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O silêncio e o choque.  

Hoje os minutos em que escuto o 

som ao redor passam muito 

rápido, são pequenas ligações com 

uma corrente forte de eletricidade, 

passam muito rápido mesmo.  

Era como um abismo que me 

distanciava de mim mesma.  

Um cavalo xucro também sente medo. 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa prõpoe a articulação do tempo e do ritmo na construção da cena teatral intitulada 

Meu canto é de ninguém, realizada em formato de vídeo cena. O trabalho teve como roteiro 

base o conto O rato filho, escrito pela autora desta pesquisa, inspirado no modo de escrever de 

Clarice Lispector, cuja poética é uma referência para este trabalho. O tempo e o ritmo são 

abordados através de experiências do corpo e da voz da atriz, assim como através da captura e 

composição de imagens em vídeo. O tempo, além de ser abordado cronologicamente para que 

se pudesse elaborar as ações também é pensado numa perspectiva mais ampla, para além dos 

ponteiros. A pesquisa flerta com os conceitos de teatro pós-dramático e a construção de uma 

narrativa não linear, utilizando como principais autores Constantin Stanislavski, Hans-Thies 

Lehmann e Alberto Melucci, entre outros. 

 

 

Palavras-chave: Atriz. Clarice Lispector. Ritmo. Vídeo Cena. 

 



ABSTRACT 

 

 

This research proposes the articulation of the time and rhythm in construction of the theatrical 

scene entitled My singing is nobody´s, performed in a video scene format. The work was based 

on the short story The son rat, written by the author of this research, inspired by Clarice 

Lispector's way of writing, whose poetics is a reference for this work. The time and rhythm are 

approached through experiences of the actress's body and voice, as well as by capturing and 

composing video images. The time, in addition to being approached chronologically, so that it 

can be elaborated as actions, is also thought in a broader perspective, beyond the clock's 

pointers. The research flirts with the concepts of post-dramatic theater and the construction of 

a non-linear narrative, using as main authors Constantin Stanislavski, Hans-Thies Lehmann and 

Alberto Melucci, among others. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia1 é o assunto do momento em todas as partes do mundo e está presente na 

vida, na prática e na escrita desta pesquisa. Em dois mil e vinte, ano que termino minha 

graduação, os hábitos da sociedade foram drasticamente modificados e a reflexão sobre a 

possibilidade do desaparecimento e da morte da humanidade apareceu de forma iminente. Sinto 

como se o corpo todo tivesse sido alvejado aos poucos, no passado, por uma espingarda de 

pressão, mas o corpo não conseguiu morrer, desaparecer, ele ainda se move, ele cria. De repente, 

não mais que de repente, eis que de um tiro desses, sem pretensão, haja visto algumas falhas 

decorrentes dos últimos tempos, eis que de um tiro desses, abriram-se todos os orifícios de uma 

só vez e a estranheza de desacelerar em meio ao furacão fundiu-se ao ato de criar uma cena de 

teatro. Sinto como se o líquido que era armazenado naquele corpo tivesse saído de fora a fora, 

de todas as partes, de todos os membros. Esse algo seco que restou, de tão leve, começou a 

subir como um balão de gás quase invisível. Lá no alto, bem no alto, o balão se misturou às 

nuvens e não conseguiu mais existir como antes, ele se integrou ao mundo com um olhar 

atravessado pelas experiências. É uma sensação bruta, bronca, rústica, primitiva ou asselvajada 

de uma coisa que atravessa e talvez não tenha ainda uma forma totalmente concreta. Escrevo 

isso porque vivo, sinto medo, angústia, liberdade e um misto de coisas que muitas vezes não 

consigo compreender facilmente, mas às vezes parece que chego muito perto.  

Quem tem me ajudado nessa busca e afirmado que é possível dar uma semiforma dos 

atravessamentos do mundo no indivíduo foi Clarice Lispector2, através da escrita. Ao ler seus 

livros e contos achei um caminho possível para criar teatralmente. Através de Clarice e também 

de minha orientadora, Tatiana Cardoso, foi possível criar coragem e partir de um lugar que me 

sinto confortável, a escrita. Clarice Lispector, por sua singularidade com a combinação das 

palavras, para mim, é a autora que consegue permear o dentro e o fora, o que têm limites e o 

que é ilimitado da experiência humana. O medo de dar um nome à coisa e limitar possibilidades 

de movimento talvez seja o que me conecta a ela, especialmente através de seus livros Água 

Viva e A paixão segundo G.H. Por um tempo fiquei agitada quando perdi minha edição de Água 

Viva, estava cheia de anotações e grifos meus. Mas agora quero que quem a pegou emprestado 

e não devolveu faça bom proveito. Quando eu ler novamente o livro, mas desta vez sem minhas 

                                                 
1 Epidemia que se estende por dois ou mais continentes. São exemplos de pandemia, a Peste Negra, a Gripe 

Espanhola e esta que estamos vivendo atualmente, em 2020, a pandemia do Corona Vírus, que provocou a doença 

denominada COVID-19. 
2 Clarice Lispector (1920-1977) é uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira que trouxe novas 

características para a literatura com sua forma fluida de escrever. 
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anotações, quem sabe as palavras me tragam sentidos diferentes, talvez algo que antes tenha 

passado longe da minha percepção como leitora. Talvez o tempo novo do “instante-já” 

(ALENCAR, 2014) de leitora, faça-me ler também, como se fosse pela primeira vez, 

relacionado ao que Katya Queiroz Alencar diz da poética de Lispector, especificamente em 

Água Viva: 

 

A narradora afirma isso no livro: “Sei o que estou fazendo aqui: estou improvisando. 

Mas que mal tem isso? improviso como no jazz improvisam música, jazz em fúria, 

improviso diante da plateia”[...]. Nessa perspectiva, Água viva é considerado por 

muitos críticos um romance sem romance ou uma prosa poética que é escrita em um 

tempo do instante-já, cujo processo escritural pulsa a metalinguagem, corporalmente, 

no momento simulado da criação literária, não se vinculando a nenhum gênero 

literário. (ALENCAR, 2014, p.1). 

 

O tempo do “instante-já” (ALENCAR, 2014) teria alguma relação com outro tempo, 

que não o cronológico, assim como o entendemos? Pensar sobre finitude da vida, o 

desaparecimento, a perecibilidade, o prazo de validade, são possibilidades que podem afetar ou 

influenciar uma produção artística em teatro? É importante reconhecer-se nisso e pensar que 

tudo circula junto? Acredito que não existe uma única resposta para essas perguntas. 

É importante para o meu processo de atriz e criadora em teatro fazer aproximações com 

artistas mais experientes, ver como eram ou são seus processos de criação e com isso, abrir 

espaços para o reconhecimento e possibilidades de aproveitar e investir no meu modo de criar, 

visto que ao fazer teatro com o coletivo nem sempre há tempo suficiente para imersões e 

descobertas mais individuais, tanto quanto seria necessário para mim.  

O objetivo deste trabalho foi investigar como diferentes tempo-ritmos na ação, no 

movimento,  no uso da voz e na composição dramatúrgica afetam o fluxo de uma cena de teatro 

e influenciam em suas possíveis significações. Neste caso há o interesse pela composição das 

imagens e sons do cotidiano em uma vídeo cena3, intitulada Meu canto é de ninguém4, que vai 

depender da mistura do trabalho da atriz e dos elementos do ambiente e da natureza também. 

Mas só existe esse objetivo porque, primeiro, houve um espaço para a palavra, para a escrita 

fluida. Percebo que estou aberta para a escrita quando desacelero, diminuo o ritmo e, 

conscientemente, deixo-me afetar por essa dilatação. O interesse pelo tempo e pelo ritmo nesta 

pesquisa veio pela explosão de sensações que me perpassaram ao desacelerar em alguns 

                                                 
3 Visto que a pesquisa foi realizada no meio de uma pandemia que impossibilitou o encontro social, o trabalho 

adquiriu o formato de vídeo cena, para que fosse disponibilizado à banca avaliadora do TCC e ao público via vídeo 

conferência. Denominei vídeo cena, pois o tratamento principal foi compor a cena teatral gravada em vídeo com 

outras cenas e imagens registradas em meu ambiente doméstico, durante o processo.  
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TPwjIROkfdo&ab_channel=CharleneUez/>. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPwjIROkfdo&ab_channel=CharleneUez
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instantes. Nesse contexto, pergunto-me: como criar teatralmente a partir dos fluxos de 

pensamentos que desembocam no meu exercício de escrita? Como utilizar variações de ritmo 

na fala e na ação para dar forma teatral a um texto literário, neste caso um conto que eu mesma 

escrevi, intitulado O rato filho5? Como utilizar-me de diferentes velocidades para a criação de 

uma cena teatral? Como valorizar as imagens que possam surgir de um tempo lento, mais 

dilatado? Ora, se o ritmo foi um fator essencial para que eu pudesse escrever um conto ele 

também pode ser utilizado para tornar teatral o que escrito está. O ritmo lento do cotidiano, 

antes mesmo de estarmos em quarentena, tem feito emergir em mim estranhamentos corpóreos 

e pensantes. Caminhar pelas ruas de Montenegro6, por exemplo, e perceber a aceleração de 

tudo, caminhar mais lentamente que o normal, prestar atenção em quem cruza o meu caminho, 

olhar no olho das pessoas, não correr para chegar na rodoviária, ficar em desconexão com o 

tempo pessoal, todos esses acontecimentos são também motores desta pesquisa. Em muitos 

desses momentos há uma expressão através da escrita, como se a escrita fosse uma leitura de 

mim, como que se o “não sentido” pudesse existir do lado de fora. Por perceber isso é que houve 

a proposição de investigar as possibilidades de uso dos diferentes ritmos na cena, talvez também 

uma tentativa em tornar teatral o que se dilata em mim quando escrevo.  

A palavra tempo, a palavra composta ritmo-lento e Clarice Lispector dão um sentido 

singular para existir nas rachaduras desse mundo torto, que não anda, mas circula. Esse 

“circular” me faz roer todas as unhas das mãos, o desaparecer como ato com início e fim faz 

com que o meio seja a busca. Como escreve Lispector (1998), um It que mexe comigo, é como 

se o It  fosse o tempo exato de cada ação, não pautado pelo tempo do relógio, mas pelos fatos 

em si, alguma coisa que, se tirarmos a casca, todos também reconhecerão sem a necessidade 

das palavras.  

Lispector sobre o It:  

 

Mas há também o mistério do impessoal que é o "it": eu tenho o impessoal dentro de 

mim e não é corrupto e apodrecível pelo pessoal que às vezes me encharca: mas seco-

me ao sol e sou um impessoal de caroço seco e germinativo. Meu pessoal é húmus na 

terra e vive do apodrecimento. Meu "it" é duro como uma pedra-seixo. A 

transcendência em mim é o "it" vivo e mole e tem o pensamento que uma ostra tem. 

Será que a ostra quando arrancada de sua raiz sente ansiedade? Fica inquieta na sua 

vida sem olhos. Eu costumava pingar limão em cima da ostra viva e via com horror e 

fascínio ela contorcer-se toda. E eu estava comendo o it vivo. O it vivo é o Deus. 

(LISPECTOR, 1998, p.19). 

 

                                                 
5 Em anexo, ao final da monografia. 
6 Cidade onde morei por quatro anos para cursar teatro na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 
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Outro dia escutei um rapaz em Montenegro dizer assim no celular: Bah, só tô pelas cinco 

e meia. Então eu fiquei me perguntando: E no resto do tempo onde você estaria? Se ele pensasse 

sobre o que ele mesmo disse, o que mudaria? O que aconteceria com o rapaz em todo o resto 

do tempo até as cinco e meia? Se acelerássemos o tempo, por exemplo, ele não estaria, digamos, 

consciente até as cinco e meia? Estaria inconsciente? E inconsciente quer dizer o quê? Esse 

tempo que liga uma coisa a outra é o quê? Os atravessamentos me ajudam a compor o que não 

consigo dizer. Nesta selva de palavras e pensamentos eu encontro Clarice: “Que febre: não 

consigo parar de viver. Nesta densa selva de palavras que envolvem espessamente o que sinto 

e penso e vivo e transforma tudo o que sou em alguma coisa minha que no entanto fica 

inteiramente fora de mim. Fico me assistindo pensar.” (LISPECTOR, 1998, p.67). O ritmo é o 

antes, depois há a escrita, depois o uso dos ritmos novamente através da fala e dos movimentos 

para tentar encontrar uma maneira de atuar. Na proposição da vídeo cena há um jogo com o 

ritmo e com o tempo de duração das imagens. Encontrar uma ligação possível que una todas 

esses tempos distintos e os deixem fluindo no trabalho é um desejo.  

Durante essa quarentena, dois filmes do Tarkovski7, Andrei Rublev8 e O espelho9, 

foram-me desafiadores. A ânsia de querer compreender, chegar no fim do filme logo, e ao 

mesmo tempo questionar-me sobre a ordem cronológica dos fatos provocaram uma descoberta 

de apreciação de imagens e símbolos muito bonitos e fortes, mas foi necessário dizer-me o 

seguinte: calma, volta, olha isso! Dos dois filmes, muitas imagens me instigaram: uma barca 

que passou no rio, o balão de ar que subiu, os diálogos, as folhas secas, a lavoura, o olhar, os 

quatro elementos, a simbologia, o perder o foco narrativo e dar importância para o 

acontecimento do momento e o seu significado. Depois de assistir os dois filmes minha proposta 

da pesquisa tive uma perspectiva menos assustadora e o pensamento de unir as ideias soltas e 

trabalhar de alguma maneira que as fizessem conversar dentro da ideia da vídeo cena, mesmo 

que sem uma lógica linear, foi tomando forma.  

O texto criado a partir de um fluxo de pensamento, Travessia, que será apresentado no 

início deste trabalho, foi escrito quando houve a experimentação do ritmo lento em minhas 

ações cotidianas, já que tudo estava acelerado demais. Travessia foi essencial para este processo 

de pesquisa.  O capítulo 3 deste texto esboça uma perspectiva sobre os conceitos de tempo, 

                                                 
7 Andrei Tarkovski, cineasta russo (1932-1986).  
8 Lançado em 1966. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=er3kGojjH5s&t=1711s/>. Acesso em 

20 de junho de 2020. Observação: A legenda não está mais disponível, há apontamento nos comentários do vídeo. 

O link foi procurado novamente em 17 de agosto de 2020. 
9 Lançado em 1975. Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=CYZhXm02kN0&t=274s/>. Acesso em 28 

de junho de 2020. Observação: Precisa colocar a tradução automática e escolher o português. 

https://www.youtube.com/watch?v=er3kGojjH5s&t=1711s
https://www.youtube.com/watch?v=CYZhXm02kN0&t=274s
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especialmente o não cronológico. Tempo é uma palavra que muitas vezes provocou e ainda 

provoca em mim uma busca incessante por poéticas que agregam formas narrativas múltiplas. 

O capítulo 4 investiga conceitos de tempo e ritmo numa perspectiva teatral com apoio teórico 

principal de Stanislávski, assim como contempla momentos descritivos das sensações advindas 

da prática. Relaciono algumas características do teatro pós-dramático através do autor alemão 

Hans-Thies Lehmann, crítico e professor de teatro, com o processo cênico desta pesquisa em 

forma de vídeo. Por último, há a concatenação de todas as ideias e uma tentativa de procurar 

mostrar onde o trabalho chegou ao final da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso.  

O processo desta monografia se deu a partir da escrita fluida. Clarice perpassa todo o 

processo de criação dessa experiência cênica. Clarice, com sua forma de escrever livremente o 

que está dentro do peito, é a mulher que inspirou os primeiros rabiscos que depois se 

transformaram no denominado O filho rato. Escolhi este conto como o condutor dramatúrgico 

de minha cena, mesmo que sua narrativa se dê em algo não-linear. A escrita do conto ocorreu 

ao permitir-me discorrer livremente sobre os acontecimentos cotidianos e sobre um olhar 

diferente da perspectiva cronológica de tempos e fatos. Para a criação dramatúrgica da cena há 

uma tentativa de articulação entre alguns trechos de textos de Clarice e o conto do rato, um 

cruzamento de ideias que pretendem ter uma vida em forma de cena, neste caso em forma de 

vídeo-cena. Foi importante apresentar desta forma, em vídeo, porque as diferentes linhas do 

tempo puderam se unir. No processo todo o que procurei dizer estava espalhado nas imagens, 

músicas, cenas da natureza, animais, silêncios e textos. Para que esta pesquisa tomasse forma 

foi necessário convidar alguém que conseguisse editar bem o material e ao mesmo tempo que 

pudesse entender um pouco sobre o processo e o trabalho, por isso o meu amigo e parceiro 

Eduardo Fronckowiak foi convidado para a edição do filme. Ele foi muito importante para que 

o caos pudesse ser apresentado de uma maneira bonita. 

No olho do furacão foi importante observar os fatos cotidianos, diminuir o ritmo, 

apreciar, escrever e brincar com pequenas gravações em vídeo que pudessem capturar alguma 

coisa e dar alguma forma ao trabalho que propus.   
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2 TRAVESSIA 

 

O texto a seguir foi escrito em maio de 2019, na cidade de Canoas, em frente à estação 

de trem Niterói. Esperar de forma consciente o ônibus, pensar sobre o tempo e desacelerar 

provocaram-me o desejo para esta investigação. Escrever em fluxo foi aprender a confiar no 

sentido das coisas amorfas e também um impulso para aproximar-me de Clarice Lispector. 

Desacelerei para ampliar minha percepção de mundo. Através dessa experiência houve uma 

expansão do corpo e dos pensamentos. Através do dispositivo ralentar o ritmo, ampliei meus 

sentidos para escrever, o que contribuiu muito com os caminhos de busca desta pesquisa.  

 

Naquele dia eu fiquei do tamanho do mundo, aconteceu mais ou menos o seguinte: 

esperar-se em mim mesma assim, no duro. Quando a angústia da espera me ensaiava, eu a ela 

perguntava: - por que diabos não fico em mim por instantes sem pensar no que virá e se virá o 

que eu espero? Neste caso era um ônibus. Hoje eu suporto o peso do mundo com a base de 

samurai, passos leves e certeiros, cada movimento pega o objeto certo e não erro as letras 

enquanto digito, a espera do ônibus mexeu comigo, esperar mexeu fundo e forte. Meus dentes 

nunca morderam um wafer de chocolate branco com tanta precisão como agora, o movimento 

do meu braço, para pegá-lo, partiu denso e descansou denso, milimétrico e consciente de que 

o tempo está aqui para ser usado nos mínimos detalhes, sem pressa. Dilatar-se em si, assim, 

no duro. Esperar-se em si, no duro, eu endureci, escrevo endureci porque não encontrei outra 

palavra, fiquei exata, grande e dentro do planeta, eu consigo tocar o denso. Esperar comigo 

mesma de forma consciente me fez grande. Ora, já parou para se perguntar qual é o sentido 

da angústia quando sem tem de ficar só e não arrumar armadilhas para se distrair do tempo? 

Eu paro e estou só, me pergunto novamente: - por que não pode ser incrível estar sozinha em 

outra cidade sem ter o que fazer, a não ser esperar, e apenas esperar o ônibus? É diferente de 

quando passo um tempo programado sozinha, num lugar onde a música possa me distrair sem 

que eu perceba. É diferente quando eu fico comigo mesma, vou entrando em várias histórias e 

situações, aqui eu falo do duro, do seco, de se confrontar sem ser hipotética como a gente quase 

sempre é, eu falo de estar de frente, de lado, sob, sobre, em cima, embaixo de si mesma e não 

hesitar em pensar num futuro qualquer, seja que o papelzinho da bala vai voar e imaginá-lo 

voado, nada, é presente puro. A gente se acostuma a esperar o que vem pela frente e a espera 

se torna imaginação de alguma coisa, previsão de outra, uma angústia, porque aceleramos 

sempre. As pessoas, penso eu, podem se sentir felizes sozinhas, mas quando faz parte de um 

programa, pois elas se distraem de si mesmas com outras coisas que gostam, livros, músicas, 
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filmes, sem perceber, mas e quando é você com você mesma tendo que pensar que o presente é 

só a carne, os ossos e o sangue? Tornar-se consciente de si mesma e saber que não tem o que 

fazer, que é ali, no duro, é uma Guerra Fria. Bloquear o que virá é expansivo, é como se eu 

experimentasse o mundo. Hoje fui para a parada de ônibus em frente à estação de trem Niterói, 

buscava minha casa em Montenegro, minha cama, meus lençóis, meu chuveiro, minha solidão 

programada e disfarçada de solidão, pode perceber que é raro ficar sozinha mesmo, sem 

distrações, sem livros, sem música, só a respiração e o autodiálogo. É uma selva a solidão 

solidão, não a solidão disfarçada, é a solidão conversando com seu cérebro o tempo inteiro e 

dizendo para ele que a hora seguinte não existe ainda. Fui itinerante por uma manhã, a espera 

de um ônibus que veio três horas depois do previsto por mim, que saí de uma casa sem conferir 

o horário certo. Na noite anterior, uma garota me disse que as horas eram cheias e por isso 

teria ônibus às sete, às nove e às onze da manhã do amanhã, então eu só permaneci com essa 

ideia na cabeça e mais o sorriso dela, oito e trinta eu já estava plantada na BR10. Eu sabia que 

esperar era o meu destino, fiquei sabendo também que conversar comigo mesma é bom e que 

toda a vez que eu pensava no futuro das próximas horas e até na aula da noite eu fugia de mim 

e então buscava retornar para a imensidão surda do mundo e me dizer que pode ser mais fácil 

levar a vida com a carne e não com a cabeça. Mais fácil no mundo em que estou caindo agora, 

não no cotidiano, porque estou enclausurada dentro do cosmos e me sentindo fora de conexões 

humanas. Quando eu vou passar um pano na casa eu não preciso ter pressa, meu tempo é todo 

do chão e o chão é meu, mas a gente quer sair correndo para fazer outra coisa e acaba ficando 

leve demais, passageira demais, como a vida tem sido nos últimos tempos, desde que deixei de 

ser criança e me envolver por inteiro em tudo, até no sermão que parecia ser a vida resumida 

ali, dentro demais. Eu dei tempo de citar o pano na casa porque vi dois rodos atrás da porta 

do meu quarto, exatamente agora e exatamente agora eu tenho e estou dando o tempo da 

escrita, sem pensar no depois, estou conversando comigo mesma e sem pressa. Experimentar 

fazer o que se está fazendo sem prazo para acabar e sem pensar no que virá é assustador e 

expansivo, é um bate e volta entre seu coração, seu cérebro e seus músculos. Não finja que me 

entende, não se engane e muito menos me engane, te peço. É reservar um tempo para o que se 

vive, sem ligar a demora e anular o futuro, as atividades subsequentes. Tudo fica milimétrico, 

os movimentos se dilatam e ficam mais devagar, certeiros. O tempo é diferente e assim não 

existe régua, é um soco de cima para baixo e vice-versa, você fica comprimido, mas expandido. 

O tempo. Eu estou em suspensão, falo apenas o essencial com as pessoas hoje. Às vezes é bom 

                                                 
10 Rodovia brasileira que corta e país de norte a sul. 
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se distrair e ter um mundo leve, não é o caso de hoje, suspensão não é sinônimo de leveza. Hoje 

eu espero sem querer nada em troca. Hoje eu converso comigo o tempo inteiro. Hoje sou 

presença densa em terra firme. Hoje sou suspensa em terra firme. Hoje eu paro em toda a ação 

precipitada de futuro e me resgato para a dureza de estar comigo, apenas. Hoje eu pergunto 

se preciso de futuro. Hoje eu não sou capaz de caber no mundo. Hoje eu me sinto longe de todo 

mundo. Hoje eu me sinto perto de mim. Hoje estou encostando meus dedos no paraíso da terra. 

Hoje eu não faço parte de você. Hoje eu entro, mas saio. Hoje eu suporto ficar dilatada e não 

explicar nada. Hoje me sinto indiferente ao que me era comum. Hoje eu experimentei me puxar 

para dentro. Hoje eu não saio tão fácil daqui. Hoje eu experimentei o mundo bom, denso e 

bom. Hoje eu sei que não me reconhecerão. Hoje eu apenas estou aqui, dando tempo ao tempo, 

deixando ele ser. Estou chorando sem motivos. Você vai enlouquecer se toda a ação quiser 

escapar do futuro e das armadilhas da mente. Viver sob armadilhas é viver de uma forma mais 

leve, muitas vezes necessária porque quando soubermos o peso do mundo em comunidade ele 

vai explodir de tanto amor. Por hoje sei que algumas pessoas estão dentro também, densas, 

umas três ou quatro, entre todos continentes. Experimenta, experimenta se puxar para dentro, 

tudo vai ficar mais lento e o tempo vai se instaurar de forma harmônica, mas o mundo não está 

na mesma harmonia do que eu, cuidado, não faça isso de qualquer maneira. O mundo e eu de 

encontro, em choque, se ele fosse como eu o digo agora estaríamos em paz. Cibernética ao 

ponto de ter que ir para aula e não estar no mesmo tempo hoje. Hoje, nem o susto mais 

articulado do mundo é capaz de mover um nervo meu. É como estar pilotando a mais de cento 

e cinquenta por hora, cair num buraco da pista, aquelas panelas que são quase crateras no 

asfalto, e não mover um fio de cabelo e muito menos descompassar as batidas do coração. 
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3 TEMPOS QUE MOVEM 

 

Durante esta pesquisa, na escrita e na prática, persegui um tempo que não corre com os 

ponteiros do relógio, mas vibra. Existiu uma vontade de capturar, durante todo o processo, 

imagens e sons que pudessem divergir da linearidade narrativa de uma cena, tempos de duração 

dilatados assim como lugares e posições diferentes para se fazer uma gravação, especialmente 

com a manipulação de objetos, como é o caso da galocha. Todos esses quereres tínham, em 

primeira instância, um objetivo de comunicar ideias de um tempo diferente.  

Há uma vontade de comer as letras que escrevo, há uma vontade de ir escrevendo e 

compondo com a escrita, que também é uma prática, com Lispector (1998, p.52): “Estou neste 

instante num vazio branco esperando o próximo instante. Contar o tempo é apenas hipótese de 

trabalho. Mas o que existe é perecível e isto obriga a contar o tempo imutável e permanente. 

Nunca começou e nunca vai acabar. Nunca”. Os santos com seus milagres e visões, a ciência 

com a busca incessante de suas fórmulas, os filósofos e o esgotamento do pensamento como 

ânsia de comunicar possibilidades, a física quântica no meio disso tudo, a Arte em suas várias 

vertentes e a vontade de expressar alguma coisa grande ou pequena, o corpo que vai. Tudo e 

nada. O que escrevo é e não é. O tempo e sua multiplicidade. 

Fazer um trabalho de conclusão de curso em teatro é uma oportunidade de pensar e 

pesquisar melhor como funciona o próprio processo de criação, ter um tempo para olhar e 

perceber o que acontece. A insistência em se perceber e dar mais tempo para as coisas permeou 

a noção de teatro de Bob Wilson11, por exemplo, por toda a sua vida. Foi muito importante ler 

sobre o processo de Bob Wilson porque encontrei um ponto que me liga a ele, os 

atravessamentos da vida, do tempo e da arte: 

 

Havia uma mulher que ensinava dança, ballet, para jovens pessoas em Wacco. Foi 

provavelmente a primeira artista que tive contato [...] Seu nome era Byrd Hoffman e 

ela disse para mim um dia: “Você deveria levar mais tempo para falar. Desacelerar 

tudo.”, e isso foi incrível, em questão de seis, oito meses foi muito mais fácil para eu 

falar. Mais ainda, como minha percepção do mundo mudou, desacelerando-o [Excerto 

de entrevista retirada do documentário Absolute Wilson, 2006, 1min]. (WILSON 

apud PINHEIRO; KOPELMAN; D'ABRONZO, 2016, p.3). 

 

                                                 
11 Encenador norte-americano (1941–atualmente). Suas criações são bastante conhecidas especialmente pelo 

tempo das coisas, sejam elas as imagens que vão sendo construídas ao longo dos espetáculos, as ações ou as cenas. 

O uso do ritmo lento nas montagens de Bob Wilson está instrinsicamente ligado às reflexões e relações que o 

encenador viveu no decorrer de seu percurso como artista, segundo PINHEIRO; KOPELMAN; D'ABRONZO 

(2016).  
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Como Bob Wilson conheceu o poder do tempo lento em sua vida, talvez essa pandemia 

só tenha potencializado em mim, também, o desejo de desacelerar, tanto no cotidiano quanto 

na criação artística. Só que desacelerar tanto, de uma só vez, trouxe-me estilhaços. Às vezes fui 

acometida por rompantes que falsamente me deram a ilusão de achar que eu poderia resolver 

tudo sozinha, o que não é bom e, muito menos, possível. O trabalho teatral de Bob Wilson foi 

estreitamente afetado por uma experiência de tempo não cronológico sem estar efetivamente 

trabalhando com teatro: 

 

[...] dar a devida atenção ao que ocorre no corpo quando o mesmo “apresenta-se” em 

situações na qual o espaço-tempo, e seu contato com ele, é dilatado; suas alterações 

físicas, assim como as alterações nas camadas mais internas e subjetivas da 

consciência. Este contato do corpo com um espaço-tempo dilatado é a chamada 

“câmara lenta” tão presente nas encenações de Wilson, e que, esteticamente, pode-se 

dizer que seja sinônimo de seu estilo teatral. Não se procurava nesses laboratórios um 

“efeito câmara lenta” mas o ralentar das ações, a fim de se alcançar o relaxamento do 

corpo, para que, desta forma, os atores fossem capazes de dispor de tempo em prol de 

uma percepção maior de si mesmos. (PINHEIRO; KOPELMAN; D'ABRONZO, 

2016, p.4). 

 

Clarice, Wilson, morte, tempo lento, percepção, ritmo, o que todas essas palavras têm a 

ver com esta pesquisa? O que todas estas palavras têm a ver com o teatro? Enxerguei em Bob 

Wilson alguém que se deixou penetrar por uma experiência dilatada de tempo, por uma 

percepção do mundo, de si e da arte de forma diferente, como um abraço demorado. Existe uma 

vontade de investigar o tempo como algo mais amplo, para além dos ponteiros do relógio. 

Segundo Melucci (2004), nas culturas mais antigas a referência ao tempo vem sempre 

acompanhada de uma imagem divina, normalmente um deus aquático, fluvial, que com seu 

escorrer relembra o aparecer e o desaparecer das coisas. Essa imagem também pode evocar o 

envolvimento do cosmos pelo movimento circular, assim como outro símbolo tradicional, o 

uróboro, que é a serpente enrolada sobre si mesma e que morde o próprio rabo. A experiência 

do tempo tem densidade e dimensão que são raramente consideradas em nossas definições e as 

diferentes culturas utilizaram muitas metáforas ou mitos para tentar traduzi-lo.  

 Ainda segundo Melucci (2004), enquanto no ocidente sempre se concebeu o tempo 

como uma categoria relacionada ao presente, passado e futuro algumas culturas tribais não 

fazem distinção entre eventos internos e externos, relacionando a variedade dos tempos à 

diversidade dos eventos. Os índios hopis12, por exemplo, distinguem entre um tempo que está, 

o dos objetos, e o tempo que está por manifestar-se, o das experiências subjetivas, dos 

                                                 
12 “A etnia Hopi é uma tribo de nativos dos Estados Unidos que vivem principalmente nos estados do Arizona e 

Colorado, cuja mitologia tem muitos pontos que se aproximam da Ufologia”. Disponível em: 

<https://ufo.com.br/artigos/o-que-seria-a-estrela-kachina-dos-indios-hopi.html/>. Acesso em 08 de julho de 2019.  
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sentimentos e das emoções. O tempo apresenta-se como uma multiplicidade de eventos, com 

próprias dimensões temporais, as coisas não ocorrem todas no mesmo plano. A ideia desta 

pesquisa é tentar capturar, através das imagens sons, diferentes planos e manipulações do tempo 

do relógio para evidenciar as sensações da cena e não o desfecho final da história, neste caso o 

conto intitulado O rato filho. 

 As crianças e os animais estão muito próximos da categoria de tempo que gostaria de 

refletir. Aproximo-me dos quereres de Clarice Lispector (1998, p.33), só que preciso pensar de 

uma forma teatral nisso tudo: “Preciso sentir de novo o it dos animais. Há muito tempo não 

entro em contato com a vida primitiva animálica. Estou precisando estudar bichos. Quero captar 

o it para poder pintar não uma águia e um cavalo, mas um cavalo com asas abertas de grande 

águia”.  

 Melucci diz que: 

 

É extraordinária a analogia entre essa descrição do tempo e a modalidade que a 

psicologia genética contemporânea considera própria da experiência infantil de 

tempo: nossas categorias temporais são, portanto, formadas por dimensões locais, e 

para a criança, existe, consequentemente, um tempo para cada ação, para cada 

circunstância, em vez de fluir contínuo ou de uma sequência temporal única 

(MELUCCI, 2004, p.18). 

 

Nesta pesquisa, que contém imbricada em si um pouco de filosofia, tentei descolar o 

tempo da ação da cena para além do protagonismo humano e, através da imagem e do som, 

busquei forjar esse “instante já” enfatizando também a presença dos animais e da natureza, 

como por exemplo, deixar a câmera do celular capturar a passagem das nuvens ou as reações 

dos animais que aparecem no vídeo, são eventos que não podem ser controlados pelo tempo do 

relógio. Mesmo que o It mole e vivo escape, há uma intenção de capturá-lo, muitas vezes só a 

intenção já é suficiente. Na maioria das vezes as imagens dos vídeos que serviram de base para 

a versão final foram gravados porque estavam no It da coisa, mesmo que essa coisa estivesse 

amorfa.   

Kohan (2015), em seu artigo intitulado Visões de filosofia: infância, diz que a infância 

é o reino das possibilidades e da ausência de determinação, diz também que a infância dá voz 

a uma vida que se aferra à filosofia perante a iminência da morte. A criança vai no perigo sem 

nenhuma preocupação, o sentir ultrapassa o racional metódico. Neste trabalho de TCC, 

especialmente na parte das imagens e sons do vídeo, busquei um tempo não cronológico, 

procurei, como as crianças, essa ausência de determinação, que na minha versão, entre muitos 

procedimentos, passaram principalmente pela inserção das imagens e sons dos animais, como 
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por exemplo: o som dos pássaros, os cachorros, o gato, o rato, assim como também há uma 

intensa busca por aquilo se movimenta sem um controle absoluto. 

Kohan diz que: 

 

À maneira socrática, sob formas infantis e estrangeiras de expressar-se em uma 

comunidade, a filosofia é completamente atópica: ela busca desconhecer todas as 

coisas, questioná-las, desaprender o que sabemos, afirmar o valor do não saber e do 

buscar responder, com todas as suas forças, questões que não podem ser respondidas. 

[...] ela não ensina - nenhum saber tem a ensinar -, mas provoca aprendizagens, a 

respeito de si mesmo e das formas de vida compartilhadas. É infantil demais a filosofia 

socrática, insuportável para qualquer especialista em legislar a vida. (KOHAN, 2015, 

p.6). 

 

Deve haver algum conflito entre o limitado e o ilimitado. Clarice (2009, p.58) pode 

chegar junto: “Os regulamentos e as leis, era preciso não esquecê-los, é preciso não esquecer 

que sem os regulamentos e as leis também não haverá a ordem, era preciso não esquecê-los e 

defendê-los para me defender. Mas é que eu já não podia mais me amarrar”. No meu processo 

de criação houve uma permissão para soltar essas amarras e deixar que, primeiramente, o caos 

tomasse uma grande proporção e só depois os regulamentos fossem esculpindo a cena que será 

apresentada em vídeo.  

Melucci (2004) diz que para representar simbolicamente o tempo, diversas culturas 

tentaram simbolizá-lo a partir de figuras, entre elas a do círculo, a da flecha e a do ponto. A 

figura do círculo identifica o tempo como movimento cíclico, onde todas as coisas retornam e 

se repetem, aparecendo e desaparecendo em constante fluxo e nada definitivamente se adquire 

ou perde, uma analogia com os fenômenos da natureza. A flecha determina que o tempo é finito, 

surge como uma herança judaico-cristã de gênese e fim do mundo, onde a época moderna 

ocidental da racionalidade técnica alavancou esse conceito com advento da industrialização e 

interesses do capital. A racionalidade técnica, fruto de uma sociedade capitalista, parece ter 

abolido a possibilidade de existência de uma percepção temporal fora da do símbolo 

representado pela flecha. Para impossibilitar o que moveria a sociedade sob outras lentes e 

símbolos, logicamente por motivos de mercado, privilégios e manutenção do poder, houve um 

cerceamento de visões que alteram uma lógica rentável. Já o ponto, segundo Melucci (2004), 

representa uma sequência de tempo descontínua e múltipla, fragmentada, muitas vezes 

desconexas entre si. Uma percepção pontual do tempo, momentos temporais destituídos da ideia 

de um futuro redentor. Recapitulando: círculo, flecha e ponto. O que mais afasta esta pesquisa 

da simbologia que procuro é a flecha, pois a ideia do vídeo não segue exatamente uma narrativa 

linear e muitas imagens e sons não têm o propósito de compor uma estrutura fechada de 

interpretação.  
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As outras representações do tempo que aponta Melluci, o círculo e o ponto, convergem 

com esta pesquisa, pois no início do processo houve uma despretensão ao escolher o que filmar, 

por exemplo: minha base foi o conto do rato, mas pensei nas palavras fuga, galhos, linhas, sem 

lar, caminhos, passagem, morte, entre outras. Ou seja, ao mesmo tempo que as coisas eram 

cíclicas e se repetiam elas eram fragmentadas, múltiplas e, muitas vezes desconexas entre si. A 

escrita de Clarice Lispector, o pequeno conto do rato que escrevi e o vídeo apresentado são 

parte de uma mesma composição que busca provocar passagens abertas nos pensamentos dos 

espectadores. 

As composições que não seguem uma linearidade e um tempo cronológico já 

previamente esperado, por perspectivas de mercado, podem gerar um estranhamento e um 

enquadramento de produção rotulado como loucura, às margens. Peter Pál Pelbart, referindo-

se ao tempo da loucura como um tempo não rentável, coloca: 

 

O curioso é que no trato com a loucura precisamos dar um tempo que nós mesmos 

não temos. O lema do capitalismo foi outrora o do "tempo é dinheiro": era preciso 

fazer o máximo no mínimo de tempo, maximizar a produtividade, deslocar-se na 

maior velocidade possível, em suma, economizar tempo em todos os sentidos. Mas 

nas últimas décadas assistimos a uma mutação a esse respeito que mal chegamos a 

entender. Não se trata mais de ganhar tempo, porém de abolir o tempo. (PELBART, 

1993, p.32). 

 

Temos uma carga tão densa dos interesses do capital que começamos a tornar o nosso 

tempo de vida uma moeda virtual, que nos convence de que vender o tempo gera riqueza e que 

devido ao peso da estratégia capitalista, muito frequentemente, concordamos com a ideia. A 

imagem da flecha, citada anteriormente, é imbricada no modo de vida de muitas pessoas, pois 

existem tantas regras, compromissos e competições que fica cada vez mais difícil pensar sobre 

o modo que se pensa e age sobre o tempo. Já na poesia, há uma liberdade com a mistura das 

palavras, em Clarice enxergo essa liberdade e jogo no ato da escrita, uma ruptura lógica que 

não conversa com a imagem da flecha. Na cena que me propus a fazer são de extrema 

importância a fragmentação das ideias e a composição de sons e imagens para uma tentativa de 

representar o tempo de uma forma não cronológica. 

 Melluci diz que: 

 

Fernando Pessoa escreveu que a medição do relógio é falsa, porque divide o tempo 

em modo espacial, a partir do exterior. Não acredito que se possa dizer que a medição 

do relógio seja falsa, mas é singularmente distinta da experiência subjetiva. A nossa 

experiência de tempo nunca, ou raramente, coincide com aquilo que o relógio decreta. 

(MELUCCI, 2004, p.18). 
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De modo bem simples, podemos representar o tempo como uma relação linear, assim 

como o relógio mostra. O passado contém aquilo que passou e prepara, portanto, o presente, 

que, por sua vez, anuncia aquilo que ainda não é e que será: o futuro. Logo, existe alguma coisa 

que não está mais presente, alguma coisa que está presente e alguma coisa que ainda não entrou 

na presença, mas que irá aparecer. Na realidade, essa relação linear também é importante e não 

é nada simples, porque, concomitantemente, vivemos ainda outros entrelaçamentos entre as 

dimensões do tempo. 

Segundo Peter Pál Pelbart (1993), a contemporaneidade está sofrendo de um 

achatamento temporal que proporciona um presente eterno sem passado e futuro, o que seria 

incrível, porém sem espessura. No conto intitulado O rato filho a protagonista enfrenta um 

dilema: matar ou não matar o filho rato que seu gato, Divino Maravilhoso, lhe deu de presente, 

ainda com vida.  De que achatamento e banalidade ela está fugindo? Que espessura temporal 

de reflexão ela está? Não existe uma única possiblidade de resposta e o objetivo é deixar o 

espectador fazer relações e interpretações diversas sobre o conflito que se expõe.  

Com o pensamento da ilusória imortalidade, este paradoxo de presente em alta 

velocidade com abolição de passado e futuro acaba caindo na inércia absoluta fazendo com que 

esta presença não faça mais sentido. Peter Pál Pelbart também afirma que: 

 

[...] em nossas instituições de saúde mental assistimos a um outro regime de 

temporalidade. São guetos lentificados. Seja um paciente que levanta os braços e de 

repente os imobiliza, suspensos no ar, seja um outro fazendo um gesto brusco para 

depois mergulhar numa lerdeza sonolenta, ou ainda aquelas falas entrecortadas por 

silêncios longos, ou os trajetos vagarosos em percursos cuja lógica nos escapa. Às 

vezes lembra um aquário onde cada um desliza a seu modo, no seu ritmo, a seu tempo. 

Agora em câmara lenta, desacelerada, dali a pouco numa rapidez inusitada. Uns estão 

estacionados num passado longínquo, outros jamais saberemos onde estão, em qual 

tempo; outros ainda, numa instantaneidade aflita, como se nada lhes garantisse a 

continuidade temporal. (PELBART, 1993, p.34). 

 

A loucura, o gueto e o fora da caixa são citados pelo estreito que une o pensar e criar 

num tempo não cronológico com o mundo que anda mercadologicamente para frente, em linhas 

rentáveis de tempo. É preciso pensar o tempo, abraçar as particularidades do tempo. Com a 

fusão de arte e filosofia, pequenos recortes de cada grande área, talvez seja possível chegar 

perto da relação do tempo com a criação teatral, com o processo criativo mas também com uma 

cena, por exemplo. Uma cena de teatro, como pensei durante o processo de criação deste 

trabalho, pode, por exemplo, suspender o tempo do relógio mais do que o normal, pode deixar 

a reação de um gato aparecer sem que ele seja o protagonista da cena, pode deixar explícito a 

passagem das nuvem pelo tempo que elas determinarem, entre tantas outras coisas. Como 

utilizar a expansão do olhar para o tempo e perceber o que acontece e qual o entrelaçamento ou 
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influência da obra com o tempo e sua complexidade? Durante meu processo de pesquisa 

confrontei-me com as questões do tempo, ritmos, especialmente o lento e a expansão de 

consciência. Houve muitos atravessamentos em mim, alguns deixaram-me aliviada ao ler, por 

exemplo, que não é loucura deixar-se permear e que outros artistas também assim o fazem.  

Talvez, as diversas formas de arte possam passar umas pelas outras e se materializarem, 

concreta ou abstratamente, por exemplo através da literatura, pintura, teatro e, atualmente, com 

auxílio da tecnologia, em outras tantas formas. Meu processo está passando pela escrita como 

via inicial de uma comunicação teatral e olhar para isso tem sido bom. Além de passar pela 

escrita, tem uma estreita relação com o pensar filosófico, com o ritmo lento, especialmente 

quando há a captura de imagens da natureza e dos animais, sem uma pretensão de que eles 

cumpram um tempo cronológico exato, mas deixem acontecer o tempo de suas ações e reações. 

Em minhas narrações há uma pequena alteração na voz para entrar em sintonia com o ralentar 

de algumas imagens e sons. Em algumas cenas provoco pequenas trocas de ritmos para que 

possa haver um jogo com o trabalho geral, pois só lentificar as ações e falas fariam cair na 

monotonia. 

Observo os diários artísticos de Paul Valery e a obra de Clarice Lispector e crio coragem 

de escrever mais, um pouco mais a cada dia. Olhar para isso é bom e só é possível porque há 

processos e abertura para enxergar, de forma mais estreita, como se pode chegar a algum lugar. 

Mas para que haja criação é necessário tempo e não somente aquele que corre para frente. 

Valery, filósofo, escritor e poeta francês, expõe: 

 

Tempo. Essa palavra era totalmente límpida, precisa, honesta e fiel em seu serviço, 

enquanto desempenhava sua parte em um propósito e era pronunciada por alguém que 

queria dizer alguma coisa. Mas ei-la sozinha, presa pelas asas. Ela se vinga. Faz-nos 

acreditar ter mais sentidos que funções. Era apenas um meio e ei-la transformada em 

fim, transformada no objeto de um terrível desejo filosófico. (VALERY, 1991, p.1). 

 

Esse estreito elo entre o tempo e a obra de arte. O tempo é um mistério e uma força que 

motivou cada passo dessa pesquisa. O tempo está no processo de criação assim como fez parte 

de um desejo filosófico. O tempo não cronológico, a escrita e o ritmo lento, mais do que um 

sentido lógico, foram fontes de aproximação.  

Valery e sua aproximação às palavras: 

 

Consultem sua experiência, e constatarão que só compreendemos os outros e que só 

compreendemos a nós mesmos graças à velocidade de nossas passagens pelas 

palavras. [...] Peço desculpas por expor-me assim diante de vocês, mas acho mais útil 

contar aquilo por que passamos do que simular um conhecimento independente de 

qualquer pessoa e uma observação sem observador. Na verdade, não existe teoria que 



 27 

não seja um fragmento cuidadosamente preparado de alguma autobiografia. 

(VALERY, 1991, p.2). 

 

 A passsagem pelas palavras foi o começo do processo de criação da vídeo cena, só que 

as palavras, neste caso, foram fugidias e fragmentadas para a construção dramatúrgica deste 

trabalho. Para além da velocidade e fugacidade das palavras na cena houve uma intenção de 

tornar as imagens e sons também fragmentos que pudessem ajudar a construir pequenas 

relações/conduções do conto O rato filho, mesmo que através de uma sequência de tempo 

descontínua. 
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4 O TEMPO E O RITMO NA CRIAÇÃO DA CENA  

 

 Foi necessário deixar de lado a fixação pela escrita e experimentar corporalmente os 

ritmos da ação e da voz, praticar e testar os conceitos já estabelecidos, pois busquei, nesta 

pesquisa, que a prática se articulasse com a teoria e vice versa. O processo de escrita sempre 

foi solitário, lápis e papel, um endereçamento sem compromisso, mas em meio ao processo, 

precisava dar forma teatral para o meu impulso criador, que até então, tinha sido 

prioritariamente com as palavras. Escrevi o conto O rato filho no início do mês de maio de 

2020, como uma das experiências que faço e costumo colocar na gaveta logo depois, mas 

resolvi mostrar a escrita para o meu colega e amigo Bruno Marques e para a professora Tatiana 

Cardoso, em nosso grupo de WhatsApp, que foi criado no início de março deste ano, para 

facilitar o contato, visto o que o Bruno também seria orientando da Tatiana. Depois de enviar o 

conto houve a ideia de utilizá-lo para o meu trabalho de conclusão de curso, sugestão da minha 

orientadora. Confesso que por algumas vezes queria fixar-me mais às escritas de Clarice, para 

a cena teatral, mas depois, no decorrer do processo, fui absorvendo e confiando na ideia. O 

conto me aproximou ainda mais de Lispector, a explosão do cotidiano e as reflexões acerca de 

coisas aparentemente banais. O conto serve de fio condutor para minha cena final de TCC, 

intitulada Meu canto é de ninguém. Uma tentativa de experienciar o conto teatralmente através 

de ações, imagens e narrações gravadas em vídeo. 

 As condições de trabalho durante a atual pandemia foram atípicas, as cenas foram 

gravadas em meu quarto, onde moro com minha família, em Caxias do Sul. O espaço foi 

adaptado para que eu pudesse ter mais facilidade e privacidade na produção e realização do 

meu trabalho, mas mesmo assim houve atravessamentos diversos. As imagens utilizadas nos 

vídeos foram quase todas ao redor de casa, menos a gravação experimental do final da 

apresentação, que foi capturada em época de mudança de casa, pois eu estava residindo em 

Montenegro antes da pandemia estourar.  

 Para começar a praticar diferentes ritmos e perceber a ação do tempo na prática, fixei 

uma pequena sequência de dezenove ações. Uma breve descrição da sequência: comecei deitada 

no chão de barriga para baixo e com os braços esticados, depois fiquei em quatro apoios, subi, 

caminhei dois passos, subi numa cadeirinha pequena, que estava opsicionada em frente a janela 

do meu quarto, desci abrindo o caso com fecho e virei no sentido contrário ao da janela de meu 

quarto. Depois, tirei o casaco, o deixei na altura de minha citura, depois tirei um braço de cada 

vez e na sequência o amarrei em minha cintura. Posteriormente dei dois passos grandes, no 

segundo passo eu subi novamente na pequena cadeira, desliguei o cordão de luzes que havia 
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pendurado em minha janela, desci da cadeirinha, virei no sentido de meu guarda-roupa e caí de 

forma brusca e ereta no chão, de cara no chão, claro que eu coloquei um suporte muito fofo 

embaixo. Resumidamente esta foi minha primeira partitura de movimentos para experimentar 

os ritmos e suas consequências. Coloquei algumas músicas e internalizei que o objetivo seria 

vestir um traje, calçar as galochas, objeto que já estava fazendo parte de minha imaginação 

nesse processo e esconder-me em direção aos galhos e árvores que estão no pátio lateral de 

minha casa, apenas para começar de algum lugar, já que o objetivo não era uma cena linear e 

cronológica. Quando há a afirmação de que a teoria atravessa a prática e vice-versa é preciso 

dizer que pode acontecer um engano se nos fixarmos em algum conceito sem o experienciarmos 

na prática. Foi o que aconteceu neste processo. A Professora Tatiana solicitou a criação de uma 

sequência de movimentos e depois que fosse repetido duas vezes (Repetição 1 e Repetição 2), 

sendo cada uma com um ritmo bem diferente um do outro, por exemplo, uma repetição em um 

ritmo lento e outra no ritmo rápido. Ao executar a tarefa, coloquei como base para executar a 

Repetição 1, uma música clássica e na Repetição 2 um heavy metal. O que aconteceu como 

resultado da experiência foi que fiz as mesmas ações e não alterei a sua velocidade de execução. 

O que eu percebi de alteração entre uma e outra estava mais relacionado com o uso da energia 

corpórea e não com o tempo e o ritmo dos movimentos. Ou seja, não fiz exatamente o que a 

orientadora estava solicitando na tarefa.  

 Sobre o tempo, na perspectiva de Stanislavski: 

 

Tempo é a rapidez ou a lentidão do andamento de qualquer das unidades previamente 

estabelecidas, de igual valor, em qualquer compasso determinado. Ritmo é a relação 

quantitativa das unidades – de movimento, de som – com o compasso determinado 

como unidade de extensão para certo tempo e compasso. Compasso é um grupo 

recorrente (ou supostamente recorrente) de valores de duração igual, aceito como 

unidade e marcado pela acentuação de um dos valores. (STANISLAVSKI, 2017, 

p.252). 

 

Depois de perceber o engano eu internalizei que os movimentos seriam os mesmos e o 

que eu mudaria seria a velocidade e não a energia e que, consequentemente, diminuiria ou 

aumentaria o tempo para a realização da ação geral. Também depois de testar movimentos e 

falas com um metrônomo online posso dizer que entendi a diferença da variação de velocidade 

em meus movimentos, porque entendi como as batidas do metrônomo, mais lentas ou mais 

rápidas, demominadas em BPM´s13, foram um estímulo para aumentar ou diminuir a velocidade 

da execução dos movimentos e das falas. Somente depois da prática é que pude entender a 

                                                 
13 Batidas por minuto. 



 30 

tarefa, é preciso ressaltar que pensar em ritmo e tempo parece muito simples, mas dissociar 

teoria da prática pode ser uma armadilha. 

Stanislavski sobre a importância da prática: 

 

Enquanto vocês ainda não experimentaram em vocês mesmos os efeitos do tempo-

ritmo, essas fórmulas terão pouca utilidade prática. E, até pelo contrário, uma atitude 

intelectual é bem capaz de impedi-los de apreciar com a devida facilidade e 

despreocupação o tempo-ritmo em cena, de jogar com ele como um brinquedo. E no 

entanto é justamente isto o que devem fazer com ele, sobre tudo nas primeiras fases. 

Será mau se começarem a espremer ritmo de vocês ou se franzirem as sobrancelhas 

tentando resolver o emaranhado de suas complexas variações, como se se tratasse de 

um problema aritmético, desses que provocam os miolos. (STANISLAVSKI, 2017, 

p.252). 

 

 Se  não houvesse essa ligação entre teoria e prática o que escrevi não teria o mesmo 

significado que teve, escrita e prática ficariam em tempos diferentes. Ler Stanislavski parecia 

muito simples, como é que não tinha percebido que os tempos dos movimentos foram os 

mesmos utilizando duas músicas como referências, para ritmos opostos?  

 Stanislavski sobre o tempo de execução das ações e das palavras: 

 

Vejamos o tempo. – Aqui Tórtsov apontou para o grande metrônomo. – É uma questão 

de medida, pedante, mecânica. O tempo é a rapidez ou a lentidão. Acelera ou arrasta 

a ação, apressa ou retarda a fala. A execução da ação, a enunciação de palavras tomam 

tempo. Se o tempo é acelerado, fica menor o período disponível para a ação, para a 

fala, de modo que a gente tem de agir e falar mais depressa. Se o tempo é retardado, 

isso libera um período maior para a ação e a palavra, há mais oportunidade para 

executar a ação, para dizer plenamente tudo o que for de importância. 

(STANISLAVSKI, 2017, p.254). 

   
 Foi difícil fazer os movimentos muito mais rápidos e manter a precisão e qualidade dos 

mesmos, por isso a repetição é essencial para o trabalho. Depois de passar por essa experiência 

de variação de tempo na execução da sequência de ações, foram eliminados movimentos 

desnecessários, adicionados outros e a partitura foi fixada. Posteriormente, numa segunda 

tentativa, sem me deixar levar pelas sensações das músicas, eu tentei dar continuidade ao 

processo, o que também foi um erro porque percebi que não é só partir de um conceito e ir para 

o outro, assim no duro. No teatro tudo se entrelaça de alguma forma. Naquele momento do 

processo encontrei uma trava no meio do caminho, tudo parecia vazio e sem sentido, apenas 

formal, pois abandonei o imaginário que havia alcançado através das músicas e quis fazer 

apenas a partitura “fria”, focando apenas no conceito de ritmo. 

 Pensei que fosse por ser o início da criação e que isso seria ultrapassado, mas alguma 

coisa estava faltando. Lembrei que, antes mesmo de fazer a decupagem dos movimentos, 

enquanto eu os estava criando, as músicas colocadas de fundo me levaram à energias diferentes 
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e me ajudaram nos processos da imaginação, mas infelizmente no momento da experiência com 

a mudança dos ritmos, eu esqueci daquele estado que as músicas haviam me trazido e 

simplesmente os abandonei. Após ler Stanislavski e os conceitos de tempo-ritmo, aquelas 

sensações provocadas pelas músicas, fizeram sentido: 

  

Essa influência na memória afetiva e na imaginação faz-se sentir nitidamente quando 

a ação rítmica é executada com música. É claro que, nesse caso, temos a combinação 

do tempo-ritmo puro, marcado pelo metrônomo, com o som, a harmonia, a melodia, 

cada um dos quais nos comove consideravelmente. (STANISLAVSKI, 2017, p.273). 

 

 O tempo-ritmo interior precisa estar recheado de proposições que nos possibilitem usar 

a imaginação, criar universos, sensações. O tempo-ritmo interior vai refletir no tempo-ritmo 

exterior. O tempo-ritmo das músicas, lento e muito rápido, ajudou com os primeiros passos da 

minha partitura, mas depois aboli isso do processo e tudo se tornou matemático. Eu não devo 

abandonar um conceito em detrimento de outro, é preciso encontrar um equilíbrio entre a 

imaginação, o ritmo e o tempo, ou ainda posso utilizar as experiências de cada tentativa de 

forma sempre diversa, fazendo-as servirem ao meu processo, conforme sua necessidade.  

 Deve-se seguir a linha interior ou exterior do tempo-ritmo? Eu nunca havia parado para 

realmente pensar nisso, nos processos anteriores tudo acontecia naturalmente, sem um 

detalhamento teórico, pois se não ficava bom para mim, ajustava aqui e ali sem regras muito 

rígidas. Esta sequência de ações integra uma passagem rápida no contexto da minha vídeo cena, 

mas ao executá-la, pude perceber na prática, muitos efeitos das possibilidades de variação do 

tempo em mim mesma. Mas a atenção ao tempo-ritmo de um fragmento de cena ou à peça como 

um todo, foram objetivos claros a serem perseguidos até o fim do processo.  

 Stanislavski pontua: 

 

O tempo-ritmo geral de uma produção dramática habitualmente cria-se a si mesmo 

por acidente, espontaneamente. Se o ator, por algum motivo, tem o justo senso da peça 

e do papel, se está em boa forma, se o público reage bem, nesse caso ele viverá o seu 

papel de modo certo e o tempo-ritmo adequado se estabelecerá por si próprio. Quando 

isto não ocorre, parece que não temos recurso. (STANISLAVSKI, 2017, p.286). 

 

 Desde a época de Stanislavski até agora muita coisa mudou e também os próprios 

recursos teatrais. Há uma potência de troca entre as áreas, é muito forte uma atriz com a maestria 

de uma musicista e a precisão de uma lutadora de esgrima, por exemplo. É preciso dizer que a 

quarentena reprimiu muitas inciativas minhas e por muitas vezes eu quis ficar em segundo 

plano, como se o instrumento ou o vídeo ou uma espada pudessem me substituir. Não tenho 

certeza dos efeitos colaterais, mas pode ser que foi algum reflexo da quarentena ou um medo 
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de exposição ou vergonha ou algo que não se consegue ainda definir. Um esvaziamento, talvez. 

O teatro tem algo de não ser um eu-mínimo, mas sim um eu-máximo.  

 Sobre o ritmo e a relação estreita entre a música e a atuação, Pavis expõe que: 

 

A voz e a música são certamente bem difíceis de se analisar, anotar ou interpretar, 

pois, tramadas no tempo, são como imateriais, ou pelo menos não visualizáveis em 

uma partitura espacial. Nem por isso deixam de formar uma estrutura de relevo e 

paisagem nítidos como uma cadeia himalaiana, paisagem na qual se apóiam e se 

baseiam os outros elementos da representação, especialmente o espaço e a atuação. 

(PAVIS, 2005, p.134). 

 

 Perceber que, como atriz, preciso recorrer à literatura, à música, à pintura e aos vídeos, 

por exemplo, em tempo de quarentena e sem o contato físico com os meus, torna-se um mar de 

inúmeras possibilidades, mas também vazios. Além de uma visão individual de atriz também 

me interessava pela direção dessa alguma coisa que estava por sair. Pavis (2005) diz que o ritmo 

geral da encenação organiza corpos falantes que se deslocam no tempo e no espaço de uma 

cena, ele diz que é uma organização musical no tempo. Aprendi que não podia pensar e escrever 

sobre todo o sistema teatral, então forçosamente me contentei em analisar um pequeno trabalho 

de ritmo de uma atriz, no caso eu, como foco principal. 

 Segundo Stanislavski (2017), nossas ações e falas prosseguem em função do tempo e 

temos de preencher sua passagem com variedades de movimentos, pausas, pronunciação de 

sons diferentes de diferentes extensões. Isso tudo pode acontecer organicamente em atuações 

coletivas, onde, após o caos cada ator ou atriz deve desemaranhar e aperfeiçoar o que foi obtido 

do caos. O fato é que sozinha durante a quarentena esqueci de criar um ambiente que preparasse 

o trabalho prático e a atmosfera que queria para meus textos e ações. Após ler um capítulo 

específico intitulado Tempo-ritmo no movimento, do livro A construção do personagem de 

Stanislavski ressuscitei o prazer de criar. O meu processo criativo deve passar por algum lugar 

que mistura tudo e depois tenta se perder. Depois desse estalo ao ler o autor, me assisti chorando 

ao ler trechos da Clarice com a música The great gig in the sky do Pink Floyd, a música mexe 

e engendra meus pensamentos. A parte física é essencial, mas ela por ela mesma não é suficente. 

 Stanislavski diz que:  

 

O tempo-ritmo só pode ser evocado e sentido com clareza se houver a presença de 

imagens interiores que lhe correspondam, se forem sugeridas certas circunstâncias 

para afetar as emoções referentes aos objetivos e ações a serem efetuados. Estes 

mantém uma correlação tão sólida, cada qual dando origem ao outro – as 

circunstâncias dadas estimulando o tempo-ritmo e o tempo-ritmo provocando nossos 

pensamentos sobre as circuntâncias dadas. (STANISLAVSKI, 2017, p.266). 
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 Para Stanislavski (2017) mesmo quando não nos movemos, esperamos, descansamos, 

não fazemos nada ou quando nos sentamos tranquilamente há tempo-ritmo. Onde quer que haja 

vida haverá ação, onde quer que haja ação haverá movimento e onde quer que haja movimento 

haverá o tempo e onde houver tempo há o ritmo. Pavis (2005) diz que o ritmo não é uma 

mudança de velocidade, mas uma percepção de momentos acentuados e não acentuados, que o 

ritmo é o sentido do tempo, de sua elasticidade. A vídeo cena que experimentei pode ser 

comparada a um elástico que quase rasga mas não rasga. 

 O ritmo lento me explode, quando fico na minha lentidão e não na velocidade do mundo 

agitado, eu entro num universo que amplia minha percepção e dá uma vontade de ir criando 

sem parar, como se houvesse um encontro com algo fora do tempo. Será que eu posso 

proporcionar deliberadamente esses momentos ou vai depender de um assalto? Eu amo esses 

assaltos. 

O teórico Hans-Thies Lehmann14 cunhou o termo teatro pós-dramático em 1999, numa 

tentativa de discorrer sobre as rupturas significativas que o teatro estava tomando 

principalmente desde a década de oitenta, o que não significa que anteriormente já não houvesse 

essa ruptura. Entre outras características, o teatro pós dramático não é calcado no raciocínio 

textocentrista, diferentemente do teatro calcado no drama convencional, com início, meio e fim, 

assim como em linhas de ações de uma história muito bem definidas. Ele ultrapassa a linha do 

drama, mesmo que haja algum fio condutor da narrativa em si. Essas mudanças na estética 

teatral contemporânea estão ligadas também diretamente com as mudanças de tempo e formas 

de relações socias, do excesso de representações (sociais, políticas, artísticas e religiosas, por 

exemplo) e ao triunfo capitalista que formava o pensamento dos cidadãos pautado pela 

reconhecibilidade. Lehmann apenas tratou de observar e pontuar as principais mudanças nessa 

nova forma de fazer teatro para que fosse possível pensar conceitualmente sobre as experiências 

que deixavam o texto dramático em segundo plano ou até mesmo em terceiro ou quarto lugar.  

Lehmann (2007), no capítulo Estética temporal pós-dramática diz que já no final dos 

anos cinquenta se observava uma recusa das totalidades construídas tradicionalmente em 

diversas áreas da Arte e com isso ocorreu uma consequente perda da moldura temporal. Uma 

tendência das novas dramaturgias era a abolição da unidade do próprio tempo e a conquista  de 

ultrapassar essa moldura pré-estabelecida ainda por Aristóteles, que determinava como regra 

fundamental do drama as estrututras de início, meio e fim. A nova concepção de tempo 

partilhado considera o tempo estruturado esteticamente e o tempo realmente vivo como parte 

                                                 
14 Hans-Thies Lehmann é professor e crítico de teatro. Nasceu em 1944 na Alemanha. 
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de um mesmo bolo que é comungado tanto pelo atores e atrizes quanto pelos espectadores e 

espectadoras. Mas, é necessária uma complementação, pois outras rupturas com o drama 

clássico já aconteciam e não necessariamente estavam ligadas ao partilhamento de experiências 

com altas doses de sensações, considerado como característica chave para um teatro pós-

dramático.  

Lehmann pontua: 

 

A exigência de que o espectador se desloque de seu tempo cotidiano para um terreno 

delimitado do "tempo de sonho" estava na base do teatro dramático. No teatro épico, 

"soterramento do fosso da orquestra" (Benjamin) significava uma comunidade no 

nível da reflexão. Brecht desejava o espectador pensante e se possível - como é sabido 

- fumante. Mas o ato de fumar deveria ser signo de sua serenidade distanciada, não 

exatamente a manifestação de um lapso de tempo. O espectador brechtiano não 

mergulha em seu estar-aqui emocionalmente fundido com os processos cênicos (isso 

seria tomar parte no acontecimento dramático), mas fuma relaxado, distanciado, em 

"seu" tempo. É certo que a estética pós-dramática do tempo real igualmente não busca 

a ilusão, mas agora isso implica que o processo cênico não pode ser dissociado do 

tempo do público (uma vez mais se evidencia o contraste entre as atitudes épica e pós-

dramática).  (LEHMANN, 2007, p.304). 

 

No caso desta pesquisa, que tem como resultado final uma vídeo cena não há o 

partilhamento, a comunhão entre atriz e espectadores, Além disso, há um elemento no meio 

disso tudo, a tela de um computador, ou seja, não depende da relação entre o potencial humano. 

Poderia depender um pouco mais caso a cena fosse ao vivo, mas em meu caso não é. Seria 

necessário refletir mais sobre as características estéticas do resultado deste trabalho, o que pode 

ser uma boa provocação para o futuro, mas minha intenção é ater-me mais ao processo do que 

as possíveis derivações ou nomenclaturas que esse tipo de formato final possa se enquadrar.  

Na vídeo cena, algumas características do teatro pós-dramático, como provocar rupturas 

dialógicas nos espectadores e espectadoras, por exemplo, passaram mais pela intenção como 

autora da montagem em si, influenciada por todos os elementos que eu tinha para a composição 

do trabalho: as ações, a narração do conto, as interferências das imagens, os textos de Lispector, 

entre outros. Ao mesmo tempo essas rupturas passaram também pelas minhas próprias 

sensações ao compor. Acredito que deslocar o pensamento do espectador no sentido de buscar 

caminhos não tradicionais de teatro através da elasticidade/manipulação do tempo, utilizando 

diferentes ritmos, foi o que procurei.  

Para Lehmann: 

 

A noção do tempo como uma experiência compartilhada por todos se encontra no 

centro das novas dramaturgias do tempo: da diversidade das distorções temporais à 

assimilação do ritmo pop, da resistência do teatro lento à aproximação à arte 



 35 

performática em sua radical afirmação do tempo real como situação vivenciada em 

comum. (LEHMANN, 2007, p.303). 

 

O espaço que antes, no teatro dramático era comunicar ou informar o receptor foi 

substituído pelo compartilhamento e pela comunhão de novas experiências, provocando uma 

desautomatização na percepção do espectador e estranhezas nos próprios atores e atrizes. O 

tempo vai ser uma elemento de extrema importância na concepção de um teatro pós dramático.  

 Gonzales expõe: 

 

Essa quebra de paradigma semiológico do teatro pós-dramático vai proporcionar uma 

estética que substitui a forma concludente, da tensão no decurso e resolução ao final 

da trama, do teatro dramático e introduz em seu lugar um percepção aberta, 

fragmentada e simultânea dos signos, que não mais estão na denotação do mesmo, e 

sim, proporcionando diversas leituras sem que se precise optar por uma. 

(GONZALES, 2012, sp).  

 

 Proporcionar diversas leituras sem precisar optar por uma é um desejo desta pesquisa, 

mesmo que haja a intenção na condução do espectador, que  precisará dispor de um tempo para 

pensar no que vê.  São apenas tentativas de fazer com que o tempo de apreciação do espectador 

seja desconfigurado e possa abrir outras possibilidades de interpretação, visto que nossas 

memórias e experiências pessoais são diferentes. O objetivo desta pesquisa é mais proporcionar 

sensações do que proporcionar o entendimento da trama conduzida pelo conto do rato. 

 Suspender ou deixar o espectador em dúvida, provocar o pensamento, tornar o tempo 

maleável, esticá-lo, acelerá-lo, numa perspectiva fora da velocidade habitual de uma pessoa ao 

atravessar a rua indo para o próximo compromisso, por exemplo, é um desejo. Uma suspensão, 

uma dúvida, um não imediatismo.  

Clarice e suas frases balbuciadas: 

 

Mas bem sei o que quero aqui: quero o inconcluso. Quero a profunda desordem 

orgânica que no entanto dá a pressentir uma ordem subjacente. A grande potência da 

potencialidade. Estas minhas frases balbuciadas são feitas na hora mesma em que 

estão sendo escritas e crepitam de tão novas e ainda verdes. Elas são o já. Quero a 

experiência de uma falta de construção. (LISPECTOR, 1998, p.17). 
 

 É que a ruptura tem a força de um inferno, esta frase vou guardar comigo, e foi inspirada 

em Lispector (2009, p.21), que diz o seguinte: “É que um mundo vivo tem a força de um 

Inferno”. Pensar sobre o tempo é como enxergar um vazio cheio demais, são as experiências 

rítmicas que me fazem ter sensações estranhas e que me colocam num lugar, muitas vezes, 

difícil de explicar, mas com aproximações e leituras de outros textos poéticos de outros artistas 

e, também, textos que trazem questões relacionadas ao tempo pude perceber um possível 

caminho para criar mais conforme o que está me permeando no agora. O teatro pós dramático 
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tem uma brecha que pode me dar permissão para tentar dar uma forma aquilo que me move, 

àquilo que move minha curiosidade e interesse. Lispector, (2009, p.35), diz o seguinte: “Tomar 

consciência da falta de sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido? Fora 

a minha participação”. Ao tentar encontrar uma estética possível para minha vídeo cena de 

teatro há um esforço para, pelo menos, dar um nome, uma forma para poder entender a perda 

da mesma. A vídeo cena foi uma tentativa de dar um sentido para o que está me atravessando 

nesse momento. 

 Gonzales expõe que, ao procurar uma forma: 

 

O teatro pós-dramático vem proporcionar o lúdico, as imagens, o prazer na aporia, 

violentamente ou não. E nasce acima de tudo, de um desejo de fruição, uma relação 

horizontal e de comunhão, entre público e atuante, e de significantes e possíveis 

significados. (GONZALES, 2012, sp).  

 

 Foi importante bater na porta do teatro pós dramático e perceber características do meu 

trabalho, foi importante também pensar nas formas de se fazer teatro a partir de agora, mesmo 

que eu ainda não saiba ao certo o que virá como consequência da pandemia. Esta vídeo cena, 

mesmo que não tenha tido participação minha ao vivo na apresentação, permitiu a fusão de 

linguagens e me deu um porto, como aqueles dos navios, onde posso assumir um risco sem que 

o ato seja engolido pelo mar. Às vezes tudo bem ser engolida também. 

 O processo de seleção das imagens, sons e cenas foi realizado junto com a minha 

orientadora Tatiana, durante muitas vezes eu gravei vídeos sem eles estarem realmente 

conectados à narrativa, foi um processo de intuição que foi impulsionado pela minha 

orientadora. Alguns desses vídeos faziam sentido com a proposição da obra final apenas na 

minha cabeça, mas fui alertada de que os outros têm experiências diversas e não são obrigados 

a ter a mesma percepção do que a minha, e que, pelo menos, sem fechar a interpretação, era 

necessário dar mais informações para que as diversas gravações não se tornassem vazias. Foi 

um desafio a busca desse equilíbrio. 

 Para que a vídeo cena não fosse uma montagem simples de imagens e sons foi necessária 

e imprescindível a presença do Eduardo Fronckowiak neste processo. Ele foi o responsável pela 

edição e faro fino no ajuste de detalhes, foi com ele, também, que conversei muitas vezes sobre 

o que eu estava querendo transmitir aos espectadores, mesmo que nós já soubéssemos que o 

trabalho não era algo fechado numa única sensação e interpretação possível. Muitas vezes ele 

me disse: Amor, tu mudou de assunto e não me avisou, mas acho que entendi. Por esses e outros 

motivos é que não me desesperei tanto assim ao aceitar o desafio da vídeo cena numa 

perspectiva de narração não linear de uma história. 



 37 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Criar teatralmente a partir do ritmo era o principal tema deste trabalho, porém a 

definição da proposição a ser estudada só foi possível porque pude perceber as influências que 

o desacelerar das ações e dos pensamentos do cotidiano tiveram na minha percepção de mundo 

e, consequentemente, na minha criação enquanto artista de teatro em formação. Quando 

experimentei esse desacelerar eu percebi que havia e ainda há uma fluidez dos meus 

sentimentos e pensamentos, que consigo, primeiramente, desembocar na escrita, mesmo que 

ela precise ser revisada mais de mil vezes até se tornar boa, dependendo do ponto de vista, 

lógico.  

 Durante todo o processo tive muita liberdade para experimentar diversas coisas, mesmo 

que depois eu tivesse que escolher algumas em detrimento de outras, como em qualquer 

processo de criação. No início filmar o que eu achasse interessante foi tentador, tive vontade de 

subir no telhado e subi, tive vontade de convidar meu vizinho para filmá-lo tocando violino e 

ele aceitou, outras tantas vezes fui atravessada por ruídos enquanto eu estava filmando alguma 

coisa e depois eles acabaram fazendo parte do trabalho. Os processos intuitivos fizeram parte 

deste processo, mas não foram suficientes por eles mesmos, foi necessário um trabalho de 

seleção, de cortes e de inserções para que a narrativa, por mais não linear que possa ser, pudesse 

ser pensada e trabalhada, pois o espectador não tem a obrigação de pensar como eu. Ora, eu 

posso abrir possibilidades de interpretações múltiplas, porém é necessário deixar pequenos 

suportes para quem assiste, para que possam capturar a ideia e conteúdo que desejei com a 

vídeo cena.  

 Descobri, durante o processo, que sou muito chata, muitas vezes eu preferi não fazer os 

exercícios propostos porque o lugar não era adequado ou porque aquecer em uma sala de 

trabalho é muito melhor do que no corredor da minha casa. Como atriz preciso repetir muitas e 

muitas vezes, até cansar, falas ou cenas que me proponho para apresentar, tenho dificuldades 

em decorar textos, muitas vezes perdi a paciência comigo mesmo. Outras tantas vezes eu fazia 

muitos exercícios em dias seguidos e ficava com vergonha de mostrá-los para minha 

orientadora, mesmo que ela me deixasse a vontade para tudo. Confesso que ainda não sei bem 

em que ponto estou com relação a isso, estou um pouco antissocial e permanecendo ainda nas 

redes virtuais porque é um dos únicos modos possíveis, por enquanto, para divulgar algum 

trabalho ou conversar com amigas e amigos. Esse antissocial não é nada de muito grave, mas 

acontecem alguns resquícios no meu trabalho como atriz.  



 38 

 O olhar da minha orientadora foi muito generoso e atento durante todo o meu processo, 

inclusive nos rompantes que tive. Através do olhar dela eu pude compreender melhor que o 

teatro precisa ser pensado para o público e não especialmente para o meu eu atriz. Tive 

referências de como começar a pensar a criação de uma cena em filme, mas o tempo do relógio 

correu muito rápido e deixou uma curiosidade que ainda pretendo investigar, fiquei com o gosto 

de quero mais, aprender mais sobre linhas narrativas, tanto do teatro quanto do cinema. Assim 

como fiquei com vontade de pesquisar mais sobre outras perspectivas do tempo, formas 

diferentes de filmar e outras coisas relacionadas ao trabalho como um todo, roteiro, direção e 

atuação. Os apontamentos que tive na pré-banca foram muito preciosos, percebi que não posso 

dar conta de muitos assuntos ao mesmo tempo, o mesmo aconteceu com as todas as imagens e 

cenas que gravei, foi preciso escolher, aprofundar e pesquisar mais. O menos pode ser mais. 

 Ainda não consigo definir muito bem o que o isolamento social imposto pela pandemia 

durante este processo provoca na minha profissão e, em especial, no meu trabalho como atriz, 

ainda não sei. Tenho casa, tenho comida, mesmo sem trabalhar, também não sei quando as aulas 

vão retornar para que eu possa voltar a dar aulas por projetos sociais, mas tenho esperança e 

muita vontade de continuar e começar projetos relacionados à arte. Clarice (1998, p.2) queria 

uma coisa que eu também quero: “possuir os átomos do tempo”. Ela é uma grande referência 

deste trabalho, ela foi uma luz muito bonita que permeou toda a minha pesquisa. Ela escreve: 

 

Quero captar o meu é. E canto aleluia para o ar assim como faz o pássaro. E meu canto 

é de ninguém. Mas não há paixão sofrida em dor e amor a que não se siga uma aleluia. 

A harmonia secreta da desarmonia: quero não o que está feito mas o que tortuosamente 

ainda se faz. Minhas desequilibradas palavras são o luxo de meu silêncio. 

(LISPECTOR, 1998, p.2). 

 

 O fato é que fui muito feliz na realização deste trabalho e pude investigar como é o meu 

processo de criação, às vezes caótico, mas que tem encontrado uma ordem subjacente, muito 

pela parceria, olhar atento e paciência em ensinar da minha orientadora. Eu escutei um som 

alto, acho que um pássaro me disse que é hora de descansar para poder recomeçar mais tarde, 

em outro tempo, eu digo até breve. 
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ANEXO A  

 

O rato filho 

Tudo começou naquela noite que meu gato chamado Divino Maravilhoso correu até a garagem 

da minha casa como um leopardo. Eu não sei como correm os leopardos, mas imagino que seja 

glorioso e forte e rápido e certeiro. Os gatos têm um pensamento afiado, eles sabem a hora de 

encontrar uma saída e não admitem falhas, ou pelo menos o Divino Maravilhoso é assim, não 

sei dos outros gatos para falar bem a verdade. Lá, entre o limite de poder sair ou ser barrado 

por alguém, ele encontrou aberta a porta da garagem e saiu para o pátio na velocidade de um 

rojo. Consigo imaginar a felicidade felina e os bigodes balançando feito vendaval. A felicidade 

dele não é a mesma que a minha, uma hora depois ele trouxe um presente que deixou no tapete 

da minha sala e ainda por cima me fez um carinho nas pernas, como sempre faz. Imaginava eu 

que fosse um ratinho morto, assim como tantos outros presentes sem vida que ele já deixou 

aqui, no meu tapete. Têm os casos que permanecem vivos, claro, beija-flores, sabiás, outros que 

nem sei o nome e os próprios ratos grandes e os bebês também, mas este foi diferente. O 

primeiro sentimento foi de angústia porque é triste enrolar um morto em papel higiênico e 

depois colocar no lixo, depois, porque ali, a morta poderia ser eu, de pé no tapete, em ebulição. 

Aliás, o sentimento de angústia foi secundário, vou ser sincera. O primeiro foi pensar que se o 

ratinho estivesse vivo eu teria que alimentá-lo e substituir a mãe dele, como tantas outras vezes 

eu fiz, e isso dá trabalho, e é vergonhoso falar assim, logo de cara. Divino Maravilhoso foi 

colocado na área de serviço enquanto eu recolheria o corpo do animal, olharia com 

solidariedade, mas um pouco egoísta, confesso. Enrolaria no papel higiênico e colocaria no lixo. 

O fato é que olhei querendo encontrar uma vida e ao mesmo tempo com medo de que a solução 

fosse matá-lo, eliminando o trabalho de ser mãe de aluguel e as futuras doenças e 

contaminações. O mundo faz a gente cair em tentação e querer se livrar de algumas coisas, e 

também quase nenhuma família salva ratos porque o senso comum e a ciência também dizem 

que trazem doenças, para falar a verdade falo somente do Mal de Adolf Weil. Estou começando 

a me sentir culpada por alguma coisa sem nome, por exemplo: Pedro matou o leão, as funções 

semânticas de Pedro e leão são de agente e paciente e eu não encontro função e muito menos 

semântica do que eu sinto. Merda dumagranmerda, escafandro dum escafandro dai-me ar! Na 

verdade estou escrevendo porque minha cabeça vaza ar em todos os orifícios, não estou 

sentimental e muito menos sinto culpa, na verdade eu não sinto as coisas hoje e preciso narrá-

las para liberar um certo espaço que nem mesmo existe nessa casca fina. O medo era de que eu 

caísse na tentação de aprovar a morte do filho rato. Eu não teria coragem, mas meu pai sim, 



 41 

mesmo eu achando que não, na verdade não sei, ele tem um bom coração, mas os caçadores 

também podem ter um bom coração. É como se fosse uma briga entre um eco e um ego, o ego 

é que a vida, seja ela qual for, merece ser preservada porque é certo assim e é bonito assim e é 

prudente assim, mas eu mato moscas que rodeiam a sopa, eu mato a lesma, eu mato o mosquito 

e o sal arde na minha pele, escafandro dai-me ar, porra, putaquelamerda, esse ego é muito 

errado, é a potência do belo e não do bonito, é a potência do grosso que esquece a margem! 

Droga, eu sou uma incompetente com as palavras e sentimentos, mesmo os levianos, mesmo os 

que atormentam! Sim, falo mesmo do ego. Não deixa de ser ego o que deveria ser somente eco, 

eu estou falando sem parar porque algo precisa sair e não sabe como sair, mesmo com todos os 

orifícios disponíveis e sem congestionamento, uma flutuação com âncora. A probabilidade da 

verdade é que é difícil desvincular o eco, que deveria ecoar por toda a humanidade, do ego, pois 

eu existo para o outro e o outro existe para mim, eu admiro e quero ser admirada, estou 

cansando. Não sei desvendar e não sei o porquê briguei aqui dentro, algo me disse para que eu 

não matasse e não deixasse ninguém matar o filho rato, mesmo que fosse para provar bondade 

à minha própria pessoa. Ser boa dá trabalho, eu preciso sair desse mundo que desvirtua e dá 

nomes e significados errados para as coisas, os vícios existem, assim como as repetições se 

tornam hábitos e eu preciso estudar semasiologia. O meu ego ficou acariciando o filho rato e 

pensando que seria bom ele estar vivo, probrezinho, tão bebê, mas mesmo com o meu ego bom 

e justo e honesto palpitando e fuzilando opinião eu queria era beijar o rosto dele, sentir a nossa 

pele respirar na mesma métrica ao som de Chet Baker. Enquanto eu admirava o filho rato ele 

respirou tão fundo e forte que seu peito parecia ter tocado o teto e voltado ao chão em menos 

de um milésimo de segundo, assim: TÁ, pausa seca e retorno rápido. TÁTÁ. Chegou a dar um 

princípio de tontura naquela hora, talvez eu estivesse ficado do tamanho da sala de estar no 

mesmo pulsar daquele respiro longo, alto, seco e rápido. Foi como a surpresa de ver um 

nascimento, mesmo que eu nunca tenha visto um. O que faria com que eu não pregasse o olho 

durante a noite toda seria o micro filhote de rato vivo e sem a mãe, com fome talvez, ou ele 

morto e eu sendo considerada uma assassina fria e sem coração pelo meu pensar. Mas, o micro 

filhote de rato estava vivo e ainda de olhinhos fechados, um recém-nascido que o Divino 

arrebatou do ninho. Peguei vários papéis tolha e enrolei  o filho, como aquelas mães que estão 

prestes a entregar a cria na porta de alguém logo depois de parir, sem ter um tempo de se 

reconstituir e desencaixa o coração três centímetros do tórax, do osso, e rasga, estica a pele e 

dói quando o ato de entregar e soltar parece um pedaço de alma solto no universo, como aquilo 

que vai embora e deixa um espaço que não enxergamos e que existe sem forma. Deixei um 

buraco para que ele pudesse respirar e o coloquei, como quem deixa um pedaço de si, no pátio 
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do lado da minha casa, onde têm muitas folhas, galhos empilhados e alguma coisa de árvore e 

alguma coisa de ar frio e alguns buracos e terra. Eu fiquei em dois lugares ao mesmo tempo. A 

minha casa é rosa, tipo bordô, na verdade é mais para o rosa mesmo, tem pátio na parte de trás 

e do lado. Depois de muito pensar eu voltei para dentro de casa, fechei a porta, liberei o D.M. 

para ter acesso a toda a casa e coloquei o B, que é o cachorro mais carinhoso e aproveitador que 

conheço, acomodado na casinha dele que fica do lado de fora. Sim, ele ficou rodeando enquanto 

eu achava um bom lugar para o rato filho no pátio, mas não o deixei ver onde coloquei o bebê, 

o problema maior seria D.M. exergar, mas não foi o caso. Lá fora, no front, depois que todos 

sossegaram um pouco eu não consegui parar de pensar no rato filho e sua solidão em uma noite 

fria, desamparado e todas essas coisas que você também deve imaginar, estava mesmo frio. 

Naquele instante era como se houvesse um quebra-cabeça com vinte e nove peças, como se 

todas elas estivessem suspensas e prestes ao encaixe, porém um centimetro nos quatro lados de 

cada peça existia naquele quadro, era uma pintura qualquer de Van Gogh. De repente algumas 

peças foram se diluíndo e indo e indo e indo e desaparecendo sem sequência. E flutua, o pó 

mágico era uma realidade de um concreto invisível. O tempo e a espera nesse tempo-espaço é 

como estar num deserto e sentir o corpo todo queimar, mas a única solução é tentar sentir o 

prazer do fervor na pele, ficar em pânico não adianta e muito menos faz com que a dor do sol 

passe logo. Mas eu não estava no deserto e o frio me deixa inquieta e inconsciente, penso que 

estar inconsciente também é bom porque a gente costuma responder rápido aos impulsos do 

pensamento e traz um pouco de movimento para vida do mundo das ideias. Depois de uns 

metros de tempo eu fui verificar o estado do filho rato, a noite já era mais noite e o frio já era 

mais frio. Quando eu estava enrolando feito um pacote o filho rato e lamentando que ele iria 

passar fome e pensando em alternativas e métodos de alimentá-lo e outras tantas coisas que 

nem lembro minha mãe disse que a mãe rato iria sentir o cheiro dele e que eu poderia ficar bem 

tranquila, não acreditei. Depois, quando tudo estava em excesso, eu, a temperatura, a angústia, 

a noite e o silêncio fomos até o esconderijo e bem na hora em que pisei perto do artificial ninho 

do rato filho eu escutei um bicho correndo forte e escapando por entre os galhos. Voltei feliz 

para dentro de casa e senti um cheiro de buraco oco de coisa nenhuma, as cinturas das mães 

devem saber de alguma coisa. Na manhã seguinte o ninho estava vazio e o dia foi como qualquer 

outro. 

 


