Tradução de Annie Cambe e Laura Erber   



Ghérasim Luca, 1976    
(tradução de Annie Cambe e Laura Erber)

Os gritos em vão 

Ninguém a quem dizer    
que não temos nada a dizer    
e que o nada que nos dizemos    
continuamente  
nós nos dizemos    
como se nada nos disséssemos 
como se ninguém nos dissesse
nem mesmo nós    
que não temos nada a dizer    
ninguém  
a quem dizer    
nem mesmo a nós    

Ninguém a quem dizer    
que não temos nada pra fazer    
e que não fazemos nada além disso    
continuamente  
o que é uma maneira de dizer    
que não fazemos nada    
uma maneira de não fazer nada    
e de dizer o que fazemos    

Ninguém a quem dizer     
que não fazemos nada     
que não fazemos    
mais do que aquilo que dizemos    
ou seja nada 
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A          palavra          se          deu          um

t e m p o           s i l e n c i o s o.          Espalhou

o          boato          de          que          a

algazarra          forçaria          o          bloqueio

d o          f u n d o          e          d a     

f o r m a ,          mas           o            fundo          da

a m e a ç a          n ã o           era

tão          obscuro           quanto          a          forma.

Não           podemos           portanto

c o n c l u ir           n e m          n u m          r e c u o

n a          d i r e ç ã o           d o           s i l ê n c i o           s e m

fundo          nem            num           futuro          ato

de          algazarra          sem          forma.

Sua          declaração          elíptica          desta

noite          não          vaza           o           segredo.

Ghérasim Luca, 1976
(tradução de Laura Erber)
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Os dois poemas foram originalmente publicados, com ilustrações do autor, no livro Paralipomènes, pelas edições Le Soleil Noir, 

(Paris, 1976) dirigidas por François Di Dio, célebre editor de livros- objeto e livros que propunham parcerias entre poetas e artistas 

visuais. As edições Le Soleil Noir foram também responsáveis pela primeira edição de Héros- Limite, de Luca, que incluía 3 de-

senhos e uma gravura de Jacques Hérold. A editora encerrou seus trabalhos em 1983. Paralipomènes foi reeditado em 1986 pela 

editora José Corti, atual responsável pelas publicações de Luca. Em 2001 o livro  foi incorporado à antologia Héros- Limite suivi 

de Le chant de la carpe et Paralipomènes editada pela Gallimard.  

Ghérasim Luca nasceu em 1913 ou 1914 em Bucareste. Na década de cinquenta instalou-se em Paris onde viveu, como apátrida, 

até 1994. Traduziu vários de seus textos para o francês, língua que adotou ainda na década de quarenta enquanto participava do 

movimento surrealista romeno. A partir dos anos oitenta a editora José Corti passou a publicar sua obra.

Annie Cambe é tradutora e professora de tradução, com graduação em Letras (Espanhol e Português) pela Université Aix-Mar-

seille e especialização em tradução português-francês pela UFRJ. Nascida em Avignon, naturalizou-se brasileira em 1998. 

Laura Erber é artista visual, escritora, doutora em Estudos de Literatura pela PUC-Rio e professora adjunta do curso de Estética 

e Teoria do Teatro da Unirio. É autora, entre outros, de Ghérasim Luca (Eduerj, 2012) e Esquilos de Pavlov (Alfaguara, 2013), e 

integra o conselho editorial da revista Ensaia.
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Peças 
Gertrude Stein 

Tradução de Inês Cardoso Martins Moreira



Peças1 

Tradução de Inês Cardoso Martins Moreira

Num livro que eu escrevi chamado How to Write eu fiz uma descoberta que considerei 
fundamental, que frases não são emocionais e que parágrafos são. Sobre língua eu descobri 
que parágrafos são emocionais e frases não são e eu descobri mais uma coisa sobre isso. 

Eu descobri que essa diferença não era uma contradição mas sim uma combinação 
e esta combinação leva alguém a pensar eternamente sobre frases e parágrafos porque os 
parágrafos emocionais são feitos de frases não emocionais.

Eu descobri uma coisa fundamental sobre peças. A coisa que eu descobri sobre peças 
era também uma combinação e não uma contradição e isso é uma coisa que faz alguém pensar 
eternamente sobre peças.

Esta coisa é isso.
A coisa que é fundamental sobre peças é que a cena ao ser encenada no palco está mais 

frequentemente do que não se poderia dizer ela está quase sempre em tempo sincopado com 
relação à emoção de qualquer um na plateia.

O que isso quer dizer é isso.
A sua sensação como alguém da plateia em relação à peça encenada diante de você a 

sua sensação eu digo a sua emoção com relação a esta peça está sempre ou atrás ou à frente da 
peça para a qual você está olhando e a qual você está ouvindo. Então a sua emoção como um 
espectador nunca está caminhando junto no mesmo tempo que a ação da peça.

Esta coisa o fato de que o tempo da sua emoção como público não é o mesmo que 
o tempo da emoção da peça é o que deixa alguém eternamente perturbado com uma peça, 
porque não só há algo que se precisa saber que é o porquê de isso ser assim mas também há 
algo que se precisa saber que é porque talvez isso não precise ser assim.

Isso é uma coisa a se saber e o saber como todo mundo pode saber é algo que se aprende 
aprendendo.

Então eu vou tentar contar a vocês o que eu tive que aprender e o que talvez eu tenha 
aprendido com peças e para fazer isso eu vou contar a vocês tudo o que eu já senti sobre peças 
ou sobre qualquer peça.

Peças são ou lidas ou ouvidas ou vistas.
E aí então vem a pergunta o que vem primeiro e qual é o primeiro, ler ou ouvir ou ver 

uma peça.
Eu pergunto a vocês.
O que é o saber. É claro que o saber é o que você sabe e o que você sabe é o que você 

realmente sabe.

1  Tradução do texto “Plays” de Gertrude Stein. STEIN, Gertrude. “Plays” In: STEIN, Gertrude. Writings 1932-1946. New York: 
The Library of America, 1998. p.268. 
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O que eu sei sobre peças.
Para saber uma pessoa precisa sempre voltar atrás.
Qual foi a primeira peça que eu vi e será que eu estava já então perturbada com o tempo 

diferente que há na peça e em você e na sua emoção ao estar diante da peça que acontece na 
sua frente. Eu acho que eu devo dizer eu devo dizer que eu sei que já estava perturbada por 
isso na minha primeira experiência com uma peça. A coisa vista e a emoção não caminhavam 
juntas.

Isso de a coisa vista e a coisa sentida sobre a coisa vista não estarem caminhando no 
mesmo andamento é o que faz com que o estar no teatro seja algo que deixa qualquer um 
nervoso.

As bandas de jazz fizeram desta coisa, esta coisa que deixa você nervoso no teatro, elas 
fizeram dessa coisa um objetivo final. Elas fizeram desta diferença de andamento uma coisa 
que não era nada além de uma diferença de andamento entre qualquer um e todo mundo 
incluindo todos os que estão fazendo a coisa e todos os que estão ouvindo e vendo a coisa. 
No teatro é claro esta diferença de andamento é menos violenta mas ainda assim está lá e ela 
realmente deixa qualquer um nervoso.

Em primeiro lugar no teatro há a cortina e a cortina já faz com que uma pessoa sinta 
que a pessoa não vai estar no mesmo andamento que a coisa que está lá atrás da cortina. A 
sua emoção de um lado da cortina e a coisa que está do outro lado da cortina não vão estar 
caminhando juntas. Uma vai estar sempre atrás ou na frente da outra.

E também além da cortina tem o público e o fato de que eles estão ou vão estar ou não 
vão estar atrapalhando quando a cortina subir isso também contribui para o nervosismo e o 
nervosismo é a prova certeira de que a emoção da pessoa que está vendo e a emoção da coisa 
vista não progridem juntas.

O nervosismo consiste em ter que andar mais rápido ou mais devagar para andar junto. 
É isso que faz com que qualquer um se sinta nervoso.

E é um equívoco dizer que isso é o que o teatro é ou não é um equívoco.
Há coisas que são excitantes como o teatro é excitante mas será que elas deixam você 

nervoso ou não, e se elas deixam e se não deixam por que elas deixam e por que não deixam.
Vamos pensar em três diferentes tipos de coisas que são excitantes e que deixam ou 

não deixam uma pessoa nervosa. Primeiro qualquer cena que seja uma cena real algo real que 
está acontecendo da qual uma pessoa faz parte como um ator daquela cena. Segundo qualquer 
livro que seja excitante, terceiro o teatro no qual uma pessoa vê uma ação excitante da qual 
uma pessoa não faz parte.

Agora numa cena real da qual uma pessoa faz parte na qual uma pessoa é um ator o que 
uma pessoa sente em relação ao tempo e o que é que deixa ou não deixa uma pessoa nervosa.

E será que o seu sentimento num momento como este está à frente e atrás da ação 
assim como está quando você está no teatro. É a mesma coisa e não é. Mas mais não. 

Se você está fazendo parte de uma cena violenta real, e você fala e eles ou ele ou ela 
falam e isso continua e fica mais excitante e finalmente então acontece, o que quer que seja 

Peças Gertrude Stein
84



que de fato aconteça ali quando acontece ali no momento do acontecimento será que este 
acontecimento é um alívio da excitação ou será uma conclusão da excitação. Na cena real é 
uma conclusão da excitação, no teatro é um alívio da excitação, e nesta diferença na diferença 
entre conclusão e alívio está a diferença entre emoção com relação a uma coisa vista no palco e 
a emoção com relação a uma apresentação real que é algo que está realmente acontecendo. Eu 
gostaria de exemplificar isso com um trecho de The Making of Americans.

  Este alguém, e o alguém que eu estou agora começando a descrever é 
Martha Hersland e esta é uma historinha da ação dentro dela do estar dela em sua 
vida muito jovem, este alguém era um alguém muito pequeno então e ela estava 
correndo e ela estava na rua e era uma rua lamacenta e ela tinha um guarda-chuva 
que ela estava arrastando e ela estava gritando. Eu vou jogar o guarda-chuva na 
lama, ela estava dizendo, ela era muito pequena então, ela estava ainda começando 
na escola, eu vou jogar o guarda-chuva na lama, ela disse e ninguém estava perto 
dela e ela estava arrastando o guarda-chuva e a amargura a possuiu, eu vou jogar o 
guarda-chuva na lama, ela estava dizendo e ninguém a escutava, os outros tinham 
corrido na frente para chegar em casa e eles a tinham deixado para trás, eu vou 
jogar o guarda-chuva na lama, e havia uma raiva desesperada nela, eu joguei o 
guarda-chuva na lama, ela explodiu, ela jogara o guarda-chuva na lama e ninguém 
a escutou quando isso explodiu dela, eu joguei o guarda-chuva na lama, isso foi o 
fim de tudo para ela.

Esta então é a diferença fundamental entre a excitação na vida real e no palco, na vida 
real ela culmina numa sensação de conclusão caso tenha ou não ocorrido um ato excitante ou 
uma ação excitante, e no palco o clímax excitante é um alívio. E a lembrança das duas coisas é 
diferente. Quando você revisita os detalhes que levam ao extremo de qualquer cena na vida real, 
você descobre que a cada vez você não chega à conclusão, mas você chega ao alívio e então de 
início a sua lembrança de qualquer cena excitante da qual você tenha participado a transforma 
numa coisa vista ou ouvida não numa coisa sentida. Você tem como eu disse como resultado 
alívio ao invés de clímax. Alívio da excitação, ao invés de clímax da excitação. Neste sentido com 
uma história excitante acontece o mesmo só que na história excitante, você de certo modo tem 
controle sobre ela como você tem controle sobre a sua lembrança de uma história verdadeira 
excitante, não é como é no palco uma coisa sobre a qual você não tem qualquer controle real. 
Você pode numa história excitante descobrir o final e então começar tudo de novo assim como 
você pode fazer ao lembrar uma cena excitante, mas uma cena no palco é diferente, ela não é 
real e no entanto não está sob o seu controle como estão a lembrança de uma coisa excitante ou 
a leitura de um livro excitante. Não importa o quanto você conheça bem o final da história que 
se passa no palco ela não está todavia sob o seu controle como estão a lembrança de uma coisa 
excitante ou a história escrita de uma coisa excitante ou até mesmo curiosamente a história 
ouvida de uma coisa excitante. E por que motivo há esta diferença e o que esta diferença gera 
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para o palco. Ela gera nervosismo isso é certo, e o que causa nervosismo é o fato de a emoção 
da pessoa assistindo a peça estar sempre à frente ou atrás da peça.

Além de tudo isso há uma coisa a ser pensada e essa coisa é como você está sendo 
apresentado aos personagens que tomam parte de uma ação excitante mesmo quando você 
mesmo é um dos atuantes. E isso também é uma coisa que tem que ser muito pensada. E 
pensada em relação a uma coisa excitante real a um livro excitante, a uma cena teatral excitante. 
Como você é apresentado aos personagens.

Aí estão então os três modos em que uma coisa pode ser excitante, e a excitação pode 
ou não deixar alguém nervoso, um livro excitante sendo lido, uma cena da qual uma pessoa 
participa ou uma ação da qual uma pessoa participa e o teatro ao qual uma pessoa observa.

Em cada caso a excitação e o nervosismo e os sentimentos de uma pessoa estarem atrás 
ou à frente é diferente.

Primeiro qualquer coisa excitante da qual uma pessoa participa. Aí a pessoa caminha 
para frente e para trás emocionalmente e na crise suprema da cena a cena da qual a pessoa 
participa, na qual as esperanças e amores e medos de uma pessoa estão em jogo na crise 
extrema desta coisa a pessoa é quase uma coisa só com as suas emoções, a ação e a emoção 
caminham juntas, por um momento apenas há esta coordenação mas ele realmente existe 
senão não há conclusão já que a pessoa não chega a um resultado, ao resultado de uma cena 
na qual a pessoa tenha participado, e então instintivamente quando quaisquer pessoas estão 
vivendo um momento excitante umas com as outras elas vão indo, indo e indo até as coisas 
se juntarem a emoção a ação a excitação e é assim que acontece quando há alguma violência 
seja no amor ou no ódio ou na discordância ou na perda ou no sucesso. Mas há, tem que haver 
o momento em que tudo isso se ombreia a emoção, a excitação e a ação senão não haveria 
sucesso nem fracasso e aí ninguém continuaria vivendo, por que sim é claro que não.

Assim é a vida como ela é vivida.
Por que sim é claro e há uma quantidade razoável e às vezes não razoável e muito 

frequentemente uma quantidade não razoável de excitação na vida de todo mundo e quando 
isso acontece acontece desta maneira.

Agora quando você lê um livro como é. Bem, não é exatamente assim não nem mesmo 
quando o livro é ainda mais excitante do que toda a excitação que a pessoa já teve. Em primeiro 
lugar a pessoa pode sempre olhar o final do livro e com isso apaziguar sua excitação. A excitação 
uma vez apaziguada a pessoa pode saborear a excitação exatamente como qualquer um pode 
saborear a excitação de qualquer coisa que tenha acontecido com ela ao recordar-se e assim 
experimentar a coisa muitas outras vezes mas a cada vez com menos intensidade até que tudo 
acaba. Aqueles que gostam de ler livros mais de uma vez obtêm continuamente esta sensação 
da excitação como se ela fosse uma prazerosa trovoada distante que ressoa e ressoa e quanto 
mais ela ressoa bem quanto mais distante ela ressoa mais prazeroso é até que ela não ressoa 
mais. Quer dizer até que finalmente você já leu o livro tantas vezes que ele já não produz em 
você nenhuma excitação nem a mais branda e aí você tem que esperar até que tenha esquecido 
o livro e então você pode começar novamente.  
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Agora o teatro possui um outro jeito ainda de ser tudo isso para você, a coisa atiçando 
a sua emoção e a excitação em conexão com ela.

É claro que muitas outras coisas podem fazer essas coisas com muitas outras pessoas 
quero dizer excitar muitas pessoas mas como eu já disse o saber é o que você sabe e eu 
naturalmente conto a vocês o que eu sei, já que eu acredito muito essencialmente no saber.

Então mais uma vez o que o teatro faz e como ele faz isso.
O que acontece no palco e como e como a pessoa se sente com relação a isso. Isso é o 

que interessa saber, saber e contar como é. 
É a coisa que se vê ou a coisa que se ouve que mais impressiona você no teatro. O que 

se ouve tem muito ou pouco a ver com isso. Será que a coisa que se ouve substitui a coisa que 
se vê. Ouvir ajuda ou atrapalha a visão.

E quando você está participando de alguma coisa excitante que está acontecendo de 
verdade, como é. O ver ou o ouvir causam efeito em você e causam efeito em você ao mesmo 
tempo ou no mesmo grau ou não. Você fica ansioso para ouvir ou você fica ansioso para ver 
e qual dos dois mais excita você. E o que cada um dos dois tem a ver com a conclusão da 
excitação quando a excitação é uma excitação verdadeira que é estimulada por algo que está 
realmente acontecendo. E depois pouco a pouco o ouvir substitui o ver ou o ver substitui o 
ouvir. Eles caminham juntos ou não. E quando a coisa excitante da qual você participou chega 
a sua conclusão o ouvir substitui o ver ou não. O ver substitui o ouvir ou não. Ou os dois 
caminham juntos.

Tudo isso é muito importante, e importante para mim e importante, só importante. 
Tem é claro muita coisa a ver com o teatro muita muita coisa.

Quando se trata de ler um livro excitante a coisa fica ainda mais complicada do que 
apenas ver, porque é claro ao ler a pessoa vê mas a pessoa também ouve e quando a história 
chega ao seu ponto mais excitante a pessoa ouve mais do que vê ou não.

Estou fazendo todas estas perguntas para vocês porque é claro ao escrever, todas estas 
coisas são coisas realmente muito inteiramente realmente excitantes. Mas é claro que sim.

E ao fazer uma pergunta a pessoa não está respondendo mas a pessoa está como talvez 
se possa dizer decidindo sobre saber. O saber é o que você sabe e ao fazer essas perguntas 
embora não haja ninguém que responda a estas perguntas há nelas aquilo há nelas o saber. O 
saber é o que você sabe.

E agora é a coisa vista ou a coisa ouvida a coisa que mais impressiona você no teatro, e 
enquanto a cena no teatro acontece o ouvir toma o lugar do ver como talvez aconteça quando 
uma coisa real vai ficando muito excitante, ou o ver toma o lugar do ouvir como talvez aconteça 
quando alguma coisa real está acontecendo ou a mistura fica mais uma mistura de ver e ouvir 
como talvez aconteça quando alguma coisa realmente excitante está realmente acontecendo.

Se a emoção da pessoa que está olhando para o teatro faz ou não faz o que deveria 
fazer se fosse realmente uma coisa real que estivesse acontecendo da qual ela fizesse parte ou 
para a qual ela estivesse olhando, quando a emoção da pessoa que está observando uma cena 
no teatro chega no momento do clímax para atingir um alívio e não uma conclusão será que 
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a mistura de ver e ouvir tem algo a ver com isso e será que essa mistura tem algo a ver com o 
nervosismo da emoção no teatro que por sua vez tem talvez a ver com o fato de que a emoção 
da pessoa no teatro está sempre atrás ou à frente da cena no teatro e não caminhando junto 
com ela.

Há então uma porção de coisas que qualquer pessoa sabe ou não sabe.
Será que a coisa que se ouve substitui a coisa que se vê. Ouvir ajuda ou atrapalha a 

visão. Será que a coisa que se vê substitui a coisa que se ouve ou a coisa que se vê ajuda ou 
atrapalha a audição.

Acho que talvez a pessoa tenha aprendido muito sobre essas coisas com o cinema e 
como o cinema mudou do visual para o sonoro, e o quanto antes de haver som real o quanto do 
visual era som ou o quanto não era. Em outras palavras o cinema sem dúvida tinha uma nova 
maneira de compreender a visualidade e a sonoridade em relação com a emoção e o tempo.

Eu posso dizer que na verdade a coisa que induziu uma pessoa como eu a pensar 
constantemente sobre o teatro sob o ponto de vista do visual e do sonoro em relação com a 
emoção e o tempo, ao invés de em relação com a história e a ação é a mesma como se pode dizer 
compreendendo de modo geral que os experimentos inevitáveis feitos pelo cinema embora o 
método de o fazer não tenha nada a ver um com o outro. Eu mesma nunca vou ao cinema 
praticamente nunca quase nunca vou e o cinema nunca leu o meu trabalho ou quase nunca 
leu. Permanece o fato de que existe o mesmo impulso para resolver o problema do tempo e sua 
relação com a emoção e a relação da cena com a emoção do público tanto num caso quanto no 
outro. Existe o mesmo impulso para resolver o problema da relação entre o ver e o ouvir tanto 
num caso quanto no outro.

É resumindo o problema inevitável que qualquer um tem ao viver na composição do 
tempo presente, que é viver como nós estamos vivendo agora, como podemos viver e agora 
vivemos nela.

O problema da Arte como eu tentei explicar em Composition as Explanation é viver 
no presente atual, o presente atual completo, e expressar completamente este presente atual 
completo.

Mas para voltar àquela outra questão que é uma parte muito importante tanto para 
qualquer cena na vida real, quanto nos livros ou no teatro, como os atores são apresentados 
à visão, à audição e à consciência da pessoa que está se emocionando com eles. Como a 
apresentação é feita em cada caso e o que isso tem a ver com a maneira como a emoção progride.

Como são apresentados os atores numa cena real àqueles que estão atuando junto com 
eles na cena e como os atores reais numa cena real são apresentados a você que vai estar numa 
cena excitante com eles. Como isso acontece, isto é, como geralmente acontece.

E como os atores numa cena de um livro são apresentados ao leitor do livro, como uma 
pessoa vem a conhecê-los, isto é como uma pessoa é realmente apresentada a eles.

E como as pessoas no teatro isto é as pessoas os atores atuam como eles são apresentados 
ao público e qual é o motivo pelo qual, o motivo pelo qual eles são apresentados do jeito que 
são apresentados, e o que acontece, e porque isso é importante, e de que maneira isso afeta a 

Peças Gertrude Stein
88



emoção do público.
Numa cena real, naturalmente numa cena real, ou você já conhece bem todos os atores 

numa cena real da qual você faz parte, ou você não conhece. Com mais frequência você conhece 
do que não conhece, mas e este é o elemento excitante numa cena excitante, isso está bem claro 
é o elemento de excitação numa cena excitante que aconteça numa cena real, tudo o que você 
conhecia sobre as pessoas incluindo você mesmo que estão participando da cena excitante, 
embora você muito provavelmente já os conhecesse muito bem, o que torna a cena excitante 
é que até o ponto em que a cena é excitante eles os atores na cena incluindo você mesmo 
poderiam perfeitamente ser desconhecidos porque todos eles atuam falam e sentem de modo 
diferente da maneira como você esperaria que eles agissem sentissem ou falassem. E isso que 
eles sentem agem ou falam incluindo você mesmo de maneira diferente da maneira como você 
achava que eles iriam agir sentir e falar faz com que a cena seja uma cena excitante e faz com 
que o clímax desta cena que é uma cena real seja um clímax de conclusão e não um clímax de 
alívio. Isso é o que uma cena real é. Faria alguma diferença numa cena real se eles fossem todos 
estranhos, se eles nunca tivessem se conhecido. Sim faria, seria praticamente impossível numa 
cena real acontecer uma cena realmente excitante se todos fossem estranhos porque falando 
de modo geral é a contradição entre o jeito com que você sabe que as pessoas que você conhece 
incluindo você mesmo agem e o jeito com que eles estão agindo ou sentindo ou falando que faz 
com que qualquer cena que seja uma cena excitante uma cena excitante.

É claro que existem outras cenas excitantes na paz e na guerra nas quais a cena excitante 
acontece entre pessoas estranhas mas neste caso no que diz respeito à excitação vocês são 
todos estranhos mas tão completamente estranhos, incluindo você mesmo para você mesmo 
assim como os outros para cada um deles e para você que eles não são realmente indivíduos 
e uma vez que é assim mesmo que acontece nesses casos tem-se a vantagem e a desvantagem 
de que você vive uma série de conclusões seguidas umas das outras tão de perto que quando 
está tudo acabado você não consegue se lembrar isto é você não consegue reconstruir a coisa, 
a coisa que se passou. Isso é uma coisa sobre a qual a pessoa deve pensar relacionando com 
o teatro e é uma coisa muito interessante. Então num caso como este em que vocês são todos 
estranhos numa cena excitante o que acontece no que diz respeito a ouvir e ver. Quando numa 
cena excitante em que vocês são todos estranhos vocês para vocês mesmos e vocês para eles 
e eles para vocês e eles para cada um deles e onde nenhum dentre todos eles incluindo vocês 
mesmos têm nenhuma consciência de conhecer uns aos outros vocês têm a desvantagem de 
não saber a diferença entre ouvir e ver e será que isso é uma desvantagem do ponto de vista da 
memória. Deste ponto de vista do ponto de vista da memória é uma desvantagem séria.

Mas nós podemos dizer que esta experiência excitante de cenas excitantes na qual 
vocês não têm realmente nenhuma familiaridade com os outros atores assim como não têm 
nenhuma com você mesmo numa ação excitante são comparativamente raras e não são o que 
normalmente acontece em uma experiência excitante como são excitantes as experiências de 
uma pessoa comum.

Como eu disse no tipo de excitação na qual você não foi apresentado normalmente aos 
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atores da cena a ação e a emoção são tão violentas que você quase não se dá conta da visão 
do som e da emoção e então você não consegue se lembrar deles e então de certo modo visão 
som e emoção não têm realmente nada a ver com nada porque de fato se trata mais de ação 
excitante do que de emoção excitante ou excitação. Eu acho que posso dizer que estas coisas 
não são a mesma coisa. Elas teriam alguma coisa a ver com o modo como o teatro faz você 
conhecer ou não conhecer quem são as pessoas no palco. Talvez sim e talvez não.

Na vida comum uma pessoa conhece muito bem as pessoas com quem ela está vivendo 
uma cena excitante antes de a cena excitante acontecer e um dos elementos mais excitantes 
da excitação quer seja excitação amorosa ou uma discussão ou uma briga é que, por serem 
bem conhecidos quer dizer conhecidos de maneira familiar, eles todos agem ao agirem 
violentamente agem do mesmo jeito com que sempre agiram é claro só que o mesmo jeito se 
torna tão completamente diferente do ponto de vista da familiaridade que não há nenhuma 
há uma familiaridade completa mas não há nenhuma intensidade que se conheça até então, 
e é isso o que faz com que a cena a cena real seja excitante, e é isso que leva a conclusão, a 
intensidade alcança em suas emoções a nova intensidade e por isso é conclusão e não alívio. 
Uma nova intensidade não pode ser um alívio.

Agora como uma pessoa vai conhecendo naturalmente na vida real o que faz com que 
uma pessoa se familiarize com outra pessoa. Via uma prolongada familiarização é claro.

E como uma pessoa alcança essa familiaridade com as pessoas em um livro ou com as 
pessoas em uma peça. Ou será que alcança.

Na vida real a familiaridade é é claro o resultado de causas acidentais, intencionais 
ou naturais mas em todos os casos há uma progressão da familiaridade que faz com que uma 
pessoa seja conhecida.

Agora num livro há uma tentativa de fazer a mesma coisa que é, na verdade, fazer uma 
coisa dupla, fazer com que as pessoas do livro sejam familiares umas das outras e fazer com que 
o leitor se familiarize com elas. É essa a razão pela qual num livro há sempre uma duplicação 
estranha, a familiaridade entre os personagens no livro é uma familiaridade progressiva e a 
familiaridade entre eles e o leitor é uma familiaridade que é um processo forçado ou uma 
incubação. Isso cria é claro um tempo duplo e mais tarde em outro momento nós nos deteremos 
nisso.

Mas agora e quanto ao teatro.
No teatro não é possível produzir familiaridade que é a essência do conhecimento 

porque, em primeiro lugar quando os atores estão lá eles estão lá e eles estão lá naquele instante.
Quando uma pessoa lê uma peça e muito frequentemente uma pessoa lê mesmo uma 

peça, de todo modo a pessoa lê Shakespeare lê muito eu pelo menos li, é sempre necessário 
manter o dedo na lista de personagens durante pelo menos o primeiro ato inteiro, e de certo 
modo é necessário fazer a mesma coisa quando a peça é encenada. Uma pessoa tem o programa 
da peça para isso e além disso uma pessoa tem que conhecer ou passar a conhecer os atores 
como um ator e o programa da peça serve para isso também. E então a apresentação aos 
personagens no palco tem muitos lados diferentes. E isso tem mais uma vez muito a ver com o 
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nervosismo da excitação no teatro.
Qualquer um que tenha sido como eu fui, criada e na mesma época em que eu fui criada 

tenha sido criado em Oakland e em São Francisco inevitavelmente foi muito ao teatro. Os atores 
naqueles tempos gostavam de sair para o Litoral e como era caro voltar e não era caro ficar lá 
eles ficavam. Além disso havia uma grande quantidade de atores estrangeiros que vinham e já 
que vinham ficavam e todos os atores que ficam atuam e então havia sempre muita coisa para 
ver no palco e as crianças iam, elas iam umas com as outras e elas iam sozinhas, e elas iam com 
pessoas mais velhas, e havia a ópera que custava vinte e cinco centavos e que todo mundo ia 
e o teatro era natural e todo o mundo ia ao teatro. Eu ia muito mesmo naqueles tempos. Eu 
também lia muito peças. Eu gostava mais de ler peças, eu gostava muito mesmo de ler peças. 
Em primeiro lugar havia na leitura de peças como eu já disse a necessidade de ir adiante e 
voltar para a lista de personagens para descobrir quem era quem e então imperceptivelmente 
ficar conhecendo. Depois houve a poesia e depois gradualmente houve os retratos.

Eu me lembro precisamente que na leitura de peças havia certamente essas três coisas, 
a maneira de ganhar familiaridade que não era uma imitação do que uma pessoa geralmente 
fazia, mas sim ter que lembrar qual personagem era qual. Isso era muito diferente da vida real 
ou de um livro. Depois havia o elemento do verso. O verso vinculado a uma peça era um verso 
muito mais vivo do que o verso não vinculado a uma peça. Em primeiro lugar havia um grande 
número de falas curtas e algumas vezes eram apenas uma linha.

Eu me lembro de Henry the Sixth que eu li e reli e que eu é claro nunca vi encenada 
mas que eu gostava de ler porque tinha tantos personagens e tinha tantas falas curtas nela que 
eram palavras cheias de vida. Nos versos que há nas peças as palavras são palavras mais vivas 
do que em qualquer outro tipo de verso e se a pessoa naturalmente gostasse de palavras vivas e 
eu naturalmente gostava a pessoa gosta de ler peças em versos. Eu sempre quando criança lia 
todas as peças a que eu tinha acesso que fossem em verso. Peças em prosa não são tão boas de 
ler. As palavras em prosa são mais vivas quando não são uma peça. Eu não estou falando nada 
sobre o porquê, isso é simplesmente um fato.    

Então para mim houve a leitura de peças que era uma coisa e depois houve ver peças e 
óperas muitas delas que era outra coisa. 

Depois muito depois houve para mim o escrever peças que era uma coisa e não houve 
naquela ocasião mais o assistir a peças. Eu praticamente quando escrevi minha primeira peça 
tinha parado completamente de ir ao teatro. De fato embora eu tenha escrito muitas peças 
e eu tenho certeza absoluta de que elas são peças eu desde que eu comecei a escrever essas 
peças eu praticamente nunca mais estive dentro de nenhum tipo de teatro. É claro que nada 
disso foi intencional, pode-se argumentar falando de maneira geral que qualquer coisa que 
seja realmente inevitável, quer dizer necessária não é intencional.

Mas voltando às peças que eu vi e depois voltando às peças que eu escrevi.
Era então uma coisa natural na Oakland e na São Francisco em que eu fui criada ver um 

grande número de peças encenadas. Além disso havia muitas óperas encenadas de modo que 
tudo isso era bastante natural e como é que eu me sentia com relação a tudo isso.
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Falando de modo geral todas as primeiras recordações todos os sentimentos de uma 
criança com relação ao teatro são duas coisas. Um que é de certo modo como um circo que 
é a movimentação geral e a luz e o espaço que tem em todo teatro, e muito brilho na luz e 
um espaço muito alto, e então há momentos, muito muito poucos instantes mas instantes 
estáticos. Uma pessoa tem que estar bem avançada na adolescência para compreender uma 
peça inteira.

Até a adolescência quando uma pessoa realmente vive uma peça inteira até este 
momento o teatro consiste de espaço cheio de brilho e geralmente não mais do que um instante 
numa peça.

Eu acho que isso é certamente a experiência de todo mundo e foi exatamente a minha.
Uncle Tom’s Cabin pode não ter sido a minha primeira peça mas foi quase a minha 

primeira peça. Eu acho que a minha primeira peça de verdade foi Pinafore em Londres mas o 
teatro lá era tão imenso que eu não me lembro de ter visto o palco eu só me lembro que parecia 
que eu estava dentro de um teatro quer dizer o teatro parecia um teatro. Eu duvido que eu 
tenha de fato visto o palco.

Em Uncle Tom’s Cabin eu me lembro apenas da fuga pelo gelo, eu acho porque os 
blocos de gelo se movimentando para cima e para baixo naturalmente prenderiam a minha 
atenção mais do que as pessoas no palco o fariam.

A coisa seguinte foi a ópera a ópera que custava vinte e cinco centavos em São Francisco 
e a luta em Fausto. Mas isso eu acho que ficou reforçado por o meu irmão ter contado antes 
sobre a luta em Fausto. Na verdade eu gradualmente vi mais ópera porque eu via ópera com 
razoável frequência. Depois teve Buffalo Bill e o ataque dos Índios, bem é claro que qualquer 
um criado num lugar onde todos colecionavam cabeças de flechas e brincavam de índios iria 
perceber os índios. E depois teve Lohengrin, e nessa eu vi apenas o cisne se transformando 
num menino, nossa insistência em ir ver isso fez com que meu pai junto conosco perdesse o 
último barco para casa em Oakland, mas o meu irmão e eu não nos importamos, naturalmente 
que não já que aquele foi o momento.

Apesar de eu ter visto óperas com muita frequência o primeiro som que eu me lembro 
de ter ouvido no palco foi no trabalho de algum ator inglês de Richelieu no Oakland theatre 
e de ele chamar em voz alta repetidas vezes, Nemours Nemours. Essa é a primeira coisa que 
eu me lembro de ter ouvido com os meus ouvidos no teatro e como eu digo não há nada mais 
interessante de se saber sobre teatro do que a relação entre visão e som. Essa é sempre a coisa 
mais interessante de se saber sobre qualquer coisa saber se você ouve ou se você vê. E de que 
maneira um tem a ver com o outro. É uma das coisas importantes quando se está descobrindo 
como você sabe o que você sabe.

Depois eu me lembro muito bem de Booth fazendo Hamlet mas aí novamente a única 
coisa que me chamou a atenção e é realmente uma coisa muito estranha isso ter me chamado 
a atenção é ele deitado aos pés da rainha durante a peça. Pode-se imaginar que outras coisas 
na peça e não isso chamariam a atenção de uma criança mas é disso que eu me lembro e 
me chamou a atenção ele lá mais do que a peça que ele via me chamou atenção, embora eu 
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soubesse que havia uma peça se passando lá, que era a peça pequena. Foi assim que eu pela 
primeira vez percebi duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que uma 
pessoa precisa perceber.

Então o que veio depois foi a adolescência e me lembro de ir ao teatro o tempo todo, 
muitas vezes sozinha, e me lembro de que tudo isso criava uma existência fora dentro para 
mim, não tão real quanto os livros, que eram inteiramente dentro de mim, mas tão real que 
isso o teatro tornou a mim mesma real fora de mim o que até aquele momento eu nunca 
experimentara em minhas emoções. Eu experimentara isso muito na vida ativa diária mas não 
em nenhuma emoção.   

Então aos poucos veio o começo de realmente compreender a grande dificuldade 
de sentir a minha emoção acompanhando a cena e então ainda mais eu fiquei bastante 
conscientemente perturbada pelas coisas nas quais uma pessoa esbarra e aí era uma questão 
tanto de ver quanto de ouvir eram roupas, vozes, o que os atores diziam, como estavam 
vestidos e qual era a relação disso com a movimentação deles. E depois o problema de nunca 
poder começar de novo porque antes de começar tinha acabado, e em nenhum momento você 
esteve preparado, nem para começar nem para terminar. Então eu comecei a me perguntar 
vagamente se eu conseguia ver e ouvir ao mesmo tempo e qual ajudava ou interferia no outro e 
qual ajudava ou interferia com a coisa que estava no palco ter acabado antes de ter realmente 
começado. Será que eu conseguia ver e ouvir e sentir ao mesmo tempo e será que eu conseguia.

Eu comecei a ficar bastante incomodada com todas essas coisas, quanto mais emoção 
eu sentia enquanto estava no teatro mais incomodada eu ficava com todas essas coisas.

E então algo me trouxe alivio.
Como eu disse São Francisco era um lugar maravilhoso para ouvir e ver atores 

estrangeiros já que naquele tempo eles gostavam da cidade quando chegavam e eles ficavam e 
eles atuavam.

Eu devia ter uns dezesseis anos de idade quando Bernhardt veio a São Francisco e ficou 
dois meses. Eu sabia um pouco de francês é claro mas realmente isso não estava importando, 
era tudo tão estrangeiro e a voz dela era tão variada e tudo era tão francês que eu pude descansar 
nisso sem problemas. E foi o que eu fiz. Era melhor do que ópera porque seguia em um fluxo. 
Era melhor do que o teatro porque você não precisava tornar aquilo conhecido. As maneiras e 
costumes do teatro francês criaram uma coisa nela mesma e que existia em si mesma e para si 
mesma assim como as peças em versos que eu costumava tanto ler, tinha tantos personagens 
como tinham naquelas peças e você não precisava conhecê-los eles eram tão estrangeiros, e 
o cenário estrangeiro e realmente substituiu a poesia e as vozes substituíram os retratos. Foi 
para mim um prazer muito simples direto e comovente.

Essa experiência curiosamente e no entanto talvez não tão curiosamente despertou 
em mim um desejo pelo melodrama no palco, porque ali também tudo acontecia de modo tão 
calmo que não era preciso se familiarizar e como o que as pessoas sentiam não tinha a menor 
importância não era preciso compreender o que era dito.

Este prazer pelo melodrama e naqueles tempos havia sempre um teatro numa cidade 
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com tendências teatrais que encenava melodrama, esse prazer pelo melodrama culminou 
para mim nos dramas sobre a guerra civil daquele período e o melhor deles era é claro Secret 
Service. Gillette tinha inventado uma nova técnica, quietude silenciosa e movimento rápido. 
É claro que isso já tinha sido feito no melodrama pelos vilões particularmente em peças como 
The Queen of Chinatown e naquelas que tinham operadores de telégrafo. Mas Gillette não 
fez isso apenas ele arquitetou isso e isso fez com que a cena inteira a peça inteira fosse essa 
técnica quietude silenciosa e movimento rápido. Uma pessoa não se perturbava mais com o 
teatro, você precisava se familiarizar é claro, mas isso rapidamente se resolvia e depois disso 
nada mais era perturbador. Na verdade Gillette criou o que o cinema repetiu mais tarde ao 
misturar o conto e a cena, mas há ainda o problema de que o cinema é no final das contas uma 
fotografia, e uma fotografia continua a ser uma fotografia e no entanto será que pode vir a ser 
outra coisa. Talvez possa mas isso é outra questão. Se pode então alguém vai ter que perceber 
isso com relação a fotografia. Mas para prosseguir.

Dali em diante eu fui me interessando cada vez menos pelo teatro.
Eu comecei a me interessar mais pela ópera, eu ia uma pessoa ia e o negócio todo quase 

vinha junto e aí finalmente, só finalmente, eu passei a não ligar mais nem um pouco para 
música e então tendo concluído que música era feita para adolescentes e não para adultos e 
tendo acabado de deixar a adolescência para trás e além do mais eu conhecia mesmo todas as 
óperas a essa altura eu perdi o interesse por ópera.

Então eu fui morar em Paris e lá durante um bom tempo eu não fui mesmo ao teatro. 
Eu esqueci o teatro, eu nunca pensava sobre o teatro. Eu pensava às vezes sobre a ópera. Eu 
fui à ópera uma vez em Veneza e eu gostei e depois muito mais tarde a Electra de Strauss 
me fez ver que de certo modo podia haver uma solução para o problema da conversação no 
palco. Além do mais era uma ópera nova e é muito excitante ouvir alguma coisa desconhecida 
realmente desconhecida.

Mas como eu dizia eu me adaptei à vida de Paris e eu esqueci do teatro e quase esqueci 
a ópera. Havia é claro Isadora Duncan e o balé Russo e no meio a Espanha e La Argentina e 
as touradas e eu comecei mais uma vez a sentir alguma coisa sobre alguma coisa acontecendo 
num teatro.

E então eu voltei, não para as minhas leituras mas para os meus sentimentos de quando 
eu lia peças na minha infância, os muitos personagens, poesia e os retratos e o cenário que 
eram sempre é claro e tinham sempre que ser é claro bosques que são florestas e árvores e ruas 
e janelas.

E então um dia de repente eu comecei a escrever peças.
Eu me lembro muito bem da primeira que eu escrevi. Eu a chamei de What Happened, a 

Play, ela está em Geography and Plays como estão todas as peças que eu escrevi nessa ocasião. 
Eu penso e sempre pensei que se você escreve uma peça você tem que dizer que é uma peça e 
foi isso que eu fiz. What Happened. A Play.

Eu tinha acabado de voltar para casa depois de um prazeroso jantar e eu me dei conta 
então como todo mundo sabe que alguma coisa está sempre acontecendo.
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Alguma coisa está sempre acontecendo, qualquer um sabe uma quantidade de histórias 
sobre as vidas das pessoas que estão sempre acontecendo, há sempre bastante história para os 
jornais e há sempre bastante na vida privada. Todo o mundo conhece tantas histórias e qual é 
a razão de se contar uma outra história. Qual a razão de se contar uma história já que há tantas 
e todo o mundo sabe tantas e conta tantas. No campo é extremamente extraordinário quantos 
dramas complexos acontecem o tempo todo. E todo o mundo conhece eles, então por que 
contar mais um. Tem sempre uma história acontecendo.

Então naturalmente o que eu quis fazer na minha peça era o que todos não sabiam 
sempre nem contavam sempre. Por todos eu é claro me incluo porque sempre eu é claro me 
incluo.

E então eu escrevi, What Happened, A Play.
Então eu escrevi Ladies Voices e então eu escrevi a Curtain Raiser. Escrevi esta última 

porque eu queria ainda mais contar o que podia ser contado quando não se conta nada.
Talvez eu leia algumas destas para vocês mais tarde.
Então eu fui para a Espanha e lá eu escrevi muitas peças. Eu concluí que tudo que não 

era uma história podia ser uma peça e eu até escrevi peças como cartas e como anúncios.
Eu tinha antes de começar a escrever peças escrito muitos retratos. Eu tinha andado 

enormemente interessada toda a minha vida em descobrir o que faz de cada um aquele um e 
então eu escrevi um grande número de retratos.

Eu comecei a pensar que já que cada um é aquele único e que existe uma porção deles 
cada um sendo aquele único, a única maneira de expressar essa coisa cada um sendo aquele 
único e existindo um monte deles conhecendo uns aos outros era numa peça. E então eu 
comecei a escrever estas peças. E a ideia em What Happened, A Play era expressar isso sem 
contar o que aconteceu, resumindo fazer da peça a essência do acontecimento. Tentei fazer 
isso com a primeira série de peças que escrevi.

Um tigre um sobretudo elevado e cercado seguramente planejado com manchas velho 
o bastante para ser julgado útil e espirituoso muito espirituoso num segredo e numa agitação 
ofuscante.

ATO DOIS

(Três.)
Quatro e ninguém ferido, cinco e ninguém florescendo, seis e ninguém eloquente, oito 

e ninguém sensato.
Um e um erguer de mão esquerda que é tão pesada que não há nenhum modo de 

pronunciar perfeitamente.
Um ponto de precisão, um ponto de um estranho fogão, um ponto que é tão sóbrio que 

a razão que sobra é toda chance de inchar.
(O mesmo três.)
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Um largo carvalho um carvalho largo o bastante, um bolo muito largo, um biscoito 
relâmpago, uma caixa única ampla aberta e trocada recheada da mesma pequena bolsa que 
brilha.

O estrangeiro melhor o único superior e que se move mais para a esquerda.
A mesma bondade há em todos os limões laranjas maçãs peras e batatas.
(O mesmo três.)
Uma mesma moldura um portal mais triste, um portão singular e uma desventura 

entre parênteses.
Um mercado rico onde não há memória de mais lua do que há em todos os lugares e 

ainda onde estranhamente há versos e um conjunto completo.
Uma conexão, uma conexão de xícara de marisco, um estudo, um ingresso e um retorno 

para deter-se.

ATO TRÊS

(Dois.)
Um corte, um corte não é uma fatia, qual é o momento para se representar um corte e 

uma fatia. Qual é o momento para tudo isso.
Um corte é uma fatia, um corte é a mesma fatia. O motivo pelo qual um corte é uma 

fatia é que se não há pressa qualquer hora é exatamente tão útil.2

Eu venho é claro lutando constantemente com essa coisa, dizer o que nem você nem 
eu nem ninguém sabe, mas o que realmente é o que você e eu e todo mundo sabe, e como eu 
digo todos ouvem histórias mas a coisa que faz cada um ser o que é não é isso. Todos ouvem 
histórias e conhecem histórias. E como não o fariam porque é isso que todos fazem e contam. 
Mas em meus retratos eu tentei contar o que cada um é sem  contar histórias e agora em 
minhas primeiras peças eu tentei contar o que aconteceu sem contar histórias de modo que a 
essência do acontecimento seria como a essência dos retratos, o que fazia do acontecimento 
ser o que ele era. E então eu tinha até aquele momento ido o mais longe que eu podia então ir 
no que diz respeito a peças e eu voltei para poesia e retratos e descrição.

Então eu comecei a passar os meus verões em Bilignin no distrito de Ain e lá eu vivi 
numa paisagem que era em si a sua própria paisagem. Eu aos poucos comecei a sentir que 
uma vez que a paisagem era a coisa, eu tinha tentado escrevê-la em Lucy Church Amiably e 
eu escrevi mas eu queria isso muito mais de verdade, resumindo eu achei que uma vez que a 
paisagem era a coisa, uma peça era uma coisa e eu segui escrevendo peças um grande número 
de peças. A paisagem de Bilignin fez uma peça tão completamente que eu escrevi uma boa 
quantidade de peças.

2 Tradução de Luci Collin para trecho da peça “O que aconteceu” (What Happened) de Gertrude Stein e publicada na revista 
“Oroboro nº1”
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Eu senti que se uma peça era exatamente como uma paisagem então não haveria 
problema com relação a emoção da pessoa olhando a peça estar atrás ou à frente da peça 
porque a paisagem não precisa produzir familiaridade. Você pode talvez ter que se familiarizar 
com ela, mas ela não com você, ela está lá e então a peça estando escrita a relação entre vocês 
em qualquer momento é tão precisamente esta que ela não tem importância a não ser que você 
olhe para ela. Bem eu olhei para ela e o resultado está em todas as peças que eu publiquei em 
Operas and Plays.

MARIUS Eu estou muito contente eu estou realmente muito contente de isso ser um  
  imenso prazer. 

Se quatro estão sentados à uma mesa e um deles está deitado sobre ela isso não 
faz nenhuma diferença. Se pão e romãs estão sobre uma mesa e quatro estão 
sentados à mesa e um deles está se debruçando sobre ela isso não faz a menor 
diferença.

Não faz a menor diferença se quatro estão sentados à mesa e um está se 
debruçando sobre ela.

Se cinco estão sentados à uma mesa e há pão sobre ela e há romãs sobre ela e 
um dos cinco está se debruçando sobre a mesa isso não faz a menor diferença.

Se num dia que vem de novo e se considerarmos um dia um dia de semana 
ele vem de novo realmente se num dia que vem de novo e nós consideramos 
que todos os dias são dias que vêm de novo eles vêm de novo então quando 
acidentalmente quando muito acidentalmente dia sim dia não e dia sim dia não 
dia sim dia não e dia sim dia não que vem de novo e todo o dia vem de novo 
quando acidentalmente dia sim dia não vem de novo e dia sim dia não e dia sim 
dia não vem de novo e acidentalmente e todo dia e ele vem de novo, um dia vem 
de novo e um dia desse jeito vem de novo. 

MARYAS. Acidentalmente pela manhã e depois disso toda noite e acidentalmente toda  
  noite e depois disso toda manhã e depois disso acidentalmente toda manhã e  
  depois disso acidentalmente e depois disso toda manhã.

MARYAS. Depois disso acidentalmente. Acidentalmente depois disso.

MARYAS. Acidentalmente depois disso. Depois disso acidentalmente.
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MARTHA.

MARTHA.

MARTHA.



  

MARIUS. É falado de desse jeito.

MABEL. É falado de desse jeito.

MABEL. Eu falo disso desse jeito.

MARIUS. 

MABEL Eu falo disso desse jeito.

A paisagem tem a sua organização e afinal uma peça tem que ter a sua organização e 
estar em relação uma coisa com a outra coisa e como a história não é a coisa já que qualquer um 
está sempre contando alguma história então a paisagem não se movendo mas estando sempre 
em relação, as árvores com as montanhas as montanhas com os campos as árvores entre elas 
qualquer pedaço dela com qualquer pedaço de céu e então cada detalhe com qualquer outro 
detalhe, a história só tem importância se você gosta de contar ou gosta de ouvir uma história 
mas a relação está lá de todo modo. E sobre essa relação eu queria fazer uma peça e eu fiz, uma 
porção de peças.

DIGA ISSO COM FLORES
UMA PEÇA

George Henry, Henry Henry e Elisabeth 
Henry.

Personagens subsidiários.
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Eu tenho falado sisso desse jeito e eu falo isso desse jeito. Eu tenho falado disso 
desse jeito.

MARYAS.  
E 
MARTHA.

Mais Maryas e mais Martha 

MARYAS.  
E 
MARTHA.

Mais e mais e mais Martha e mais Maryas.

MARIUS.
E MABEL.

É falado desse jeito e é falado sobre desse jeito.

MARIUS.
E MABEL.

É falado de desse jeito.

MARYAS.  
E 
MARTHA.

Mais Maryas e mais Martha 



Elisabeth e William Long.

Tempo Louis XI

Place Gisors.
Ação numa loja de bolos e à beira mar.

Outros interesses.

As boas vindas a um homem e seu cachorro e o 
desejo de que eles voltem em breve.

George Henry e Elisabeth Henry e Henry 
Henry ruminando.

Elisabeth e William Long.
Esperando.
Quem terá pedido a eles que fossem amáveis comigo.
Ela disse que estava esperando.

George Henry e Elisabeth Henry e Henry Henry.
Quem poderia estar dormindo se eles não estivessem esperando 
por mim.
Ela.

Elisabeth Henry e Henry Henry e George Henry.
Pode ser que ela esteja esperando comigo.
Henry Henry inteiramente pronto para estar aqui comigo.
   Cenário.
A casa onde eles estavam esperando que William Long os convidasse para vir junto e os 
pedisse para não ficar esperando por eles.
Será que eles estarão dormindo enquanto eles estão esperando.
Eles ficarão satisfeitos com tudo.
O que é tudo.
Um jacinto é tudo.
Será que eles estarão dormindo enquanto eles estão esperando por tudo.
 William Long e Elisabeth Long estavam tão silenciosos que se poderia ouvir a casca 
de um ovo se quebrando. Eles estiveram ocupados o dia todo com tudo.
 Elisabeth e William Long estavam muito muito ocupados esperando que ele viesse e 
trouxesse junto o seu cachorro. 
 Por que foi que eles não foram com ele.
 Porque eles estavam ocupados esperando.3

3 Operas and Plays. P.331
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LOUIS XI E MADAME GIRAUD
Cena II

Louis o XI amava um barco.
Um barco sobre o Sena
Afunda e vai.
Folhas que têm padrões
Eles com prazer.
Que seja um empréstimo
Para administrar seu confinamento
Eles irão embora
Sem o qual fará diferença.

Louis XI

Ganhou ouro para a França
E foi desse jeito.
Ele acomodou a ela e a uma garota
Ele e uma esposa
Ele e uma amiga
Eles e sua mãe
A mãe e o filho Percy.4

MADAME RECAMIER
Yvonne Marin

Em voz alta é quando a mãe faz desejos
Quando o irmão faz pesca
Quando o pai considera desejos
Quando a irmã imagina desejos
Ela vai mudar para dizer eu digo eu digo sim.
Deixe ela pensar em aprender nada.
Deixe ela pensar em ver tudo.
Deixe ela pensar desse jeito.

Florence Descotes
Nunca estar intranquilo 
Nunca ter medo
Nunca perguntar será que eles virão

4 Operas and Plays. P.252
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Nunca ter feito
Nunca gostar de ter tido
Pouco disso é deixado então
Ela fez acontecer
Um e dois
Agradeça a ela por tudo.

Madame Recamier
Não é falta de consideração pensar bem deles.

Louis Raynal
Um lugar onde ela se senta
É um lugar onde eles estavam.5

A única é claro que foi encenada é Four Saints. Em Four Saints eu fiz os santos serem 
a paisagem. Todos os santos que eu fiz e eu fiz muitos deles porque afinal de contas há muitos 
pedaços de coisas numa paisagem todos esses santos juntos fizeram a minha paisagem. Esses 
santos atendentes eram a paisagem e ela a peça realmente é uma paisagem.

Uma paisagem não se move nada se move realmente numa paisagem mas as coisas 
estão lá, e eu coloquei na peça as coisas que estavam lá.

Os passarinhos pica pica estão na paisagem quer dizer eles estão no céu de uma 
paisagem, eles são brancos e pretos e eles estão no céu da paisagem em Bilignin e na Espanha, 
especialmente em Ávila. Quando eles estão no céu eles fazem uma coisa que eu nunca vi 
nenhum outro pássaro fazer eles se fixam para cima e para baixo e parecem chapados contra 
o céu.

Um francês muito famoso inventor de coisas que tem a ver com estabilização em 
aviação me disse que o que eu dissera a ele que os pica pica faziam não podia ser feito por 
nenhum pássaro mas não importa se os pica pica em Ávila fazem mesmo isso ou não fazem 
ao menos eles parecem fazer isso. Eles parecem exatamente como os pássaros nos quadros da 
Anunciação o pássaro que é o Espírito Santo e descansa chapado contra o céu ao lado bem no 
alto.

Havia pica picas na minha paisagem e havia espantalhos.
Os espantalhos no chão são a mesma coisa que os pica picas no céu, eles são parte da 

paisagem. 
Eles os pica picas podem contar a história deles se eles e vocês quiserem ou mesmo se 

eu quiser mas histórias são só histórias mas que eles ficam no ar não é uma história mas uma 
paisagem. Que os espantalhos ficam no chão é a mesma coisa poderia ser uma história mas é 
um pedaço da paisagem.

Depois como eu disse ruas e janelas são também paisagem e elas foram acrescentadas 

Revista Ensaia Edição Zero Junho/2015 _ Lingua 101

5 Operas and Plays. P.365



a minha paisagem espanhola.
Enquanto eu estava escrevendo Four Saints eu queria as pessoas sempre querem 

mesmo que os santos sejam de fato santos diante deles assim como dentro deles, eu tinha que 
vê-los bem como senti-los. Acontece que existe no Boulevard Raspail um lugar onde fazem 
fotografias que sempre me chamou atenção. Eles tiram uma fotografia de uma moça jovem 
vestida com suas roupas normais da vida diária e pouco a pouco em fotografias sucessivas 
eles vão mudando até ela se tornar uma freira. Essas fotografias são pequenas e mudam umas 
quatro ou cinco vezes mas no final é uma freira e isso é feito para a família quando a freira 
está morta e in memorium. Durante anos eu parei para olhar para essas fotografias quando 
estava andando e finalmente quando eu estava escrevendo Saint Therese ao olhar para essas 
fotografias eu vi como Saint Therese existiu passando da vida de uma moça jovem comum para 
a de uma freira. E então tudo era real e eu continuei escrevendo.

Depois numa outra vitrine dessa vez na rue de Rennes havia um conjunto grande de 
porcelana e era de um jovem soldado dando esmola para um mendigo e tirando o seu capacete 
e sua armadura e deixando aos cuidados de outro.

Foi isso de certo modo o que o jovem Saint Ignatius fez e não importa parecia mesmo 
ele como ele era para mim e então ele também se tornou real não tão real quanto Saint Therese 
nas fotografias mas mesmo assim real e assim os Four Saints foram escritos.

Todas essas coisas poderiam ter sido uma história mas enquanto uma paisagem eles 
estavam apenas lá e uma peça está apenas lá. Pelo menos é assim que eu sinto com relação a 
uma peça.

De todo modo eu escrevi mesmo Four Saints an Opera to be Sung e eu acho que ela é 
quase o que eu queria, ela é uma paisagem e o movimento nela era um movimento dentro e 
fora com o qual qualquer um olhando para ele consegue acompanhar o tempo. Eu também 
queria que ela tivesse o movimento das freiras muito ocupadas e em contínuo movimento mas 
plácidas como uma paisagem tem que ser porque afinal de contas a vida num convento é a vida 
de uma paisagem, pode parecer excitada uma paisagem algumas vezes parece mesmo excitada 
mas a sua qualidade é que uma paisagem se ela alguma vez fosse embora teria que ir embora 
para ficar.

De todo modo a peça como eu a vejo é excitante e se move mas ela também fica e é isso 
como eu disse no começo o que deve ser o que uma peça deve fazer.

De todo modo eu estou satisfeita. As pessoas escrevem para mim dizendo que estão 
se divertindo enquanto a ópera está acontecendo uma coisa que eles dizem que não acontece 
muito frequentemente quando eles vão ao teatro.

Então você vê o que eu afinal de contas quis dizer.
E então isso é no momento simplesmente tudo que eu sei sobre o teatro.
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Peça



Cachorro enterrado vivo
Daniela Pereira de Carvalho

Os três monólogos subsequentes devem ser interpretados pelo mesmo ator



C - São 250 milhões de células olfativas. A memória entra pelo nariz – junto com o oxigênio. 
O cheiro dos pés, das mãos, da parte entre as pernas dela... O que eu era capaz de enxergar 
nunca passou de uma mínima fração daquilo tudo o que eu podia sentir, pelo focinho, quan-
do ela se aproximava. Está tudo ficando distante agora. Sumindo... Junto com ela que, 
simplesmente, desapareceu do mundo. Todo aquele ar que a envolvia em odores está se 
apagando da minha lembrança. Memória de cão! O problema está no andamento da pas-
sagem do tempo e essa é uma grande diferença entre nossas espécies. As coisas vem e vão 
pelas minhas ideias – quase sempre partindo das minhas narinas. Outro dia, ele fez bolinho 
de chuva numa tarde de muito, muito sol. A casa estava pegando fogo! É o que se chama de 
verão em um país tropical – um tormento. Eu deitei no chão do banheiro porque lá é mais 
fresquinho. Sem forças, coberto com a quentura de tantos pelos, desmaiei profundamente – 
até sentir o cheiro da gordura fritando. Achei que fosse ela, enfim, de volta. Mas não. Era só 
outro aroma que ficou pelo ar como rastro... Ele deve estar sentindo falta dela também – a 
ponto de fritar bolinhos de chuva! Tenho noção, é claro, de que alguma coisa realmente séria 
aconteceu ou, quem sabe, ainda está acontecendo – já faz muito tempo que ela não volta para 
casa. Não sei dizer precisamente quanto tempo porque os dias e as horas ficaram confusas na 
ausência dela – pararam de passar e, de um jeito muito estranho, parecem se consumir 
simultaneamente. Como um cubo de gelo sólido e liquefeito – tudo no mesmo quadradinho. 
Ela me desatava todos os nós – agora até pulgas passeiam por mim. Estou fedendo como um 
sarnento qualquer – não passo agora de um sarnento qualquer. Uma única pulga pode 
morder mais de 400 vezes por dia seu hospedeiro. E elas se reproduzem como os insetos 
cretinos que, de fato, são. Ovo, larva, pupa, pulga. Dezenas, centenas, já, já, serão milhares 
delas. Estou faminto e ele diz que, quanto menos eu comer, menos vou cagar, então... A cada 
dia, menos comida. Continuo cagando. E ele deixa toda a merda dentro do meu quartinho. 
Toda a merda. E já não há mais jornais pelo chão – mijo mesmo pelas paredes. Isso até é 
legal! Não chega a ser uma compensação por todo o resto mas até que é legal... Quer saber 
qual é a filosofia de vida de um cachorro? Se uma coisa não dá para comer nem para foder, 
mije em cima dela. Foder nunca foi o caso para mim – desde meus cinco meses de vida, 
quando sofri aquela extirpação. Comparado com esse, entretanto, aquele sofrimento foi um 
peteleco nas orelhas... Perdê-la é muito mais complicado do que perder minhas próprias 
bolas – é a perda de uma parte extremamente mais intrínseca. Um buraco e tanto – como 

I

cachorro
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esses que agora estão sendo cavados na minha orelha, cheios de moscas incessantes. É... Esta 
é uma época de sucessivas novidades dolorosas – espaços vazios e carne carcomida. Se 
aquele idiota for tudo mesmo o que me sobrou – tenho é que rapar fora! Elaborar um plano 
de fuga – correr para o mundo. Não sinto cheiro de rua desde que ela se foi... Se eu conseguir 
chegar à rua, talvez, quem sabe, até encontre o rastro dela... Talvez, quem sabe... Antes de 
mais nada, preciso me livrar dessa corrente... Atado, assim, minhas possibilidade são ridícu-
las. Não chego nem até a sala... Do quartinho de merda até a entrada da cozinha – esse é o 
limite do meu alcance agora. A casa tem duas portas de saída – cozinha e sala. A da cozinha 
posso ver daqui – mas ele só entra e sai pela porta da sala. Há cinco dias, ou cinquenta anos, 
que estou acorrentado aqui e ele só entra e sai pela porta da sala. Para me evitar, provavel-
mente... É... Eu não devia ter tentando pulverizar a panturrilha dele e rasgar em tirinhas o 
tendão! Não consegui me controlar – ele chegou perto demais. Ele tem aquele cheiro hor-
rível! Ele tem aquela cara horrível! Ele costumava esfregar a cara horrível e o corpo fedido 
dele, nela – o que me deixava puto. Quando eu ia me deitar no colo dela, ela estava cheirando 
a ele. Porra! Esse idiota a contaminava. Foram quatro os ataques realmente graves que 
promovi contra ele – desde que ela se foi. Teve sangue em todos. Antes, eu só rangia os 
dentes. Ela me acalmava, me aquietava. Achava graça da minha embocadura. Mas agora, 
uma vez sozinhos por tanto tempo, eu e ele, nesse convívio de odores detestáveis, mandei ver, 
com toda força, minha mandíbula, na primeira vez, em seu antebraço. Em uma segunda 
ocasião, na mão dele. E, aí então, depois, nas costas, altura do rim. Agora, por último, na 
panturrilha - tentando chegar ao tendão para destroçá-lo e o aleijar. É uma pena que ela 
tenha me dado as vacinas antes de partir – seria ótimo poder transmitir uma doença mortal 
através de singelas gotas de saliva. O primeiro ataque aconteceu por volta do instante em que 
me dei conta, realmente, de que o desparecimento dela não era mais um episódio circunstan-
cial de ausência – uma ida ao banco, ao supermercado, um happy hour com as amigas. Não 
sei dizer em horas, dias... Mas ela encheu meu prato de comida, trocou a água, limpou o 
quartinho... Me pegou no colo à força – me livrei, corri para o prato. E ela se foi. Pela porta 
da cozinha – que consigo ver daqui, mesmo acorrentado. Passou um tempo e não voltou. 
Mais tempo. Mais tempo. O prato se esvaziou. Ele entrou. Saiu. Eu molhei o jornal no chão 
do quartinho... Ele entrou, se trancou no quarto deles – não me deixou entrar. Não me olhou 
na cara – o que até fazia sentido porque, sempre que ele tentava me olhar nos olhos, eu lhe 
mostrava os dentes. O tempo continuou passando. A água acabou. Eu caguei, mijei. Ele 
entrou e saiu outra vezes sem se dar conta de mim. O tempo. A fome. A sede. A imundície. 
Tudo ia surgindo em mim – em volta de mim. Tudo, menos ela. E, então, ele resolveu se 
aproximar. Encheu o prato, a tigela de água. Recolheu os jornais e estendeu outros limpos 
pelo chão do quartinho. Não me olhou nos olhos mas me chamou pelo nome... Paulo César! 
Paulo César! E eu, imediatamente, avancei sobre ele! Nhacccc! Consegui prendê-lo pelo 
antebraço. Ele urrou. Eu me senti aliviado. Achei que fosse conseguir matá-lo. Mas ele lutou 
e se desvencilhou... Saiu correndo e fechou a porta do quartinho... Me deixando preso. No 
isolamento, tive tempo para pensar. Tive tempo para me acalmar. E para concluir o que era 
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evidente - não foi muito inteligente, da minha parte, mordê-lo bem na hora em que ele se 
dava ao trabalho de resolver ao menos alguns dos meus problemas... Mas acontece que ele 
disse o que não devia. Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o 
meu desejo. Paulo César! Paulo César! Come aí... Ela não vai voltar mais – vamos ter que 
dar um jeito nessa vida, só nós dois. O segundo ataque foi quase por engano... Quando ele 
me soltou do quartinho – depois de me manter cativo por, sei lá, milhares de séculos até 
onde pude calcular – eu estava disposto a manter o controle de minha ferocidade.  Tempo-
rariamente, estrategicamente. Durante o aprisionamento, quase morri de tanto latir, uivar,    
grunhir, vociferar, arranhar a porta, arrancar com as unhas a tinta das paredes. Fui sumaria-
mente ignorado – friamente esquecido. Não morri de fome, nem de sede, nem de exaustão 
mas foi por muito pouco. Então, percebi que tinha que ficar manso até que ela voltasse para 
casa... Quando ela voltasse, eu poderia estraçalhá-lo... Ela olharia o meu estado lastimável e 
compreenderia meus motivos. Mas até lá... Tinha que ser um docinho de cachorro com 
aquele idiota transmutado em carrasco ferido! Ele me deixou sair – não limpou as merdas 
acumuladas mas me deu comida e água. O tempo continuou me afastando do tempo em que 
ela estava presente – quando havia muito mais do que comida e água nesse mundinho 
doméstico para mim. Havia bolas jogadas para que eu as pegasse de volta. Havia cosquinhas 
na barriga. E regulares e bem-aventurados passeios matinais! Tudo foi ficando para trás e, 
um dia, ele entrou pela porta da sala, empunhando uma garrafa, despejando tudo o que tinha 
dentro de si, goela a fora... Sentou-se no chão, em meio a uma poça do que antes lhe nausea-
va. Fui até lá e conferi o gosto e o sabor do seu vômito. Ele me afagou a cabeça. Num reflexo, 
mordi sua mão. Pensei rápido e me escondi embaixo do sofá... Ele chorou. Chorou. Não se 
levantou. Não correu atrás de mim. Não tentou se vingar. Quando voltou a si, novamente, 
repôs a comida no meu prato. Pude ver que a mão dele tinha a marca inchada e roxa dos 
meus dentes. Ele colocou um pouquinho de nada de comida, um pouquinho de nada de água 
e sorriu para mim – antes de sair pela porta da sala, sem limpar a minha merda, nem o 
próprio vômito. No terceiro ataque, achei que ele estivesse morto. Atirado no sofá de bruços, 
imóvel, exalando uma podridão bem maior que a habitual. Eu mordi, ele respirou. Mordi 
com mais força, ele levantou. Filho da puta! Paulo César, seu filho da puta! Tirou o pau para 
fora e mijou em cima de mim – na sala de estar. Essas pequenas coisas sujas são, para mim, 
os principais indícios de que ela talvez nunca mais volte. Os montes de merda, a poça seca de 
vômito, a mancha de mijo dele no tapete... Se ele estivesse esperando ela voltar, não seria 
assim tão nojento... Não é possível que ele esteja, simplesmente, largando tudo assim, neste 
estado lastimável, para que ela tenha trabalho, muito trabalho, quando voltar... Ela sempre 
gostou das coisas arrumadinhas... Era, aliás, esse o ponto em que mais frequentemente 
discordávamos... As coisas nos seus devidos lugares... Eu sempre achei interessante, espalhar 
umas paradas pela casa... Papel higiênico... Roupas que pegava no cesto que ficava na área, 
em frente ao meu quartinho... Sei lá... Um pouco de desordem me caía muito bem ao ânimo... 
Mas claro que diante de caos que ele instaurou nada disso faz mais sentido. O quarto e, até 
agora, último ataque, esse que me rendeu o acorrentamento foi por puro desalento. Eu olho 
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em volta agora e não sei mais o que posso fazer da minha vida. Comer o pouco que ele me 
serve, beber o pouco que ele me dá. Cagar o que consigo, mijar o que posso. Latir, uivar, 
grunhir, vociferar, arranhar as portas, arrancar com as unhas a tinta das paredes. Tudo isso, 
praticamente nada. Coçar as pulgas que vieram não sei de onde mas tomam conta de mim 
agora... E essas moscas... Esses buracos na minha orelha... Assustador. Muito assustador. 
Muito doloroso. Usei o restinho das minhas forças para abocanhar a panturrilha dele.... Ele 
me chutou. Me acorrentou. Tudo isso, como sempre, sem me olhar nos olhos... Eu e ela, nós 
ficávamos por muito tempo nos olhando assim – olhos de um vidrados nos olhos do outro. 
Ela estalava os dedos e eu corria para junto dela. Ela tinha uns 487 mil cheiros diferentes, 
todos excelentes... Pausa breve, ele escutou alguma coisa. Ele voltou para casa. Dá 
para sentir o cheiro antes mesmo que atravesse a porta. Fétido. Por que ela não volta? Por 
que ele continua voltando? 

R – Vinte reais paga o serviço? Eu respondi – Vinte e cinco. Vinte e cinco paga! E ele disse 
simplesmente – Pode ir abrindo a cova que eu vou lá pegar o bicho... Era o quê? Umas três 
horas da tarde... Mas não estava muito quente - não ia ser difícil. Quer dizer... Para mim, não 
ia ser nenhum grande problema, cavar um buraco no terreno... Para ele, deveria estar sendo 
horrível! Eu já tinha passado por uma situação daquelas – não era nada bom. Meu cachor-
ro se chamava Porsche – porque eu adoraria ter um carro desses. Mas, convencido de que 
jamais mesmo teria grana para isso, peguei um cachorro vira-lata, na rua, e dei a ele nome de 
Porsche. O Porsche era pretinho, pretinho... Brilhante até. Como o carro dos meus sonhos! 
Para mim, foi um dia tristíssimo aquele em que, sem mais nem menos, ele amanheceu mor-
to. Esturricado. Um dia horrível. Ele era muito divertido... Um arruaceiro, como eu... Ele era 
a minha cara! Engraçado é que, pensando agora, não consigo me lembrar o que foi que eu 
fiz com o corpo dele... Deve fazer uns dez anos isso! Não consigo me lembrar... Apagou com-
pletamente da minha mente. Me lembro dele imóvel. Ainda quentinho. Sem ar, sem vida. E 
nada mais – devo ter tomado um porre tão grande que meu cérebro foi afetado! Vinte e cinco 
paga! Pode ir abrindo a cova que eu vou lá pegar o bicho... E eu cavei o buraco. Então, ele 
voltou. Me entregou o cachorro pela coleira, me deu a grana, virou de costas e se mandou. 
Eu não entendi nada... Fiquei sem reação. É para enterrar o cachorro vivo, então? É isso? 
Porra, eu devia ter pedido umas cem pratas! Olha para esse bicho... Tá no osso. Deve estar 
com alguma doença e, ao invés de sacrificá-lo, o dono resolveu o problema me pagando vinte 
cinco reais por um enterro de corpo vivente... Será que rola? Será que dá para fazer? Vem 
cá, vem cá... Entra aqui... Isso... Deita aí. Deita aí, cachorro! Olha só... Coube direitinho... 
Você não faz a menor ideia, não é? Tá achando esse buraquinho na terra aconchegante, tá?                       
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Caralho! O desgraçado está todo podre mas tem forças para ranger os dentes... Como será 
que isso funcionaria, hein? Se eu começasse a cobrir você de terra... Você ia ficar aí parado 
ou ia sair correndo? Você tem pernas para sair correndo? Esquelético desse jeito... Eu posso 
ir parar na cadeia por fazer uma coisa dessas... Parar na cadeia pela merreca de vinte e cinco 
reais! Mas alguém precisaria se importar com você para me colocar na cadeia! E, ao que 
tudo indica, não tem ninguém no mundo ligando para sua existência, cachorro... Esse orelha 
cheia de ovo de mosca...        Fedido para caralho! Você fez alguma coisa ruim ou está apenas 
morrendo de doença, velhice? Sei lá... Caralho! Queria me lembrar o que foi que eu fiz com o 
corpo do Porsche...    Será que eu enterrei? Será que cavei uma cova e coloquei ele lá dentro, 
como estou fazendo com você agora? Só que ele estava morto – completamente morto. Eu 
gostava do meu cachorro. Ele era gordinho, limpinho... Não era, assim, um farrapo canino 
como você. Que tipo de animal você deve ser para merecer essa tratamento? Ou, então, que 
tipo de animal era aquele cara que cuidou de você como se fosse... Sei lá! Um pano de chão. 
O Porsche e eu, nós éramos assim... Muito ligados. Ele era meu companheiro! Uma vez, eu 
briguei com um cara... Um idiota que me provocou! Eu dei um murro no queixo dele, ele 
desabou no chão... Comecei a dar uns chutes bem no nariz dele... O Porsche estava comigo, 
assistindo a tudo... Era uma rua vazia, de madrugada... Ele ouviu um barulho que eu não ouvi 
porque estava chutando a cabeça do cara... Ele ouviu e latiu – como se fosse para me avisar 
que estava vindo alguém. A gente saiu correndo – lado a lado. Deixamos o cara lá, caído... E 
nos mandamos... Podia ser a polícia, podia ser só outro vagabundo... De qualquer jeito, não 
seria bom, para mim, ser pego naquela situação... O cara estava todo arrebentado! Mas o 
Porsche deu o alerta e escapamos da cena do crime! Bons companheiros... Será que você tem 
nome, cara? Será que seu nome é lixo? Molambo? Zumbi? Zumbi está muito na moda... Só 
que essas costelinhas salientes deixam à vista sua respiração... Você não é um morto vivo... 
Pode estar prestes a morrer... Mas ainda é um ser vivo. Com quantas pás de terra eu teria 
que te cobrir para que você não conseguisse se mexer e sufocasse até o fim? Quer morrer? 
Isso seria melhor? Está sofrendo? A cara daquele seu dono... Será que eu me lembro da cara 
dele? Eu devia chamar a polícia! E entrega-lo! Eu devia chamar a sociedade protetora dos 
animais! Posso tentar salvar a sua vida... Ou, então, executar a tarefa para a qual fui – pessi-
mamente – pago. Eu posso fazer o que eu quiser com você agora, cachorro! Você quer viver 
ou quer morrer? Eu larguei aquele cara lá, naquela rua vazia, de madrugada... Será que ele 
sobreviveu? Será que eu sou um assassino? Eu senti uma dor tão grande quando encontrei 
o Porshe morto na cozinha – naquela manhã de uma terça- feira qualquer. Uma dor tão 
grande. Não sou um homem sem coração. Nunca mais quis saber de outro cachorro – ele não 
era substituível. Acho que nunca mais eu nem cheguei perto de outro cachorro... Até agora...   
Para não ter que lembrar do Porshe... Mas você, assim, tão esculachado não lembra em nada 
o meu Porshe... Você mal parece um ser da sua espécie. Que tipo de monstro é você, hein? E 
eu? Será que eu sou o tipo de monstro capaz de te enterrar vivo?
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D - Quanto tempo a mente humana leva para gravar uma memória? Converter um aconteci-
mento em memória? É todo tempo de duração do acontecimento ou será apenas o instante 
final? O segundo de saída... Será que é nesse momento – o finalzinho – que o cérebro trans-
forma o presente em uma imagem na lembrança? Uma imagem que – dali por diante, do fim 
em diante, uma vez já fora do tempo – poderá ser revivida inúmeras vezes – indefinidamente 
– como um gozo ou como um tormento. Ou será que – enquanto vivemos – cada milissegun-
do de cada segundo vai sendo, imediatamente, apreendido e transmutado em passado dentro 
da nossa cabeça? Um processo contínuo ou um recurso desesperado anti-perda? Existe um 
modo geral de funcionamento ou é sempre, sempre, uma especificidade? A memória. Eu 
queria dizer que me lembro bem de tudo. Mas, na minha cabeça, não é bem assim que as 
coisas se dão... “Esqueça os meses, esqueça os seus finais. Esqueça os finais...” Ela vivia me 
dizendo... Mas as engrenagens dos meus pensamentos sempre reconstituem as lembranças a 
partir do modo como as coisas terminaram... Eu começo sempre a lembrar pelo fim. Perco 
todos os começos, com o tempo. Talvez, isso seja uma coisa, absolutamente, minha – como 
uma impressão digital ou um fator X. Agora, tudo o que consigo me lembrar é que ela foi 
embora e me deixou um cachorro que sempre me detestou – Paulo César. Nome estúpido. 
Paulo César. Eu me chamo Paulo Vítor e tenho um cachorro chamado Paulo César. Quer 
dizer, eu tinha... Quer dizer, ela tinha... O que eu tinha era o amor dela... Eu tive, por um 
tempo. Agora, não tenho mais nada. Só a minha própria vida, completamente, fora dos eixos. 
Essa casa imunda... Vazia. Nem o Paulo César está mais por aqui. Eu já bebi, cheirei e engoli 
todo o tipo de coisa mas sou forte para caralho... Sempre acordo depois das super doses 
excessivas. Sempre acordo intacto. Em meio a poças de vômito ou cortes no rosto, depois de 
despencar pelo chão... Mas inteirinho! O corpo aguenta muito mais do que é possível supor à 
princípio. O corpo aguenta continuar apesar da cabeça não fazer mais sentido algum. Será 
que, a essa hora, ele já está morto? Paulo César, filho da puta! Mandei, literalmente, cavar a 
sua cova! Em pensar que fui eu que o encontrou, quando era um filhotinho, vira-lata, um 
cãozinho mendigo, andando no meio de uma auto estrada... Não tinha muito carro passando, 
não posso dizer que ele estava na iminência de ser atropelado... Mas corria o risco, é claro... 
Andando, idiotamente, feliz pela estrada a fora, bem sozinho... Quando o coloquei dentro do 
carro, não estava pensando em ficar com ele, apenas resgatá-lo daquela situação de emergên-
cia. Mas acontece que cheguei em casa e ela o amou instantaneamente – perdidamente. A 
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grande maioria das pessoas do mundo se derrete diante de filhotinhos! São tão cheios de 
partes minúsculas, tudo tão... Cuti-cuti. Mas ela odiava bagunça, odiava sujeira... Achei que 
fosse me dar o maior esporro quando tirei o vagabundinho de dentro do carro... Que nada! 
Não consigo mais me lembrar dele como um filhote. Deve ter um monte de fotos por aí, é 
claro... Mas não vou nem me dar ao trabalho de procurar porque ela estará em todas as 
fotografias, grudada nele, tenho certeza... Um cão feroz! Cresceu sendo assim. Minha mão 
ainda está inchada. Tem uma ferida inflamada nas minhas costas e minha batata da perna 
está doendo sem parar... Filho da puta! Estava fraco, fraquíssimo e, ainda assim, teve forças 
para me cravar os dentes! Aquele filho da puta, sempre me odiou incondicionalmente! Alheio 
a qualquer aspecto do conceito de gratidão. Ela era o único amor que compartilhávamos. 
Dividíamos. Disputávamos. Fui um imbecil pensando que ela não fosse demorar para voltar, 
justamente, por causa dele... Achei que, em um ou dois dias, estaria de volta porque não 
conseguiria ficar mais do que isso longe dele... Mas que nada! Como é que ela pode aban-
doná-lo assim? Não falo nem por mim... Mas como é que ela pode abandonar o Paulo César 
aos meus cuidados raivosos? Ele nunca, nunca fez nada que magoasse ela! Só cagava e mijava 
no jornal, dentro do quartinho de empregada... Não latia alto aqui dentro... Era só amor e 
devoção irracional e irrestrita – completamente diferente de como era comigo. Para mim era 
só patada! Sempre que eu fechava a porta do quarto, ele tentava me matar... Não era uma 
tentativa de morder, era vontade de me ver morto... Ela gemia alto, dentro do quarto... Com 
suas orelhas direcionáveis, o Paulo César era capaz de, em apenas 6 centésimos de segundos, 
localizar o ponto de origem de um som. Mas não entendia que não era sofrimento o que ela 
estava exprimindo com aqueles gritinhos... Quer dizer... Pode ser que ela tenha ido embora 
por estar sofrendo... Mas não, necessariamente, enquanto a gente transava... Não... Espero 
que não... Em que momentos será que ela sofria? Talvez esteja sofrendo agora. A melhor 
explicação para o desparecimento dela é um rapto. A mais plausível. Ou, simplesmente, a 
menos desconfortável para mim... Que ela não tenha ido por vontade própria... Que um 
homem, horrivelmente forte, a esteja mantendo em cativeiro, acorrentada, com pouca comi-
da, pouca água. Apenas o suficiente para sobreviver. Já pensei em abdução também mas... 
Não! Abdução é um hipótese ridícula. Prefiro rapto. Pensando assim, nada disso, esse aban-
dono, ganha qualquer contorno de um plano. É apenas uma brutal consequência da violência 
que ela sofreu – ainda pode estar sofrendo – presa em um quartinho sem janelas ou pontos 
de fuga. Obrigada a usar o chão para suas necessidades fisiológicas... Privada de decisão, 
impedida de ir e vir. Longe de mim à força – não por escolha. Ela não abandonaria o Paulo 
César por livre e espontânea vontade! Não abandonaria! Ele era o bichinho dela – eram tão, 
plenamente, íntimos. Por que ela o deixaria para trás? Ele andava ao lado dela na rua, sem 
coleira – atenciosamente. Ele a orbitava! Se ela me deixaria assim, sem qualquer nota de 
esclarecimento, já não sei dizer... Não tenho certeza. Mas ela era uma pessoa que tinha 
enorme prazer em argumentar. Então, fico pensado que, alguém que gostava tanto de dis-
cutir, discutiria antes de partir, não é? Escreveria alguma coisa, ao menos. Claro que haveria 
motivos para sumir... Ela teria alguns, eu teria alguns... O próprio Paulo César teria alguns... 
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Ele, aliás, seria um excelente motivo para eu dar no pé... Filho da puta, irritante! Conviver, 
dentro da própria casa, com um ser sempre disposto a te arrancar um pedaço é um incômodo 
considerável. E, ainda por cima, havia o agravante da compaixão dela – exclusivamente, 
dedicada a ele, é claro. Se ela tivesse que escolher entre eu e o Paulo César... A questão é que 
ela não precisava escolher! Não tínhamos chegado a esse ponto – poderia continuar tendo 
nós dois – Paulo Vítor, Paulo César. Entretanto, desapareceu da minha vida e da dele. Todos 
os dias, eu vou ao Instituto Médico Legal e faço uma espécie de ronda mórbida pelos cinco 
maiores hospitais de emergência da cidade. Todos os dias, continuo sem encontrar qualquer 
resposta. Uma pessoa que evaporou no ar. Sem tirar um centavo do banco, sem levar sequer 
uma meia... Ou aquela camiseta branca – surrada, desbotada – estampada com uma foto do 
Michael Hutchence de peito aberto – que ela usava, ao menos uma vez por mês, para dormir, 
desde 1997. Eu fico tentando encontrar motivos para que ela tenha decidido se desvencilhar, 
assim, da vida inteira que levávamos juntos. Obviamente, a primeira coisa que me vem a 
cabeça é que ela possa ter se apaixonado por outra pessoa. Outro homem. Um estrangeiro 
com quem deixou o país... Mas não levou o passaporte, já verifiquei... Ele pode ser um crimi-
noso, um fugitivo... Talvez tenham saído ilegalmente do Brasil... Ou, quem sabe, ela tenha se 
apaixonado por uma mulher. Mudado de nome – quem sabe até de sexo. Leva tempo para 
uma pessoa conseguir mudar de sexo... Eu pesquisei... O que será que aconteceu? Garrafas e 
mais garrafas diárias de Jack Daniel’s não tiram essa pergunta de dentro da minha cabeça. 
Que porra será que aconteceu com ela? Eu sempre achei que preferiria não saber caso, por 
exemplo, eu estivesse sendo traído ou, então, estivesse com os dias contados. Eu sempre me 
vi como o tipo de pessoa que escolheria não saber... Agora, no entanto, tudo o que quero é 
saber. E pode ser que isso jamais ocorra. Pode ser que eu morra na ignorância completa do 
destino dela. Se existiu livre arbítrio. Se existiram razões ou culpas. Forças ocultas ou a ação 
de uma atrocidade escabrosa. Quantos quilômetros nos separam agora? Você pode medir a 
distância através do espaço ou através do tempo. Quantos mais dias se passam, mais longe 
um do outro nós ficamos. E se ela entrar por essa porta agora e perceber que aquele filho da 
puta de quatro patas não está mais aqui? Será que vai virar de costas e sair correndo me 
amaldiçoando definitivamente? Se perguntar o que aconteceu com ele, o que eu vou dizer? 
Você não me deixou escolha, querida. Eu tinha que reagir de alguma maneira. Tinha que 
me vingar... Devido ao modo como a minha memória funciona, não consegui me apegar às 
boas lembranças que você – aparentemente – havia deixado para trás. Tudo o que ficava 
martelando na minha cabeça era essa final sem desfecho no qual fui abandonado sem 
qualquer informação. Ele me mordeu várias vezes, depois que você sumiu. O que, antes, era 
apenas uma ameaça – a vontade dele de me triturar – tornou-se real. Ele me culpava pelo 
seu desaparecimento – dava para ver isso naqueles olhos furiosos. Então... Eu mandei 
enterrá-lo vivo. Eu mandei enterrá-lo vivo. Paulo César. Paulo César... Eu mandei enterrá-lo 
vivo. Meu Deus, o que foi que eu fiz! Eu mandei enterrá-lo vivo! Eu paguei para que o   enter-
rassem vivo... Se ela voltar, não vai mais poder me amar... Se tiver mesmo sido raptada e for 
solta ou conseguir se livrar, vai voltar para casa e descobrir o que eu fiz... Caralho! O que foi 
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que eu fiz! Paulo César, filho da puta! Eu posso limpar tudo... Eu posso deixar a casa toda em 
ordem... Mas... Já faz o quê... Aproximadamente, nove horas que eu saí daqui com ele na 
coleira... E mandei o cara jogá-lo numa cova! Ah! Minha querida, você não iria               
reconhecê-lo... Ele não era mais o cachorro que você amou e cuidou... Eu acabei com ele! 
Muito antes de levá-lo até aquele terreno baldio. Eu fui acabando com ele, aos poucos... Fiz 
com ele quase a mesma coisa que fizeram com você, no cativeiro... Agora, já não é assim tão 
reconfortante imaginá-la trancada em algum quartinho escuro, abafado e fedido, querendo 
voltar para casa... A casa caiu. Minha querida, a culpa é toda sua! Toda vez que eu entrava 
no Instituto Médico Legal, procurando por uma mulher branca, de trinta e cinco anos e me 
diziam que um corpo com essas características havia sido encontrado... Todas as vezes, que 
eu tive que olhar dentro de um saco, para ver se o cadáver era seu... Eu enlouquecia um 
pouco. Eu perdia em sensibilidade e ganhava em desvario. Então, tinha que voltar para 
casa e enfrentar aquele cachorro rangendo os dentes... Babando de ódio... Você não iria 
reconhecê-lo com as costelas aparecendo... As orelhas... Com bicheira! Eu mandei enter-
rá-lo vivo porque, assim, tenho que parar de desejar que você volte para casa, meu bem... 
Agora, você não pode mais voltar – seja lá o que tenha acontecido a você. Não importa 
mais. O que eu faço comigo agora? Ele tira a camiseta e veste uma camiseta branca, 
surrada estampada com uma foto do Michael Hutchence. Dormir não significa 
mais nada para mim, não tenho descanso. Nem fome, nem sede. Não tomo banho mais 
banho, nem ouço mais música. Ele latia constantemente – quando eu chegava perto, dava 
para sentir o ódio. Mas a maior parte do tempo, eu podia entender, perfeitamente, que era 
por amor que ele estava rosnando... De dor. Filho da puta! Essa dor não tem enterro... Por 
que ela não volta? Por que eu não desapareço?
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Uma conversa com o artista visual, designer gráfico e professor 
Gabriel Gimmler Netto

por Natália Quinderé e Rodrigo Carrijo

A descrição do gesto



Natália Quinderé: Quando você veio pra cá, Gabriel?

Gabriel Gimmler Netto: Em 2010. Em 2009 defendi meu mestrado, e, em se-
guida, fui selecionado pro programa Rumos Artes Visuais, do Itaú Cultural, e aí 
comecei a viajar. Fui pra Rio Branco, Salvador, São Paulo e pra cá. E, quando eu 
vim pro Rio, já estava a fim de dar um tempo, de ficar fora de Porto Alegre, e calhou 
de conhecer a Carolina, que é gaúcha, mas mora aqui há muitos anos e com quem 
me casei.

Gabriel nos mostra algumas das obras que estão pelo espaço.

G: Então estou com coisas espalhadas por vários cantos, entende? Vai demorar um 
tempo pra conseguir reunir tudo em um lugar só.

N: Ah, foi esse trabalho [Desenho Instalado 2, 2010] que você veio montar aqui no 
Paço Imperial, em 2010?

Foi em uma tarde bastante abafada de março que Gabriel nos recebeu no Largo das Artes, um 
centro independente de arte contemporânea com ateliês coletivos, residências e exposições 
localizado em um casarão do século XIX, no centro histórico do Rio de Janeiro. Ali, Gabriel 
manteve seu ateliê até dezembro do ano passado e é onde ainda guarda algumas de suas obras 
de maiores dimensões. Bacharel em Artes Plásticas e mestre em Design e Tecnologia, ambos 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vive no Rio de Janeiro desde 2010, 
onde trabalha como professor universitário (SENAI CETIQT), designer gráfico e artista visual. 
Participou de exposições em diversos estados brasileiros e foi um dos artistas contemplados 
na quarta edição do programa Rumos Artes Visuais, do Instituto Itaú Cultural. Sua pesquisa, 
tanto acadêmica quanto artística, busca colocar em questão os limites do desenho, a relação 
do desenho com o design e, por meio de apropriações e instalações, encontrar espaços de        
experimentação para o que chama de desenho gestual.  Seu trabalho é bastante marcado por 
uma relação performática com os materiais, “unindo em sua poética a performance e a insta-
lação como procedimentos do próprio desenho.”1 Neste encontro, em contato com algumas 
de suas obras e com os materiais que dispunha em arquivo num computador pessoal, como        
videoinstalações e fotografias, conversamos sobre a sua formação, os trajetos intrínsecos a al-
guns de seus trabalhos e a força que participa, quase sempre, de seu processo criativo.

1 “E a luta contra o sentido de desenho tradicional solicita do artista uma amplitude do próprio conceito do gesto de desenhar, 
unindo em sua poética a performance e a instalação como procedimentos do próprio desenho.” In: CÍCERO, João. Desenho e 
risco – A poética de Gabriel Gimmler Netto. Arte & Ensaios, revista do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais/ EBA/
UFRJ, ano XXI, n. 27, p. 65,  jun. 2014.
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G: É, porque ele dependia de uma montagem minha. Quando nós alugamos o es-
paço do Ateliê Subterrânea2, eu já estava fazendo esses desenhos que tem a ver com 
o movimento do corpo. E lá havia uma parede muito grande, tinha uns 7 metros, e 
logo que entrei eu pensei: vou fazer um desenho nessa parede! Porque eu tenho uma 
coisa de às vezes recuar e ter que trabalhar no quarto de empregada e o trabalho 
ficar menor, e, outras vezes, quando tenho um espaço maior, o trabalho se expande, 
de acordo com o tamanho da parede. Porque é um  movimento, e um movimento 
pode se expandir num salto, numa corrida. No caso desse, pensei em fazer nessa 
parede e fazer caminhando. Caminhando ou correndo. A primeira montagem que 
fiz era completamente diferente, um desses papéis era tipo uma escultura, tinha 
diagonais…Quando essa obra foi selecionada para o Rumos, pediram para eu fazer 
vários e eu fiz. Que era pra poder “itinerar”. Então cada montagem eu escolhia al-
guns, e pegava fita adesiva, durex, durex largo, colava, decalcava…Porque é papel 
vegetal, é esse papel aqui. 

Ele nos mostra um papel que está sobre a mesa.

Gabriel Gimmler Netto, Desenho Instalado 2, grafite sobre papel vegetal e decalques em fita adesiva, dimensões variadas. Montagem Paço Imperial, Rio de Janeiro, 2010. 
Foto: Carolna Veiga.

2 Espaço artístico independente, em Porto Alegre, com ateliês coletivos, exposições, performances, cursos, debates e outros. 
Gerido pelos artistas Lilian Maus, Túlio Pinto, Guilherme Dable, Adauany Zimovski, James Zoertéa e o próprio Gabriel Netto, 
funcionou de 2006 a março de 2015, quando foi anunciado seu encerramento.
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G: Quando eu colo o durex aqui e retiro, ele traz só o grafite, entende? Só o risco. 
Então eu decalcava e reposicionava o desenho lá na parede. Por isso tratava-se de 
uma montagem que eu precisava fazer. Era uma instalação que eu devia fazer no 
lugar. A maior parte desse durex se perde depois. 

N:  Esse trabalho parece ir um pouco nesse sentido de o desenho ganhar também 
o espaço, não é? Ele tem uma coisa grande, quase cenográfica. Como foi que você 
começou a desenhar nessas escalas, em geral pouco comuns ao desenho?

G: É, cenográfico… Eu já não saberia dizer o que nele é cenográfico. Ele tem  real-
mente uma coisa do espaço. É muito simples a maneira como começou: eu estava 
na faculdade e tinha uma professora, a Umbelina, que me deu aula de desenho. A 
gente tinha uma disciplina, lá no final da faculdade, chamada Desenho Criativo, 
para quem se formou na ênfase de          Desenho. Na época havia ênfases em De-
senho, Pintura, Escultura etc. Então a Umbelina conseguiu um ateliê pra gente que 
não era nem no prédio do Instituto de Artes, era no prédio da reitoria… E quem 
cursou a disciplina com ela recebia uma cópia da chave dessa sala. Ela nos entrega-
va a chave e dizia: olha, dia tal a gente se encontra e conversa sobre o trabalho de 
vocês.  Era um ponto no qual a gente já tinha autonomia, já estávamos descobrindo 
muitas questões etc. E essa liberdade de ter um ateliê e poder ir a qualquer hora, 
para mim e para alguns outros que fizeram aquela disciplina comigo, foi o estopim 
para uma transformação. Foi uma catarse, mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tinha 
ganho de um amigo… Eu tinha um amigo que morava com um arquiteto, e, quando 
esse arquiteto saiu, ficaram uns rolos de papel vegetal na casa desse meu amigo e 
ele me disse assim: ah, você não quer esses rolos de papel vegetal? E eu disse: ah, 
eu… beleza!  

Rodrigo Carrijo: Então foi uma coisa que apareceu meio que ao acaso, o mate-
rial!

G: É, eu já desenhava muito no papel manteiga, ou em algum papel vegetal menor, 
e eu gostava muito do contato do grafite com esse tipo de papel. Porque ele tem um 
contato suave, macio. Só que, de repente, eu tinha um rolo de papel vegetal! Que 
eu podia abrir, grandão, que podia definir o meu formato. E era, na época – acho 
que hoje isso não tem mais –, papel vegetal com uma gramatura muito pesada. Ele 
era espesso, então ele amassava e não rompia. E isso, do grafite na superfície, foi 
natural acabar no desenho. Eu já estava num processo em que a marca era mais 
importante do que a temática. Já tinha começado isso. Acho que onde eu chegava 
mais perto da abstração era desenhando plantas. Então o movimento da planta ia 
pra uma coisa meio abstrata. E quando ganhei esse papel, meu trabalho abstraiu 
total. Antes, meus trabalhos não eram tão abstratos. Eram mais figurativos. Eu de-
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senhava umas plantas e conseguia chegar em algumas coisas, a mancha…No pa-
pel manteiga, fazia umas manchas por trás…Conseguia alguma coisa assim. Mas 
quando surgiu esse papel vegetal grande, pesado, aí abstraiu, porque comecei a me 
jogar com muita força. Os primeiros desenhos com ele eram muito viscerais, muito 
fortes. Deixa eu ver se tenho alguma coisa aqui.

Gabriel começa a procurar alguma imagem em seu computador. Ele 
nos mostra alguns de seus desenhos anteriores à experiência com o 
papel vegetal grande.

G: Eles já iam pra uma abstração, sabe.

R: Aí você também trabalhava com cores… 

G: Sim. Aqui é aquarela. Aqui é giz pastel. Havia a figuração ainda, mas isso aqui já 
estava me interessando mais do que qualquer coisa. Você vê que há uma tentativa 
de representar o corpo, mas a mancha já aparece…Aqui já tinha uma mancha que 
ora define o fundo da figura, ora é apenas a mancha. Então essas coisas já estavam 
muito intensas pra mim. E quando eu ganhei esses papéis, eles viraram isso, eles 
amassavam etc. Então entrou uma garatuja, entrou essa intensidade, eu conseguia 
amassar.

R: Quanto aos amassos, eles vieram naturalmente e você passou a se apropriar de-
les, ou você já começou com a proposição de amassar?

G: Primeiro, amassou. Aí eu achei que era legal e comecei a amassar.

N: E o que é garatuja?

Gabriel Gimmler Netto, Duplo. Aquarela, pastel seco e grafite sobre papel, 
42cm x 21cm, 2002.

Gabriel Gimmler Netto, Síndrome 
de Basquiat, aquarela e grafite sobre 
papel, 15cm x 21cm, 2002.

Gabriel Gimmler Netto, Inverno, pastel seco sobre 
papel, 42cm x 42cm, 2001.
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G: Garatuja é esse tipo de coisa [mostra um tipo de riscado]. Que escreve, mas não 
diz nada; que tenta escrever…

R: Como aparece essa relação entre o desenho e a escrita no seu trabalho?

G: A escrita é um desenho. Pelo menos nessa parte gráfica da escrita. Acho que 
essa coisa meio psicografada, que é a garatuja, meio solta, ela é mais… Enfim… Não 
sei dizer. Tenho que pensar. Aliás, foi através disso que consegui soltar muito. Já 
tinham algumas coisas que andava escrevendo e via que essa escrita eu tinha mais 
prazer em fazer quando ela tomava um ritmo mais rápido e virava mais desenho e 
menos palavra. Eu gostava mais disso. Esse desenho aqui tem tudo a ver com isso; 
as coisas que aconteceram aqui se ampliaram com o tamanho, com a velocidade.  
Daí a imagem figurativa não teve mais lugar. Então fiz alguns desenhos assim, e fiz 
uma exposição.

N: Isso foi em que ano, mais ou menos?

G: 2002. A exposição, eu fiz no início de 2003. O próximo passo foi tentar organizar 
um pouco isso. Eu já tinha essa ideia de continuar com a grande dimensão, continu-
ar com esse material, que já tinha me apaixonado, só que não conseguia mais fazer 
com tanta naturalidade. Isso começou a ficar meio fake, entende? E pensei que 
tinha que organizar, que restringir algumas coisas. Então… 2002… Tenho péssimos 
registros disso. Alguns trabalhos já nem existem mais, se rasgaram ou… Porque é 
muito violento mesmo. Aí surgiu isso, de eleger um movimento só, para recobrir 
a superfície do papel. Este aqui, por exemplo, é só esse movimento do ângulo, na 
intenção de ocupar a folha inteira. Esses outros aqui são dessa época, também.

Gabriel caminha pelos desenhos que estão na sala e nos mostra que 
alguns deles estão com regiões bastante frágeis, com eventuais rasga-
dos e revestimentos de proteção (com papel japonês, por exemplo).

N: Então você se colocava essas proposições: agora farei riscando em círculos; 
agora farei com um ombro só…

G: Isso… E vou flexionar os joelhos. Esse tipo de coisa, sim. Até que chegou             
nesses aqui, que fiz lá em Itaparica-BA, porque o Rumos [Itaú Cultural] me deu 
uma residência lá na praia de Itaparica. No instituto Sacatar, vocês conhecem? É 
muito legal. Aliás, pra propor ser residente lá não precisa ser artista visual – pode 
ser escritor, por exemplo. Eles dão residências de dois meses na Ilha de Itaparica, 

Revista Ensaia Edição Zero Junho/2015 _ Companhia 120



em que eles pagam a sua estadia. Você vai e fica lá, dois meses trabalhando, num 
lugar que você não tem ideia! E esses desenhos aí, que fiz com outro movimento, 
eu usei algu mas coisas como régua, algumas madeiras que encontrei lá. E era um 
movimento mais desordenado; nem só mais desordenados, porque tem alguns que 
são bem ordenados. Eu chamei de Coreográfico porque criei um tipo de partitura 
de dança, não era mais um uníssono ou um gesto só. Eu chamei de Coreográfico 
porque eu gostei do nome, mas não que tenha a ver com uma coreografia e não que 
esse conteúdo inicial que tem aí me interesse tanto; nunca pensei… Quer dizer, até 
pensei: ah, vou fazer uns vídeos a partir disso, e até fiz, vou mostrar pra vocês, mas 
não é uma coisa que me bate tanto quanto o desenho.

N: Ah, então não é? Porque também ficamos pensando se, pra você, o processo em 
si já é a obra, entende? A ação de fazer os movimentos não é tanto uma questão pra 
você? 

R: É, aparece de maneira muito forte em seu trabalho uma certa performance da 
criação.

G: Pois é, não tem como não ser uma questão. Mas não é a questão central. Se fosse, 
até soaria mais “contemporâneo”, mas não é. O que faço com o vídeo é diferente, eu 
gosto, mas não tem esse conteúdo performático. Tem uma coisa da performance, da 
instalação… O “acadêmico”, hoje em dia, é a performance e a instalação. Que tem 

Gabriel Gimmler Netto, Coreográfico 2, grafite sobre papel, 100 x 40cm, 2010. Foto: Carolna Veiga.
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em meu trabalho, mas não é a questão central. Pelo menos não até agora. Posso não 
ter me dado conta, eu estou no meio de um processo. Talvez, um dia, eu venha a 
perceber algumas coisas que hoje eu não me dê conta. 

N: Sobre esses desenhos em que você se propunha, por exemplo, partir da ação de 
desenhar círculos, você vai olhando e diz paro, ou tem a ver com um esgotamento 
do corpo?

G: Sim, tem a ver com o esgotamento do corpo. Tem muito a ver com o esgot-
amento do corpo no dia, porque é uma sessão de trabalho. Pega, vai lá e faz faz 
faz faz, para e faz faz faz faz, para e faz faz faz faz, até não aguentar mais. Daí vai 
embora pra casa. Dificilmente, no outro dia, consigo continuar aquele desenho. Às 
vezes não dá, não tem a mesma energia. Daí para, e tem tudo a ver com a fadiga 
mesmo. Um esgotamento do corpo.  Agora, por que eu acho – fico pensando muito 
sobre isso; muito não, mas fico pensando – por que eu acho que a carga da perfor-
mance não é tão vital no meu trabalho? Poderia mostrar uma performance, fazer o                                                                                            
desenho na hora, as pessoas vendo….Por que isso não me interessa? Porque não 
tenho disposição pra isso. Não sou assim tão desprendido, sou meio encabulado, 
não faria isso. Uma coisa que já pensei em fazer é… Eu tenho uma irmã que é do                                                                      
teatro. Teatro-dança. Professora da Universidade de Pelotas. E a gente já pensou 
em fazer algum trabalho juntos, mas nunca fizemos. Um trabalho em que eu pas-
sasse para ela uma partitura mesmo, uma partitura de dança, feita a partir de al-
guns desenhos, e ela fizesse os desenhos! Talvez fosse uma ideia. Talvez, um dia. 
Meio Sol LeWitt, ou um Sol LeWitt de um outro jeito. Em que o desenho não seja 
mais eu. Talvez, daí, dê pé. Por enquanto ainda me divirto fazendo eu mesmo os 
desenhos. Então ainda sou meio… egoísta, nesse sentido. Mas por que não penso 
tanto em fazer do desenho uma performance? Porque ele gera uma marca, e a mar-
ca conta a história desse movimento. Então não é preciso que eu apareça, entende? 
O movimento está ali. 

R: Você nunca teve a chance de tornar público esse processo de composição?

G: Já tive. Não comigo atuando, mas em vídeo já tive. Vocês querem ver? 

R: Claro. E esse vídeo foi exibido em uma exposição, com outros trabalhos?

G: Isso. Foi no Museu do Trabalho (Porto Alegre-RS), em 2009. A exposição se 
chamava Sobre Desenhos. Nunca mais mostrei, me arrependi profundamente de 
mostrar o vídeo. Não gostei.
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Gabriel procura alguns vídeos em seu computador.

G: Ah, esses vídeos eu tenho gostado muito! O André Severo, que foi curador da 
30ª Bienal de São Paulo, em 2012, junto com o Luis Pérez-Oramas, foi convidado 
para fazer a curadoria de um projeto da revista da Fundação Iberê Camargo, daí ele 
me chamou e resolvi apresentar esses vídeos. Achei que seria meio ridículo fotogra-
far um desenho e mostrar, achei meio banal, então pensei em fazer uns vídeos. 

R: Isso é um tecido?

G: É, é um tecido. E eu filmei aqui, no Largo das Artes. Em vez de fotografar o 
desenho, filmei o desenho. Essa ideia me pareceu meio bizarra em princípio, estra-
nha, e eu gostei. Porque tem um momento em que entra algum movimento, tem o 
som ambiente daqui, o movimento do vento, e eu gosto disso. 

Assistimos ao vídeo. 

R: A experiência muda completamente. E o vídeo acaba se transformando numa 
outra obra.

Gabriel Gimmler Netto, Tecido 1, grafite sobre tecido de poliéster, 700cm x 120cm, 2012. Foto: Carlina Veiga.
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G: É! E eu mostrei como vídeo, o vídeo sendo o trabalho, não o desenho. 
Ah, tem um outro aqui… É isso, mas não muda muito. Tem esse aqui que 
muda mais, porque eu dei a sorte ainda do sino da igreja começar a tocar 
e isso começou a fazer parte do trabalho.

R: Agora, quanto ao vídeo em que você mesmo está fazendo a ação...

G: Sim, tem esse aqui.

R: É o que você disse que havia gostado?

G: Tem um outro que gostei muito, que fiz lá em Itaparica. A Carolina 
Veiga foi me visitar um dia na residência, uma semana, e filmou. Eu 
havia recolhido alguns galhos do mangue, que estavam soltos, e estava 
desenhando nesses galhos. E havia um galho que estava muito preso 
na praia, na areia. E eu disse: ah, eu quero desenhar naquele galho 
hoje! Quer filmar pra mim? E ela filmou. E esse é um dos únicos que                  
editei, porque geralmente não edito os vídeos. Tenho até uns vídeos que 
se chamam vídeo dogmas, porque teve uma vez que inventei um dogma 
pra fazer vídeo. Assim: a câmera que eu tiver, o som ambiente, liga e 
desliga, sem edição, e ele tem que transformar uma coisa em outra – a 
ideia era essa. Quando ela começou a filmar, eu já tinha desenhado um 
pouco. 

Som do grafite sobre o tronco.

R: E tem aí uma questão de filmagem, me parece. O vídeo não está ape-
nas como registro.

G: Exato, tem o olhar dela, que está procurando algum enquadramento, 
alguma coisa na paisagem também. Eu gosto muito desse vídeo. O outro 
é mais documental. Esse eu acho que é mais um vídeo mesmo, o outro 
era meio documento e eu mostrei junto com os desenhos, então não fi-
cou legal.

N: É, eu acho que, talvez, mostrar o processo das proposições, com os 
desenhos finais, pareça meio redundante. O vídeo da Carolina já é outra 
coisa. 

G: Exatamente. Isso já é um trabalho pronto em si. E aquele outro, 
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Gabriel Gimmler Netto, Superfície Tempo, 2010, vídeo, 
cor, som , 3'40
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quando eu mostrei o vídeo do processo – embora não tenha sido do processo dos 
desenhos que estavam expostos junto a ele – não ficou legal. Inclusive o nome era 
Vídeo de Processo, eu acho. 

N: E tem a ver com o tempo, também. Do dia...

R: Como um esgotamento do dia.

G: Sim, é verdade. Tem a ver, sim.

N: E um esgotamento da própria superfície do tronco.

R: E da visualidade também, que certamente vai se transformando com a chegada 
da noite. Você não usa nenhuma espécie de iluminação além da natural, não é?

G: Não! E o que vocês veem lá atrás é Salvador.

N: Você foi convidado para essa residência?

G: O Rumos Itaú Cultural deu quatro residências: uma na Alemanha, uma na 
Holanda, outra na Inglaterra e outra em Itaparica-BA. Na verdade, eu ganhei a 
residência nacional. Mas pra mim foi incrível, porque foi a mais longa. Fui com 
o Marcos Harum, que também foi um dos curadores do Rumos. Ele também es-
tava lá, então estávamos juntos. E com outros artistas. Havia um sul-coreano, uma 
norte-americana, uma francesa e um sul-africano. Foi ótimo.

R: Agora já tá bem escuro.

N: Se escuta apenas o barulho.

G: E tem esse vídeo que falei pra vocês, que é o vídeo dogma, em que eu tento 
encontrar uma situação na qual a câmera vai mentir. Vai transformar aquela coisa 
numa outra. 

Assistimos ao vídeo em que há um objeto girando e em transformação         
constante de cores e formas, formando uma espécie de caleidoscópio. 
Não conseguimos identificar de imediato do que se trata.

G: De acordo com a frequência, não conseguimos mais ver o contínuo dele, e então 
o vemos fragmentado. E se a frequência é alterada, passamos a ver o contínuo outra 
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vez, e chega em uma outra frequência, e fica fragmentado de novo.  Mas era uma 
camiseta em uma centrífuga de roupa!

N: De repente, isso fale mais do seu trabalho de desenho do que a filmagem do 
processo em si.

G: É, porque aí tem uma escolha. A escolha é a seguinte: é eu ficar parado. Em vez 
de fazer o movimento, o movimento é o da coisa. A minha intervenção é ficar para-
do o máximo de tempo possível até conseguir uma transformação.

N: E quando você fez esses vídeos? Quando começou a pensar em fazê-los? Em que 
ano, você se lembra?

G: De cabeça, não, mas…2009. E tem esse aqui, olha, que fiz lá em Itaparica, tam-
bém.  Sempre tem uma coisa do som. Mas só essa coisa de eleger o movimento. E o 
movimento, nesse caso, é o não-movimento. É ficar estático. É tudo com a câmera 
na mão, não tem tripé. E a câmera se confunde, eu acho, então ela estoura e dá esse 
tipo de efeito.

R: Como se a câmera não se decidisse sobre a melhor forma de olhar para essas 
alterações.

G: É, ela deixa entrar! A câmera é uma folha, na verdade. O desenho é o vento que 
está fazendo. Tem muito a ver com desenho. E essa coisa da sorte de aparecerem 
umas linhas, como essas que vemos aí. Enquanto eu filmava, essas linhas não apa-
reciam. Elas surgiram depois, no computador.

R: Você estava num barco?

G: Não, isso aí era tipo um espelho d’água.

N: É, seu trabalho tem uma sempre uma relação com o tempo super forte. Que 
engraçado, mesmo os vídeos! 

G: Sim, tem. 

R: O tempo tanto como um procedimento de criação como de percepção também, 
não é, que se impõe um pouco.

Vemos um vídeo em que Gabriel risca seu corpo – peito, pescoço, ros-
to, dentes – de frente para uma webcam. 
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R: Você fez com quê esse vídeo?

G: Skype. Alguém filmou do Skype. Por isso que dá essa quebra, sabe? E depois, 
como eu não sabia editar, chamei o Pedro Lucas, um amigão meu, e ele editou. En-
tão um dia ele chegou e disse: Cara, botei uma trilha sonora no teu vídeo! Tinha 
esse Jimi Hendrix e eu me amarrei! É quase um clipe.

R: Com uma aproximação mais direta da performance, talvez.

N: E por que você decidiu fazer esse vídeo em que você risca o próprio corpo, você 
se lembra?

G: Foi curiosidade. Pra usar o corpo como suporte. Depois eu acabo dizendo que a 
performance no meu trabalho não é tão importante. Mas é importante! Eu que ain-
da não resolvi muito bem isso. Já mostrei esse vídeo em uma exposição no Atelier 
Subterrânea. 
R: Em relação às suas questões, você está investigando alguns suportes possíveis 
para o desenho mas, para além disso, existe alguma outra questão que seja especí-
fica do desenho e que tem te interessado?

Gabriel Gimmler Netto, Estudo de Amplitude 2, 2004, grafite sobre papel vegetal, 600cm x 200cm (dimensão total). Foto: Carolina Veiga.

A descrição do gesto Gabriel Gimmler Netto 128



G: Acho que mais do que suporte, eu estou investigando o desenho mesmo, como 
limite. Porque, na verdade, o desenho que eu fiz no tronco ali de Itaparica está lá 
até hoje. Não é um desenho que tenha essa carga de desígnio, ou de projeto, que 
geralmente embutimos no desenho. Essa carga de representar, ou de registrar algu-
ma coisa. Você mesmo disse: ah, você está riscando. Eu digo: eu estou desenhando. 

R: Ou: você está escrevendo.

G: É, antes de desenhar. É um processo anterior ao desenho, essa coisa de instau-
rar uma marca. Acho que está mais aí a questão. Na instauração, mesmo, dele. No 
fim das contas, o desenho não busca representar muita coisa, não busca descrever 
nada. Ele é como foi instaurado e é o que fica ali. É a carga inicial que ele tem, não é? 
Do tempo de fazer, e da ação, do gesto que foi feito, e como aquela marca descreve 
aquele gesto. Enfim, a questão é essa. O suporte… Em algumas exposições que fiz, 
tinha uma coisa de uma coleta, de coletar os materiais e desenhar por cima deles. 
Sistematicamente. Mas mudou.

G: Querem ver mais? 

Gabriel passa a nos mostrar outras obras que estão pelo espaço. Mos-
tra Estudo de Amplitude 2 (2004), um conjunto de seis desenhos que 
constituem este trabalho.

G: Essa era a maior parede que eu tinha no ateliê, desse formato aqui. Então ele é 
modular porque era o jeito de fazer.
N: E esse também faz parte dessa série do estudo de movimentos.

G: Isso.

R: E você fez todos ao mesmo tempo, com eles já montados, ou….

G: Eu fiz um de cada vez, tentando imaginar a continuação. Talvez, se tivesse uma 
parede maior, poderia fazer ele inteiro; mas, na época, eu fiz um de cada vez.

R: E é claro que você não conhecia a relação que iria se estabelecer entre os                   
desenhos.

G: Ao todo, não – foi uma surpresa. Eu me lembro que, em algum momento, eu 
consegui montar essa parte aqui em duas paredes, depois consegui montar outra 
parte e ver, mas o todo eu só soube na hora da exposição. Pena que seria muito 
difícil pendurá-los agora.
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R: Ver o trabalho pessoalmente é muito diferente. O grafite tem um brilho que, nas 
fotos, meio que desaparece.

G: Se eu tento trazer na foto, fica fake.

R: É que a foto já define onde está esse brilho, dependendo da iluminação.

G: Exatamente. Por exemplo, esse aqui eu vendi há pouco tempo para um amigo. 
Ele viu o desenho pela internet, curtiu, e vendi. Mas eu tive que falar que ele estava 
comprando um desenho preto sobre preto. Ele vai ter que iluminá-lo pra poder apa-
recer. Porque na imagem, na fotografia, eu o iluminei e aparece super bem. Agora, 
ao vivo, com vidro por cima, ele vai ter que iluminar o desenho pra poder aparecer. 
Enfim, ele comprou ciente disso. Em algum ângulo, dependendo de onde ele colo-
car, não vai aparecer.

N: E esses trabalhos aqui, são mais recentes?

G: Esses são bem recentes. Tanto que eu estou numa dúvida atroz quanto a eles.

R: É uma tela de tecido?

G: É, coloquei o tecido numa tela. Fiz diretamente no tecido e depois coloquei na 
tela, mas meio que me arrependi. Mas resolvi guardar, estanquei esse processo e, já 
que tinha que guardar, guardei na tela que é mais seguro. Esses são bem recentes, 
são do ano passado (2014). E são dos poucos que tem inspiração numa imagem, 
que é…Surgiu do movimento. Surgiu naquele ali, na verdade, surgiu naquela curva 
ali. Eu estava fazendo ele, as retas assim, lá daquele canto, e surgiu uma curva. E 
essa curva me remeteu a uma imagem muito forte, porque eu havia acabado de 
visitar aquela oca, no Parque Lage. E aquela coisa ficou muito na minha cabeça, eu 
fiquei muito a fim de fazer uma oca. E aí comecei a tentar perseguir essa curva da 
oca, da palha. Então esse aí tem uma coisa da imagem que é muito…Uma imagem 
que antecede ele, sabe? Não que antecede, mas que insp…Que surgiu, mas acabou 
inspirando…Sei lá. 

R: Interessante como o grafite também muda no tecido e o brilho já é outro.
G: É o fixador que apaga um pouco e deixa mais fosco. Só que, no papel, consigo 
guardar melhor. No tecido, o grafite cai muito. João Cícero foi muito legal no tex-
to que escreveu pra Arte & Ensaios! Ele reforçou em mim essa coisa do desenho. 
Embora, falando com vocês agora, essa coisa da performance também fique mais 
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evidente e eu também comece a achar que tem isso mesmo. 

N: Acho que quando pensamos no seu trabalho em relação ao gesto, à exaustão, ao 
corpo…

G: Você falou isso da exaustão, e era uma coisa sobre a qual já não pensava mais. Eu 
me lembro que teve uma época em que, pra definir… Em algum lugar, me pediram 
pra escrever sobre isso e eu fiz uma frase que era tipo assim: O movimento que dita 
a forma, ou que cria a forma, e a fadiga e o cansaço são o limite da ação. Vocês 
perceberam essa coisa do cansaço que é muito evidente e sobre a qual eu já não 
pensava tanto.

R: Atualmente, você está produzindo? Tem algum projeto de exposição?

G: Não, atualmente, não. Eu dou aula todas as manhãs. Dou aula de desenho,          
figura humana, cor, metodologia visual, essas coisas do curso básico de design, e 
isso me toma muito tempo. Então, nesse momento, eu to produzindo pouco. Pra 
manter a problemática, manter a questão. Quanto a fazer exposição... Exposição 
não quer dizer que você está mantendo a questão do trabalho. Às vezes é o con-
trário, faz o que já tem, e faz o que não tem mais questão, faz pra mostrar e tal. Pelo 
menos, essa é minha experiência, em algumas exposições que fiz foi dessa maneira. 
Essa coisa do trabalho ressurgir, o processo de elaboração dele é outro, o tempo é 
maior, ele não é o tempo da demanda da exposição. No meu processo de trabalho 
é assim. Então eu não posso deixar ele se estancar, porque aí ele se perde e, pra 
voltar, fica mais difícil.

N: Vou desligar o gravador.                                                
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