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RESUMO 

 

Esta monografia intitulada: ELAS de mim: narrativas femininas em família como mote 

para a criação em teatro, consiste na descrição e análise do processo de criação da 

vídeo-cena intitulada ELAS de mim. O evento acerca do ato de contar histórias, 

sobretudo por um grupo de mulheres em família, pode ser inspirador para a criação 

teatral. Nesse passo, o autor se utiliza de narrativas de seu grupo familiar composto 

por cinco mulheres vivas e uma em memória, para servirem de mote para a criação 

da dramaturgia da cena que se constrói também em relação ao conto Mulher de mim, 

de Mia Couto. Através de improvisações, trechos de textos, situações vividas, 

memórias, afetos e impulsos que se articularam ao ouvir as histórias contadas por 

essas mulheres, reflete-se sobre conceitos como oralidade, trazido por Walter J. Ong, 

memória, a partir de Stanislavski e Sotigui Kouyaté, além de estudos sobre a 

construção de sentidos e significados através da criação cênica, feitos por Flávio 

Desgranges. O resultado da pesquisa se dá no exercício e articulação de muitos 

elementos, utilizando recursos próprios do teatro e da linguagem audiovisual. A vídeo-

cena se configura como uma homenagem, ainda que distante, àquelas mulheres, 

elevando sua importância na formação artística e na vida do autor. 

 

Palavras-chave: Narrativas. Mulheres. Oralidade. Dramaturgia. Vídeo-cena. 
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ABSTRACT 

 

This intitulated monography: ELAS de mim: feminine narratives in family on how motto 
to theater creation, consists in description and analysis of the creation process in the 
titled video-scene ELAS de mim. The event about the telling stories act, especially by 
a women’s group in family, can be inspiring to a theatrical creation. On this step, the 
author uses from narratives of your familiar group composed by five alive women and 
one that lives only in memory, to serve as motte to create the scene dramaturgy that 
builds itself also in relation to the tale Mulher de mim, from Mia Couto. Through 
improvisations, excerpts from texts, lived situations, memories, affections and 
impulses that articulated itself when listened to the stories that were told by those 
women, reflect itself in concepts as orality, brought by Walter J. Ong, memory, from 
Stanislavski and studies on the construction of senses and meanings through scenic 
creation, made by Fernando Degranges. The results in this research is found in the 
exercise and articulation of a lot of elements, using the theater and audiovisual 
language own resources. The video scene configures itself as a tribute, albeit distant, 
to those women, raising its own importance in artistic formation and in the author's life. 

 

Key words: Narratives. Women. Orality. Dramaturgy. Video-scene. 
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1. SEGUNDA-FEIRA 

NÃO UM PEIXE, UMA BALEIA 

Voltei a visitar meu antigo bairro e nele me percebi um dos grandes. Não caibo 

mais em cercas que antes eu passava por debaixo com facilidade, sou do tamanho 

de arbustos que antes me escondiam e sinto-me no chão, quando na verdade estou 

sentado novamente naquela mesma varandinha que sentava para tomar sol há 

tempos atrás. Perdi minha segurança, e o que mais sinto falta é do antes. Meu olhar 

voou por todos os cantos tentando reconhecer aquele espaço que, antes, era visto de 

outra perspectiva, a do Bruno criança. Embora tudo ainda estivesse ali, com os 

mesmos cenários, elementos, personagens, atmosfera, meu olhar andava como que 

tateando pelo espaço, era um estrangeiro em sua terra de origem. Nunca tinha 

experimentado essa sensação, algo era diferente e eu estava inebriado com o que me 

acontecia. Depois de algum tempo experimentando tudo aquilo pude constatar que o 

extraordinário era o fato de que uma vida inteira havia passado num piscar de olhos e 

que eu havia crescido, ou então seria o meu entorno que havia diminuído e só eu não 

tinha percebido? Onde estava eu? Crescendo. Mais que isso, colecionando 

experiências e criando uma identidade que hoje me fez perceber que o cenário era o 

mesmo e quem mudou completamente fui eu. O que tenho é um compilado de 

memórias afetivas que me transbordam de tal maneira que minha cabeça consegue 

visualizar uma vida inteira sob esse lugar, sem nem fazer tanto esforço para isso. 

Amizades da infância, pavimentação da rua, jogo com o guarda noturno do bairro, 

esconderijos que me faziam ser o melhor da brincadeira do final das tardes, árvores 

mais difíceis de explorar, vendedores locais e seus produtos artesanais, ... são apenas 

algumas das lembranças que consigo discorrer enquanto ainda penso no 

atravessamento que me foi acometido simplesmente por estar ali, naquele lugar de 

antes. Um dia sonhei em viver ali para sempre, mas esse sonho já não acompanha o 

ser que me tornei nem conversa com o planejamento de uma vida que comecei a 

traçar ainda quando estava naquele bairro. Talvez seja esse o problema, de sentir 

saudade de algum lugar, você só planeja sair enquanto ainda pertence a ele.1 

No caminho final do curso de Graduação em Teatro: Licenciatura, mais 

precisamente no componente curricular de Pesquisa em Teatro, cursado no ano de 

                                                           
1 Texto retirado de meu diário de bordo, escrito no dia 15/09/2020. 
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2019, a vontade de trabalhar com histórias reais como objeto de pesquisa para meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pousou em mim, me fazendo elaborar um 

projeto que vislumbrasse de que maneira poderia transformar histórias reais em 

material para criação. Em outro projeto, no componente curricular Prática de 

Encenação Teatral, trabalhei com a narrativa de uma mulher que é símbolo no Teatro 

e na Mitologia, Medeia. A força da personagem, somada a da escritora da obra Mata 

Teu Pai, Grace Passô (2017), me fez ter a vontade de trabalhar com o universo 

feminino e diversas formas de narrar, para além do processo de dirigir. Tudo isso 

provocou em mim o desejo de elaborar uma linha de pesquisa que fosse pautada no 

universo feminino. 

Convivi intensamente com um grupo de mulheres, mas não um grupo qualquer, 

são mulheres que compartilharam comigo uma vida e que continuam compartilhando, 

mesmo que distantes; quatro delas, ainda vivas e uma, em memória. Todas elas, filhas 

da matriarca chamada Iracema da Silva Marques, minha avó. Elas são responsáveis 

por levar adiante seu acervo de conhecimentos, ressignificando-os numa vivência 

pautada em sustentar sua força sob um teto onde não tinham direito de manifestação. 

Todas elas nomeadas inicialmente com a letra S – Silvânia, minha mãe e Silvia, 

Simone, Sirlei e Sirlene, minhas tias –, ligadas pelo sangue, pelo mesmo sobrenome 

e por um extenso caminho de resistência. Com essa pesquisa quis aproximar-me da 

vida dessas mulheres, lembrar de histórias que presenciei e ouvi, refletir sobre a 

importância dessas histórias e o que elas representam para a minha existência e meu 

trabalho no teatro, deixando extravasar cenicamente tudo que estava emergindo em 

mim em um contato novo com aquele universo. 

O meu tema de pesquisa de TCC é sobre os efeitos, afetos, memórias e 

impulsos que me tomam ao ouvir as histórias contadas por essas mulheres da minha 

família. Esse trabalho de TCC é uma espécie de homenagem a elas e não poderia ser 

diferente. É uma tentativa de demonstrar gratidão por estarem sempre ao meu lado e 

pelo tempo em que nunca consegui dizer, ao menos, um obrigado, às mulheres que 

fazem parte de minha existência familiar. 

Essa ideia surgiu em um dia em que fui até minha cidade de origem, no interior 

do Estado do Rio Grande do Sul. Como aparece no texto inicial dessa monografia, 

durante o início do processo de pesquisa, visitei o bairro que morava, tive contato com 

pessoas da minha infância, tive conversas com meus familiares já envelhecidos pelo 
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passar do tempo, e descobri naquele momento, ao constatar sobre o tempo que 

passa, como as coisas diminuem de tamanho com a mesma velocidade que 

desaparecem das nossas memórias. Assim, tive como objetivo maior para esta 

pesquisa, recorrer às memórias e histórias das mulheres de minha família como 

recurso principal para a criação cênica em teatro. O foco foi percorrer a lembrança de 

muitos momentos e histórias compartilhadas e tentar fazer com que aqueles afetos, 

memórias e sentimentos vivenciados através desses encontros, ganhassem forma em 

meu corpo, voz, dramaturgia e poética na criação cênica. 

Pergunto-me se seria possível algum espectador ter acesso às sensações e 

emoções (ou um aproximar delas) que passarei a descrever ou que terão acesso por 

meio da vídeo-cena, já que não serão eles os sujeitos da ação. Uma tentativa de 

resposta se apresenta quando penso que assim como diferentes efeitos emergem em 

mim quando escuto as histórias das mulheres de minha família, o mesmo espera-se 

de quem for me ler ou assistir, pois mesmo que não seja pertencente ao meu grupo 

familiar, o acervo de memórias do espectador poderá produzir relações com o que 

será lido ou assistido e essas relações poderão ou não ter semelhanças com as 

minhas.  

Penso que o fato de contar a história de outra pessoa, ainda que não tenha 

sido este o resultado, se parece com a tarefa que cada ator tem quando deve repetir 

e transmitir determinada emoção em seu trabalho de forma viva, sempre e mais uma 

vez a cada apresentação. Mas o que podemos levar em consideração é que no fundo, 

as sensações são efêmeras, assim como pontua Constantin Stanislavski (2006, p. 

213), em A preparação do ator: 

 

O problema é recapturar a emoção que certa vez lampejou, como um 
meteoro. Se ela permanecer junto a superfície e voltar-se, pode dar 
graças à sua estrela. Mas não espere recuperar sempre a mesma 
impressão. Amanhã pode surgir, em lugar dela, alguma coisa muito 
diferente. Dê graças por esta e não fique esperando a outra. Se 
aprender a ter receptividade para essas lembranças recorrentes, 
então, as novas lembranças, à medida que se formam, serão mais 
capazes de mover repetidamente seus sentimentos. 

 

Entre muitas lembranças e sentimentos revisitados, juntamente com as 

palavras de outros autores e muitas influências, apresento nesta monografia a 

descrição e reflexão sobre o processo de criação da vídeo-cena intitulada ELAS de 
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mim.2. A cena final se configurou na articulação entre improvisações e textos criados 

por mim a partir das histórias de família, trechos do texto Paparazzi ou a crônica de 

um amanhecer abortado de Matéi Visniec (2012) e sobretudo às palavras e situações 

contidas no conto Mulher de mim de Mia Couto (1998).  

Neste espaço-monografia ainda acontece a descrição do processo subdividida 

através da contagem dos dias da semana. Começa na Segunda-feira, com o discorrer 

dos procedimentos inicias para dentro da pesquisa e o processo como um todo, até o 

final da semana, no Domingo, com as devidas conclusões acerca deste trabalho. A 

ideia surgiu após uma relação íntima com o texto As parceiras, de Lya Luft, onde o 

mesmo é apresentado de forma cronologicamente em sete capítulos, sendo o primeiro 

deles Domingo e o último Sábado. A escolha de apoiar a escrita da monografia quase 

no mesmo formato se equipara à vontade próxima de organizar os acontecimentos e 

descrições desse processo de tal maneira que o ritmo da leitura e dos acontecimentos 

formem movimento progressivo, chegando até a conclusão imbuído dos escritos 

anteriores. A ideia também conversa com uma das metodologias abordadas por mim 

no diário de bordo, onde o mesmo era dividido, inicialmente, por dias da semana. O 

texto literário de Luft se consolida por abordar, principalmente, a contestação aos 

valores patriarcais. Uma visão feminina sobre uma família marcada pela morte, pela 

loucura, por um mundo decadente que a envolve e a desagrega. A autora ensaia o 

mistério, o encantamento de narrativas onde a virulência atravessa o veio das 

emoções humanas.  

A constituição de família daquelas seis mulheres no texto me remetia, de 

alguma forma, ao grupo das mulheres da minha família. O texto, que é doloroso e 

pesado, possuí alguns aspectos que se assemelham a acontecimentos lembrados 

durante às entrevistas, mas também cria relação com a força e união sobre um grupo 

de mulheres cursoras de sua própria busca acerca da elevação de sua 

individualidade. De modo direto, o que aconteceu foi uma identificação da 

universalidade da obra para com o meu processo. 

Na divisão apresentada aqui nesse espaço-monografia, cada dia apresenta 

uma autonomia na escrita, mas que se complementam como um todo. A divisão se 

                                                           
2 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=z1dX56w5Wgc&feature=youtu.be&ab_channel=BrunoMarques 
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deu: A segunda-feira apresenta a temática da pesquisa. A terça-feira, a descrição da 

parte prática, na sua primeira tentativa de conclusão. A quarta-feira a descrição da 

prática e sua nova relação com o trabalho. A quinta-feira, sexta-feira e sábado 

trataram de evidenciar os conceitos operantes que ligaram teoria e prática, além de 

esmiuçar a descrição das relações pessoais que fiz durante a pesquisa e da 

construção da vídeo-cena. O Domingo, a conclusão e a relação final entre a 

monografia e a vídeo-cena. 
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2. TERÇA-FEIRA 

O processo prático desta pesquisa aconteceu em duas partes: a primeira 

iniciada no segundo mês do ano de 2020 e a segunda, a partir do mês de setembro 

do mesmo ano. O processo não seguiu o fluxo comum de pesquisa de TCC que em 

geral acontece inteiramente em um semestre. Pelas particularidades e dificuldades 

impostas por um ano pandêmico e atípico, me vi compelido a interromper o processo 

no primeiro semestre e continuá-lo no segundo. Isso atrasou minha conclusão, mas 

me permitiu ter mais tempo de pesquisa e amadurecimento nas experimentações e 

estudos. 

A intenção inicial para a criação do trabalho prático era usar fatos e 

acontecimentos, assim como ocorriam nas histórias que minha mãe e tias contavam, 

como circunstâncias da cena. No início realizei uma abordagem com as mulheres da 

família através de encontros/entrevistas, para que eu pudesse lembrar e recolher fatos 

que fossem interessantes para o meu processo. Transcrevi as histórias que elas me 

contavam, selecionei algumas e levei-as para a sala de trabalho (que literalmente foi 

a minha sala de casa3), compus, gravei, estabeleci outras relações, escrevi mais um 

pouco.  

Ao realizar os encontros com essas mulheres coloquei-me à disposição de 

ouvi-las através de uma entrevista semiestruturada, seguindo despretensiosamente 

um pré-roteiro que guiava a conversa. Daquela maneira, algumas ações foram assim 

planejadas: 

 Selecionar quais eram essas mulheres, suas idades, grau de parentesco, 

funcionalidade nos seus pequenos núcleos e proximidade; 

 Marcar um encontro inicial, individual, para que pudéssemos nos familiarizar 

com o processo que se iniciava e se aproximar dele; 

 Construir uma espécie de fio condutor para esses encontros, de modo que a 

conversa se direcionasse para o caminho que se desejava percorrer com as 

histórias das quais eu gostaria de me relacionar; 

                                                           
3 Devido a particularidade que se mostrou diante da minha trajetória acadêmica e na realização da 

minha pesquisa em TCC, sendo o momento de criação acontecer em meio à pandemia mundial de 

COVID-19, muitos empecilhos se apresentaram no processo, como por exemplo, ter de trabalhar em 

casa, sozinho, sem a ambientação que é uma sala de ensaio e o frio na barriga da presença de um 

público ao vivo, utilizando dos recursos on-line para orientações do trabalho e processo de criação. 
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 Gravar, em áudio e vídeo, esses encontros; 

 Organizar o material coletado. 

As entrevistas com as cinco mulheres – minha mãe e suas quatro irmãs, ou 

seja, minhas tias – aconteceram de maneira individual, visitei seus espaços de 

moradia em dias diferentes e devidamente equipado com gravador e câmera. Com 

uma marquei um café da tarde, com outra um momento de conversa na sala de estar 

e com uma outra tivemos a conversa no seu quarto, dizia ela que gostaria que o 

ambiente nos deixasse mais à vontade e sem a interferência de ações externas. Havia 

uma preocupação e seriedade com aquele momento, e uma alegria visível em estar 

fazendo parte desse projeto. Havia também uma curiosidade delas, a todo o momento 

uma pergunta surgia, tentando sempre descobrir quais histórias iria eu selecionar e 

de que maneira as utilizaria para uma visão teatral. O fato é que dessa última questão 

nem eu bem sabia a resposta, ainda. A conversa era livre, tinha apenas um breve 

roteiro4 que sustentava o diálogo, em alguns momentos apareciam assuntos que não 

faziam parte do meu planejamento, mas que contribuíam para ampliar a conversa. Em 

muitos momentos, elas referenciavam-se umas às outras, alegando fatos, contando 

histórias específicas e, também, declarações de afeto. 

Depois de todas essas entrevistas, transcrevi uma boa parte delas com o 

objetivo de selecionar e destacar trechos que eu enxergava como possiveis de serem 

encenados ou que tivessem relação com minha temática de pesquisa, ou seja, 

valorizar as suas histórias, o mundo feminino da família, seus conhecimentos, a parte 

delas que vibrava em mim, dentre outras. Ainda na etapa de elaboração metodológica, 

fiz também uma lista de histórias e fatos, através das minhas memórias, que 

possuíssem uma narrativa instigante e que pudessem ser transformadas em material 

teatral, tentando reconhecer tudo que pudesse servir como material de trabalho: 

“Dessas impressões formam-se uma memória de sensações vastas, condensadas, 

mais ampla e mais profunda” (STANISLAVSKI, 2006, p. 212). Posteriormente, o que 

surgiu foi fruto da relação com esse material coletado e seus desdobramentos. Ainda 

no primeiro semestre de 2020, algumas tentativas de aproximação com o material que 

havia coletado foram feitas, através de improvisações, escritos de texto dramatúrgico, 

gravação de algumas imagens em relação às histórias e situações coletadas nas 

                                                           
4 Em anexo. 
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entrevistas, mas nenhuma me fazia sentir inteiro com o que estava criando. Só mais 

tarde percebi que não seriam as histórias, os fatos em si, que minha família e eu 

tínhamos vivenciado no passado que contribuiriam para minha cena, mas o que mais 

me soava importante para a pesquisa, era justamente aquilo que estava no entorno e 

entre nós, naqueles momentos entre família, o encontro, as sensações e afetos que 

aquelas lembranças e histórias me provocavam. 

Conduzi um processo que considerava a ambientação caótica que o ano trouxe 

com a pandemia do novo corona vírus (COVID-19). Mais precisamente, o mote 

dramatúrgico da cena que desenvolvia junto à minha orientadora, no início deste ano 

letivo, era de um rapaz enclausurado em seu local de moradia, vivenciando apenas o 

contato próximo com suas lembranças e uma parcela significativa de pessoas que o 

acompanhavam virtualmente, na iminência do fim do mundo. Uma vez que algumas 

das gravações já tinham sido feitas5, eu tinha um grande material que poderia me 

servir de apoio para sustentar o universo dessa figura inicial. Mas o momento foi cheio 

de desafios, o tempo foi passando e uma série de acontecimentos começaram a 

atravessar o percurso dos ensaios e produção do TCC, como por exemplo, minhas 

mudanças de endereço, a continuidade do meu trabalho em um estabelecimento 

comercial e prazos com tempo abreviado por conta da excepcionalidade do calendário 

acadêmico. Tantas dificuldades me obrigaram a interromper o processo de TCC no 

primeiro semestre e adiá-lo para o próximo. Assim se deu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Com aulas presenciais suspensas, uma perspectiva de criação cênica como prática do componente 
curricular passou a ser pensada, assim como as aulas e orientações, de maneira online. Sendo assim, 
iniciou-se um processo de criação pensando na viabilidade de uma vídeo-cena. 
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3. QUARTA-FEIRA 

Durante o segundo semestre, já melhor inserido no processo, me reconectei à 

pesquisa entendendo que a pausa efetuada foi importante para o amadurecimento de 

como me via dentro do material que estava criando. Segui com as mesmas questões 

e desejos de pesquisa, mas mesmo depois de experimentar muitas possibilidades 

dramatúrgicas ainda não estava satisfeito com as relações que fazia entre as histórias 

das mulheres da minha família e uma série de materiais que estavam emergindo das 

improvisações, gravações de vídeo, pensamentos e experimentações. Foi quando, 

depois de muitas provocações por parte da minha orientadora, juntamente com outros 

olhares acerca do material coletado nas entrevistas e vídeo-cenas já gravadas, 

precisei fazer escolhas que me ajudassem a encontrar um fio condutor que melhor 

contemplasse meus retalhos de memória. Selecionar o que queria trazer para minha 

composição cênica foi fundamental uma vez que eu tinha muito material, muitas 

histórias, muitos pontos de vistas, muitas interpretações e relações com essas 

histórias, sem conseguir criar um caminho, uma linha dramatúrgica para trazê-las à 

tona. Sentia algo semelhante ao que Stanislavski (2001, p. 38) descreve em uma de 

suas obras: 

A partir daquele instante [...], algo pôs-se a agir dentro de mim: eu não 
era eu, no sentido da minha visão habitual de mim mesmo. Ou, para 
ser mais preciso, não estava sozinho, mas com alguém que procurava 
em mim mesmo sem poder encontrar. Eu existia, prosseguia com a 
minha vida comum, mas qualquer coisa me impedia de entregar-me 
inteiramente a ela, perturbando a minha existência habitual. Parecia 
dividido em dois. Embora olhando para o que quer que me chamasse 
a atenção, eu não o via em sua plena extensão, mas apenas 
vagamente, sem mergulhar-lhe ao fundo. Pensava, mas sem concluir 
os raciocínios, ouvia, mas só com meio ouvido, sentia o cheiro das 
coisas, mas só parcialmente. Metade da minha energia e capacidade 
humana tinha, de algum modo, desaparecido e essa perda minava 
minha força, energia e atenção. 

 

O construir teatralmente fora dos espaços comumente de criação – sendo eles 

sala de ensaio, palco do teatro ou demais espaços -, para mim, se tornou uma nova 

experiência ainda dentro de uma nova experiência, uma vez que o meu contato com 

o teatro tem como data o ano de 2016. Criar a partir de uma experiência em vídeo era 

muito novo, mas de qualquer forma acredito que esse período desorientado que 

vivenciei dentro do processo ocasionou uma grande oportunidade de pesquisa e 

reconhecimento da capacidade de se reinventar dentro de outras esferas que não as 



 19 

de vias normais, como o espaço físico de um teatro, por exemplo. Acredito ter sido a 

melhor decisão, realizar a conclusão desse ciclo posteriormente, uma vez que o tempo 

foi mais dilatado e que tive como vantagem todo a maturação das últimas reflexões. 

Com uma força maior para continuar, revisitei os áudios e vídeos dos encontros que 

havia feito com as mulheres da minha família, dessa vez com um olhar direcionado a 

encontrar outras possibilidades que se distinguissem das que já havia experimentado, 

estava mais sensível e atento ao que elas haviam compartilhado comigo.  

Quando se conta uma história a alguém, que por sua vez te contaram, um 

caminho se faz na cabeça a fim de buscar na memória todos os detalhes do 

acontecido. Uma história, durante seu processo de contação, é uma fábula e cabe a 

quem a conta (um contador, narrador), saber dirigir os ouvintes até os caminhos e 

efeitos que se pretende. Pensando assim, já partimos do princípio que, então são 

necessários pelo menos dois indivíduos para que as histórias sejam legitimadas (um 

fala e o outro escuta). Se houver a presença de um público a validação é maior ainda 

e, com isso, constatamos a importância de se fazer um evento coletivo, tornando 

assim mais efetivo todos os processos de uma contação. Muitas das histórias que 

passamos adiante foram coletadas em rodas de conversas, andanças ou apenas por 

nos colocarmos a ouvir alguém contar algo sobre sua vida. Todas essas histórias são 

armazenadas em nós para que em algum momento, caso seja necessário, sejam 

acessadas e ressignificadas de acordo com a situação atual. 

A linha condutora principal da minha pesquisa surge ao focar no efeito que 

algumas das histórias de família causam em mim quando lembro delas ou quando as 

compartilho com alguém. Durante as fases do meu crescimento entre infância e, 

agora, fase adulta, tive conhecimento de várias narrativas acerca da história de vida 

da família Marques, algumas fui até personagem, já outras sei apenas o que me 

contaram. Em minha memória existia um acervo de acontecimentos que possuíam 

uma narrativa elaborada pelo que os meus olhos haviam enxergado, ao presenciar 

determinados acontecimentos. Agora essas narrativas também se misturam com 

histórias que me contaram, quando me dispunha a ouvi-las, em algum evento de 

família. Sobre minhas percepções e lembranças dessas histórias pude elencar 

versões, ângulos e acontecimentos de diferentes pessoas.  

O nosso cérebro é o órgão responsável por receber, organizar e distribuir 

comandos para orientar nossas ações, além de também arquivar informações 



 20 

importantes para usarmos posteriormente. Nele, também são armazenadas as nossas 

memórias, uma ferramenta muito utilizada por um contador durante a narração de 

suas histórias, sejam elas dos acontecimentos pelos quais passou ou de 

acontecimentos compartilhados com ele, e assim, re-contados. Mas não é só o 

cérebro que lembra. “Todo nosso corpo é um registro de memórias de acontecimentos 

vividos, quer nos lembremos ou não delas. Muitas dessas memórias acontecem de 

forma involuntária, sem passar pela razão”6.. De uma forma ou outra, o narrador 

recebe e organiza a narrativa e quanto maior for a aproximação do ouvinte com o 

acontecido, mais ele estará inteiramente dentro e envolto na narrativa. Além da 

palavra e de toda a sua bagagem pessoal, o encontro entre indivíduos também é outro 

grande fator para que a prática oral aconteça. O encontro com um ou mais indivíduos 

permite que o acontecimento das ressignificações de histórias esteja em contínua 

ação durante uma conversa, mas mais importante do que falar, torna-se necessário 

ouvir. 

No ano de 2006, aconteceu no Rio de Janeiro uma palestra e vivência com 

ator, diretor e griot7 africano Sotigui Kouyaté (2007), encontro no qual ele conta, teve 

como missão passar adiante seus conhecimentos. Ele aponta que o verdadeiro 

encontro não acontece apenas pela fala dos indivíduos, assim como também não 

apenas pela escuta, mas sim na junção desses dois, juntamente à disposição em ser 

sensível com o outro. Kouyaté (2007) afirma:  

O mundo atual vai a tal velocidade, na corrida pela competição técnica, 
que o ser humano já não tem os pés no chão. Em qualquer discurso, no 
mundo todo, fala-se de encontro, fala-se de comunicação, fala-se de 
troca e até mesmo de dividir. No entanto, um verdadeiro encontro não 
acontece senão pela escuta. Que escuta é essa? Não é ouvir com o 
ouvido, mas é ser sensível ao outro. Estamos numa corrida de grandes, 
em detrimento dos mais desfavorecidos. Não se pode dizer que o 
mundo atual está à escuta. Nós nos falamos, mas não nos escutamos. 
É uma corrida de interesses. A escuta é questão de sensibilidade. Eu 
sou sensível ao outro. O outro é sensível a mim." 8 

                                                           
6 Informação feita oralmente pela orientadora em uma orientação. 
7 Griot é o indivíduo que tem por vocação preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções 
e mitos do seu povo. 
8 Transcrição de trecho da fala de Sotigui no vídeo documental Sotigui Kouyaté, um griot no Brasil, 
2007. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sJd1te_3pjI&ab_channel=SescTV 
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Sotigui Kouyaté, além de já ter trabalhado com Peter Brook9, é um griot 

conhecido mundialmente, em especial no universo do teatro. Griot é o mestre da 

palavra na tradição Mali, e é ele que não permite que se apague a cadeia de 

transmissão dos conhecimentos fundamentais de uma vida. Os Kouyaté são os 

primeiros griots que, desde o século XIII, passam de pai para filho o conhecimento 

ancestral, segundo a tradição oral da África Ocidental. A solidariedade e o humanismo 

presentes na conduta de um griot como Sotigui Kouyaté são fonte de inspiração para 

que o ator, através da palavra, retome sua vocação maior, a de ser o intermediário 

entre o nosso plano cotidiano e um plano mais sutil, no qual conseguimos acessar 

através da arte. Sobre esse plano, lembro-me de um insight que tive no início desse 

processo: quando me foi questionado, em algum momento da graduação, sobre qual 

seria o tema que buscaria desenvolver como pesquisa para finalizar minha trajetória 

acadêmica, já imaginava ser algo ligado ao meu grupo familiar, só não sabia muito 

bem o como e o porquê. Uma parte por ter me identificado com outros trabalhos que 

tratavam desse assunto, outra pelo motivo que esse grupo em questão, me move no 

espaço, principalmente dentro do teatro. Um grupo de mulheres, ligadas pelo sangue, 

organizadas através de uma coletividade parental, sujeitas de suas vidas e condutoras 

das próprias narrativas me chamaram a atenção, atenção essa que estava voltada ao 

construir teatralmente. Suas histórias de vida, sua maneira de enxergar o mundo e a 

forma de se relacionarem umas com as outras e, também comigo, foram os primeiros 

dispositivos que me impulsionaram para a pesquisa sobre a vida desse grupo de seis 

mulheres. Havia algo ali que desejava explorar. 

Na entrevista com o griot Sotigui Kouyaté (2007), ele fala também sobre a figura 

das mulheres na tradição Mali; as chamadas griottes são também as responsáveis 

por transmitirem os ensinamentos e vida de seu povo através da oralidade para com 

os seus semelhantes. Sotigui (2007) menciona que nos momentos em que as griottes 

falam, quando se colocam no espaço, ninguém mais fala, os homens se calam. O 

protagonismo, aqui também concedido de forma natural, se torna necessário para que 

a transmissão de saberes aconteça. 

A palavra como carga de conhecimento é um veículo que, milenarmente, 

transmite saberes e culturas entre gerações, se materializando em uma espécie de 

                                                           
9 Peter Brook é um importante diretor de teatro e cinema britânico. Propõe, entre outras coisas, um 
teatro de caracterização psicológica dos personagens que torne visível a "invisível" alma humana. 
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teia que liga o que se aprende de forma teórica e prática. Nas mais diversas 

civilizações, a palavra foi e, em algumas situações específicas ainda é, o principal 

meio da transmissão de saberes de um povo, e embora não seja possível identificar 

quando essa transmissão oral começou, desde que a humanidade existe, essa forma 

de narrativa é usada para transmitir e compartilhar o conhecimento de um povo.  A 

passagem oral de histórias ao redor de fogueiras, por exemplo, é uma prática em 

diversos povos da nossa antiguidade. Em algumas culturas como em tribos primitivas 

na África, Austrália e até mesmo no Brasil, especialmente naquelas em que não há 

escrita, as histórias são passadas de uma geração a outra na forma de lendas e 

canções, essas narrativas tradicionais são perpetuadas por meio da oralidade. 

Durante esse processo, existe um trabalho de mão dupla da parte daquele que se 

encarrega de ser o transmissor dessas histórias, o primeiro é o que ele faz de forma 

individual para relembrar de cada detalhe do que se quer contar, tentando se 

aproximar ao máximo da versão que presenciou ou ainda enquanto ouvinte, já o 

segundo é o de trazer a atenção do seu espectador, envolvendo-o no que está em 

contação. 

Lembro de uma festividade familiar em que todas as mulheres da minha família 

estavam presentes. Em um determinado momento aquilo que vou nomear de jogo-

memória ocorreu. Elas, juntas, encontraram uma história que tinha relação com 

aquele presente, e uma a uma ia relembrando de fatos, registros, personagens e 

lugares, se complementando com entusiasmo, num jogo no qual a necessidade de 

lembrar de cada detalhe era muito importante, era algo que envolvia todos ao redor, 

mas que dizia respeito àquele momento e sentimento únicos que eram só delas. Com 

um olhar distanciado, percebi que por mais que terceiros contribuíssem com aquele 

momento, ele ainda permanecia só delas, dessas mulheres que ora protagonizavam, 

ora cediam protagonismo às outras, e assim concluí que é sobre esse jogo e 

cumplicidade inerente a esse grupo de mulheres, que eu gostaria de tratar aqui, nesse 

espaço-monografia. Para mais além, também sobre as minhas percepções e 

ressignificações desse jogo-memória dentro do meu processo artístico. 

A família materna a qual pertenço é composta, predominantemente, por 

homens, mas em uma breve análise sobre a figura desses homens e o desempenho 

deles perante os momentos circunstanciais criados pela família Marques, pude 

constatar que não há um protagonismo considerável de suas partes, tampouco há, 
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sequer, uma tentativa para que isso aconteça. Já elas, as mulheres, são as 

provedoras de encontros, festividades, momentos de compartilhamento e troca, como 

o exemplo citado anteriormente, e esse protagonismo acontece de forma muito 

natural, me fazendo perceber a força que elas possuem em suas singularidades e que 

é ainda mais forte quando colocadas umas em relação às outras. Foram delas, 

também, que vieram os melhores ensinamentos, o que me constitui como homem 

hoje, em relação ao cuidado do outro, da casa, dos filhos, da resistência, da coragem, 

força, trabalho dentro e fora de casa. 

De forma organizada, as histórias das mulheres da família passam por um 

processo de construção da sua forma de contar, adquirindo assim uma narrativa única 

e exclusiva, se originando das mais diversas formas e passando por diversos 

estímulos deixando determinadas percepções e sensações em meu ser. Então me 

perguntava: Como posso criar a partir daqui?  

A narrativa, da qual pretendi me aproximar para essa pesquisa, dependeu da 

oralidade para ser executada, passando por um processo de criação que se esforçou 

para andar paralelo ao que se diz e ao que se constrói em quem escuta. Foi da relação 

entre o ator/narrador e espectador/ouvinte que busquei evidenciar essas escolhas de 

maneira que contemplasse tanto a originalidade das histórias quanto ao que de 

imagético se criou. “Um artista não constrói seu papel com a primeira coisa que lhe 

está a mão. Seleciona com [...] cuidado dentre suas lembranças e elege das 

experiências as mais sedutoras” (STANISLAVSKI, 2006, p. 215), e nesse caminho 

entre a ficção e a realidade outros textos embarcaram dentro do processo para me 

ajudar a sustentar uma experimentação que levasse em conta a vibração desse jogo 

de memórias que são minhas e, também, das mulheres da minha família. 

Walter J. Ong (2003), um sacerdote e filósofo responsável por importantes 

estudos no campo da oralidade e da escrita, concluiu em uma de suas pesquisas que: 

A narrativa, em toda parte, constitui um gênero capital da arte verbal 
sempre presente, desde as culturas orais primárias até a alta cultura 
escrita e o processamento eletrônico da informação. Em um certo 
sentido, a narrativa é a mais importante de todas as formas artísticas 
verbais, em virtude do modo como subjaz a tantas outras formas 
artísticas, muitas vezes até as mais abstratas. Até mesmo por trás das 
abstrações da ciência está a narrativa das observações com base nas 
quais essas abstrações foram formuladas. Em um laboratório científico, 
os estudantes precisam "registrar" os experimentos, isto é, precisam 
narrar o que fizeram e o que aconteceu quando o fizeram. Com base 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oralidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
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na narração, podem ser formuladas certas generalizações ou 
conclusões abstratas. (ONG, 2003, p. 158). 

O conhecimento e o discurso nascem da experiência humana. “O modo básico 

de processar verbalmente essa experiência é explicar, mais ou menos, como ela 

nasce e existe, encaixada no fluxo temporal” (ONG. 2003, p. 158). Desenvolver um 

enredo é um modo de lidar com esse fluxo. Um caminho de criação apoiado na 

oralidade se deu na execução de uma das etapas do meu processo, na maneira de 

me relacionar com um dos materiais que havia coletado. Todas as filhas da minha 

avó, incluindo minha mãe, descreveram-me a mesma maneira de executarem uma 

receita de pão, mesmo sem terem nenhum registro anotado da receita, senão aquele 

já fixado em suas memórias, e esse fato me intrigou a tal ponto que quis experimentar 

eu também essa receita dentro da pesquisa. Depois de conversar individualmente 

com cada uma delas, concluí que na verdade, todas elas possuíam não uma receita 

escrita em papel em comum, mas sim uma forma, um método, que por sua vez foi 

ensinado pela matriarca da família, minha avó. Esse ensinamento atravessou o 

crescimento de cada uma das filhas para além dos núcleos familiares secundários, e 

se sustentou através da oralidade e atenção com o que se observava no fazer. 

Durante anos experienciei minha avó fazer sua famosa receita de pão, mais tarde era 

a vez de minha mãe passar pelo mesmo processo, e o caminho seguiu com minhas 

irmãs e, agora, comigo.  

De todas as culturas orais existentes, a cultura oral primária10 foi, dentre todas, 

a que mais se aproximou dos modos operantes da pesquisa. Anterior à modernidade 

que a descoberta da escrita e sua evolução trouxe, a oralidade era a principal 

ferramenta de condução de informações dentre os povos e embora ainda há tentativas 

de preservação dessa ação cultural, pouco se fala ou afirma sobre a importância dela 

em trabalhos e pesquisas artísticas. Procurei dar ênfase aos modos de narrar, 

aproximando-os do efeito corpóreo-vocal que essas histórias proporcionam em mim 

quando as ouvia ao longo da minha relação familiar com essas mulheres, além de 

levar em conta a minha visão do imaginário e memórias que essas histórias me 

provocam ou já me provocaram. Para Battaglia (2013, p. 146) estudante da 

                                                           
10 Cultura na qual a palavra existe apenas no som, sem qualquer referência a um texto visualmente 
perceptível e a uma consciência, nem mesmo à possibilidade de um tal texto. 
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Universidade de São Paulo – USP, em sua tese de doutorado sobre Memórias 

narrativas e suas representações:  

os enredos da cultura oral primária são situacionais e mantêm em sua 
estrutura equilíbrio com as condições presentificadas. Se pode 
verificar pequenas alterações nas narrativas ao longo do tempo para 
um mesmo contador, ou entre diferentes locutores, estas só se dão 
pela administração da interlocução com a plateia que deve ser mantida 
presa à fala. 

Assim, embora a memorização oral esteja sujeita à atenção dos ouvintes, 

fazendo com que os entendimentos formulados possam deslizar de um canto a outro 

na narrativa, eles não devem, em si, ser modificados, pois a repetição é o que garante 

que a narrativa não se perca no tempo. Conversando com o meu trabalho, o foco não 

estava somente na reprodução e detalhamento dos fatos que compunham as 

narrativas de minha mãe e minhas tias, mas sim no que elas me provocavam ao 

contarem suas histórias, fazendo abraçar-me ao que são as memórias afetivas: “Esse 

tipo de memória, que faz com que você reviva as sensações que teve outrora [...] é o 

que chamamos de memória das emoções ou memória afetiva” (STANISLAVSKI, 

2006, p. 207). 
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4. QUINTA-FEIRA 

Se tivesse que escolher uma história para sempre lembrar, certamente seria 

sobre quando vi trilhos de trem pela primeira vez, digo isso porque as versões desse 

dia que se encontram em minha memória dizem respeito a narrações de terceiros 

juntamente com fragmentos que meu subconsciente se esforçou para criar durante 

esse processo de ouvir. As lembranças de quando o acontecimento ocorreu, a que 

existe dentro de mim e que foi registrada através dos meus olhos, não é fresca em 

minha memória, apenas o que me contam sobre esse dia é que de mais inteiro consigo 

lembrar. De todas as vezes que ouvi as versões de outras pessoas sobre esse 

acontecimento sempre escutei com atenção na tentativa de tentar resgatar a 

sensação que me inundou quando aconteceu – afinal, não é sempre que se vê trilhos 

de trem pela primeira vez na vida –, pois já que não consigo me lembrar exatamente 

desse dia sozinho, me apoio na narrativa de quem estava comigo para conseguir 

acessar os sentimentos ou chegar a lugares que gostaria. Esse sentimento, 

independente da fumaça que se forma dentro do meu campo de visão interno, 

consegue acessar em particularidades o antes e o depois do acontecimento, mas 

nunca o acontecimento em si. 

 

OS TRILHOS DE TREM... (uma escrita sobre uma lembrança que veio de outra 

lembrança) 

Eu não me lembraria jamais, nem se eu tentasse, do que acabo de ouvir saindo 

da boca dela, mas juro que consegui sentir coisas. Não sei se realmente sentiria isso 

se lembrasse desse dia, e quando digo lembrar estou falando dos detalhes, 

abrangendo os cenários, figurinos, personagens e outros elementos que faziam 

presente daquela cena. Dela, só lembro de estar muito feliz, vejo meu sorriso em ficar 

tão próximo de um trem, de perceber que sua maquinaria era muito maior do que 

imaginava – mais uma vez me percebendo pequeno demais. Lembro da emoção dos 

meus irmãos, lembro do carro que fomos até a cidade, mas não lembrava, sozinho, 

qual a cidade e nem mesmo o desenrolar do acontecimento. As imagens que criei 

foram de interpretação do que ouvi, e já que selecionamos e organizamos uma história 

no seu processo de contação, quem me garante que todos os detalhes foram 

mencionados, sem passar por despercebido um de muita importância? É louco eu 
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afirmar que foi o momento mais feliz da minha infância sendo que não lembro com 

exatidão dele. Prefiro deixar assim, vai que o inesperado pode acontecer...11 

Mais tarde, consegui observar que esse distanciamento pode acontecer, 

primeiramente, pela tentativa excessiva em me remeter para aquele dia da maneira 

como desejasse convidando apenas às versões e sensações que gostaria que fossem 

reais, mas por se tratar de uma lembrança que se origina da lembrança de outra 

pessoa, preciso estar atento em escutar o que produzo de sensações a partir do que 

a outra pessoa diz. O que é necessário aqui, é se “afastar de uma razão instrumental 

e instaurar o prazer de um procedimento que se contrapõe ao modo meramente 

operacional de ver, de sentir e pensar a vida”.12  

No início de meu processo de criação, as histórias de família serviam de base 

central para as minhas improvisações, mais tarde utilizei como mote para a criação 

de algumas cenas trechos do texto Paparazzi ou a crônica de um amanhecer abortado 

de Matéi Visniec (2012).  Mas, na tentativa de encontrar a linha dramatúrgica que 

sustentaria a montagem, eu sentia ainda que as situações improvisadas e o texto de 

Visniec não davam conta do que eu tinha vontade de dizer e dos universos que eu 

queria abarcar. O mundo continuava a girar, eis que no dia 15, era mais uma quinta-

feira do mês de outubro, minha orientadora me lançou como proposição a leitura do 

conto de Mia Couto, Mulher de Mim, gerando um impacto de grande identificação com 

as ideias ali contidas. Esse texto foi adotado como linha dramatúrgica principal, pois 

de forma intensa e sugestiva, me convidava a refletir sobre o efeito que o meu tema 

de pesquisa causava não apenas dentro das experiências da minha graduação, mas 

também na criação do homem que busco ser.  

Essas outras possibilidades injetaram um gás novo para a parte prática do 

processo, o que fez alterar o caminho da pesquisa, diferente de como eu a vinha 

desenvolvendo. As histórias que ouvimos nos atravessam de tantas formas que fica 

difícil extrairmos delas um sentido único, uma só direção. Então ficamos nesse jogo 

de fatos, tentando entender todo o movimento que acontece dentro da nossa 

memória, nos convidando para uma conversa com o campo imagético que existe 

dentro da nossa cabeça junto com o que produzimos de sentimentos e sensações. 

                                                           
11 Trecho extraído de meu diário de bordo, escrito em 04/01/2020. 
12 Marli Sitta. Trecho de seu parecer em ocasião da pré-banca de TCC. 18 de novembro de 2020. 
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Como constatação do que acabo de dizer, transcrevo aqui um áudio gravado logo 

após uma das entrevistas com uma das minhas tias: 

Como pode funcionar a nossa cabeça toda dessa maneira, porque 
essa história que ela (minha tia) acabou de me contar, eu tinha 
escutado antes e produzia em mim sensações diferentes das que 
produziu agora, quando ela me relembrou. E também está sendo 
diferente o que eu estou sentindo agora, enquanto penso sobre essa 
história e tenho de gravar esse áudio como recurso para minha 
pesquisa. Não se trata da mesma lembrança, acho que o mais correto 
seria dizer que o que está acontecendo aqui, nesse exato momento, é 
uma junção de lembranças e atravessamentos dessas lembranças. 
Uma completa a outra, a primeira e a última.13 

Nessa etapa de construção de significados, muitas coisas que antes passavam 

despercebidas são elevadas e este processo de pesquisa já se torna gratificante 

justamente por me fazer perceber isso. O bloco de notas do meu celular viveu cheio 

de itens em uma lista chamada “PENSAMENTOS PARA PENSAR ESCREVENDO”, 

quanto mais escrevia mais essa lista aumentava e embora muitas escritas acabassem 

sendo excluídas desse espaço-monografia, isso se tornou um excelente exercício 

para o ato de escrever.  

O registro em vídeo também se tornou uma ferramenta útil de pesquisa. Nas 

visitas que fiz à minha mãe, imbuído no papel de pesquisador e não só de filho, parecia 

que por todos os lados havia algo interessante a ser captado, tudo o que ouvia das 

conversas me soava como uma nova possibilidade para a pesquisa, tudo servia ao 

meu processo, então peguei a minha câmera e comecei a observar através dela. Fiz 

alguns registros em vídeo da casa da minha mãe e das casas vizinhas do bairro (que 

por sinal, algumas são de minhas próprias tias), fiz até mesmo registros pequenos em 

vídeo da minha mãe, de forma despretensiosa e aleatória, sem nenhum objetivo pré-

estabelecido, mas que depois, foram aproveitados e se tornaram fundamentais na 

composição da vídeo-cena, como por exemplo, a cena onde aparece o interior e 

exterior da minha casa materna, a mãe se escondendo atrás da parede de madeira e 

as prateleiras cheias de fotografias e pequenos objetos que guardam afetos e 

recordações. Ao meu olhar tudo poderia ser personagem (minha mãe), texto (nossas 

conversas daquele dia) e cenário (a casa dela). As vivências em família povoam as 

imagens e sentidos do conto Mulher de mim, texto de Mia Couto. As relações 

                                                           
13 Transcrição de minha voz, em áudio feito após a entrevista com minha tia Sirlei (42) no dia 16 de 
março de 2020. 
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passavam do nível básico de conexão entre texto e o que, de forma literal, poderia 

representar, mas sim para associações pessoais que eu produzia de forma interna, 

imbuído do sentimento de pertencer àquele lugar. Com minha câmera, voltei a 

registrar esse espaço que antes me era familiar em jogos de criança, nas reuniões em 

torno do aparelho de televisão, ou nos domingos de caminhada pelo bairro. O certo 

era que, diferente de antes, o texto do conto também me instigava a fazer essas 

relações. Lembro quando virei a câmera na direção da minha mãe, ela ficou sem graça 

e me lançou: “tu não vai usar isso para nada né?”. Eu usaria, e essas gravações 

aparecem, na composição da vídeo-cena, como se aquele momento tivesse sido 

projetado para ser inserido em meu processo.  

O que pude verificar foi a inteiração da minha visão como espectador com a de 

diretor de minha cena, para o que buscava gravar. Essa primeira, do espectador, me 

colocava, dentro de qualquer cenário, a realizar um extenso exercício de construção 

de significados e relações do que via, ouvia, falava, cheirava...e preciso dizer que o 

mais difícil foi saber filtrar o que seria interessante convidar para minha prática. 

Entretanto, entrei num jogo vicioso de preocupação com os sentidos acerca do que 

estava registrando e preocupava-me se o espectador faria as associações que eu 

desejava ao ver minha vídeo-cena. Mais tarde, lembrei da fala de Flávio Desgranges 

(1965, p. 17) em seu livro a Inversão da Olhadela: “o acontecimento teatral solicita, 

assim, a instauração de outra lógica temporal, interrompendo o ritmo cotidiano, 

fundando um espaço para a necessária participação do espectador”, foi então que 

percebi que o meu distanciamento deveria ser não apenas para mim em relação à 

minha história e processo, mas também com o que eu gostaria que os espectadores 

produzissem de sentido ao assistirem.  
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5. SEXTA-FEIRA 

Dou muita importância ao que escuto e à complexidade que possui a 

transmissão de histórias orais vindas de pessoas próximas a mim. Como já citado, 

quando todas as mulheres de minha família se juntam, uma lembrança de algum 

momento sempre é colocada na roda de conversa e, de novo, o mesmo jogo se inicia 

carregando a atenção de todos os presentes até elas. É como se elas conseguissem 

transportar todos para o tempo presente do acontecido. Eu já tinha observado a ação 

antes e durante a sua execução, mas com o distanciamento devido, interessante notar 

para além da história o efeito que elas causam em quem as escutas, ou pelo menos 

quando eu as escuto. Quando me vi dentro dessa dinâmica, dediquei-me a escrever 

sobre isso, foi quando uma série de escritas começaram a sair de dentro de mim, 

escritas essas que tinham muito a ver com outras anteriores, mas das quais jamais 

havia percebido que se tratavam dos efeitos daquelas histórias em mim. Abaixo, um 

texto que escrevi após ouvir uma dessas histórias: 

 

SOBRE QUANDO EU FAZIA PÃO COM A MINHA MÃE 

Embora já tivesse se repetido antes, aquele dia foi diferente… 

Quando criança, na verdade já com meus sete anos, minha mãe resolveu fazer 

pão, a sua receita, e como de costume lá foi ela separar todos os materiais e 

ingredientes para iniciar o preparo. Durante toda a execução da receita, que não era 

uma receita escrita e sim uma fixa em sua memória, me coloquei para observar cada 

passo atentamente. Em dias anteriores, era comum que eu pedisse um pedacinho da 

massa, já sovada, para que pudesse brincar com ela, para só depois, quando o pão 

fosse para o forno, ficar observando através do vidro ele crescer. Bonequinhos, asas, 

quadrados e outras variadas formas eram as que eu sempre fazia, mas naquele dia, 

no dia em que queria fazer o meu próprio pão de verdade, uma insatisfação em formas 

já prontas estava presente em mim, fazendo com que eu tivesse a ideia de fazer junto 

com ela, a minha mãe, a receita completa. 

No início ela não tinha entendido, achava que se tratava de mais uma das vezes 

em que, no final, eu só queria meu pedaço de massa para minhas criações que depois 

eram descartadas, então foi quando eu disse: “Não mãe, hoje eu quero fazer de 

verdade, com você”. Ela hesitou por um breve instante, mas com a mesma velocidade 

aceitou a proposta e juntos realizamos a receita dela, do início ao fim. A ação de fazer 
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algo propriamente adulto quando se é criança é uma sensação que causa, em mim, 

um sentimento de recordação ligado a felicidade, me deixando extasiado durante esse 

processo de revisitar à minha memória. Agora, por exemplo, estou feliz, não apenas 

por estar aqui, mas por estar fazendo esse processo de lembrar junto com vocês. Eu 

poderia ter-lhes falado sobre qualquer outro dia em que, ao lado dela, observei-a 

preparar os pães, mas o qual em que ambos fizeram sua parte me é diferente e eu 

não consigo decifrar apenas um porquê, mas sim vários. A sensação de união, 

parceria, comprometimento com aquilo que se propõe a fazer, o calor quente do forno 

que se assemelha ao mesmo calor de quando se recebe amor de mãe e interesse 

pelo pedido do outro me fazem perceber a segurança imensa que tenho em afirmar 

que ela e eu, naquele breve momento, fomos cúmplices da felicidade um do outro. 

De todas as vezes que tinha pedido para sovar minha massinha de pão, de 

longe a daquele dia havia deixado em mim uma felicidade tão grande que não cabia 

no meu pequeno tamanho, na verdade me escapava pela beirada do rosto em forma 

de sorriso. Quando fui atrás dessa receita, de início não imaginei que estaria 

executando-a, e hoje, preparo sozinho e pela primeira vez, a mesma receita que a 

quase 16 anos foi feita junto da pessoa que tenho muita admiração e o maior orgulho 

em chamar de mãe.14 

Fazer um pão se tornou uma ação importante dentro da vídeo-cena e muito de 

minhas proposições com outras ações, textos, improvisações e relações com os 

objetos que aparecem no vídeo vieram a partir dessa provocação e dessas memórias, 

por exemplo, a cena onde apareço me relacionando com a farinha sob o vidro está 

relacionada a um trecho do conto de Couto. Da lista de coisas grandes que fiz sozinho, 

no topo dela está a receita de pão da família, e digo isso porque um dos grandes 

motivadores desse processo foi essa ambientação acerca de uma receita de família e 

dos desdobramentos que ela, ainda, me causa. Eu tenho diversas sensações quando 

lembro dos momentos em que, junto de minha mãe, fazíamos sua receita, e é sempre 

diferente todas as vezes que lembro desses episódios pelo fato de novas sensações 

serem descobertas nisso tudo. É a construção de mais um jogo, ou da variação de um 

já existente, esse o de conseguir diferenciar sentimentos que são emergidos de mim 

durante esse processo. Mas nem tudo é da mesma maneira para todos. Em um 

encontro feito com minha mãe, perguntei se ela lembrava desses momentos e a 

                                                           
14 Trecho extraído de meu diário de bordo, escrito em 12/10/2020. 
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primeira resposta dela foi “não lembro disso, não foi algo que minha memória 

guardou”. Certamente que a cabeça de alguém que viveu cerca de trinta anos a mais 

do que outra terá um trabalho maior em arquivar e relembrar todos os acontecimentos 

de sua vida, mas necessito usar da sinceridade em dizer que aquilo me machucou de 

alguma maneira. Como poderia um acontecimento entre duas pessoas ter marcado 

tanto a vida de uma e da outra não? 

Lembro que em outro dia do processo dessa pesquisa, durante entrevista que 

realizava com ela, perguntei novamente sobre esses acontecimentos, a resposta que 

obtive dessa vez foi sobre ter dificuldades em lembrar de todos os detalhes, mas que 

a existência desse acontecimento era viva também em seu ser. Ainda nesse encontro, 

instiguei minha mãe a lembrar mais desses tantos momentos que tivemos ao redor da 

mesa e do fogão quando preparávamos a receita do pão, falei sobre o processo de 

reunir os ingredientes, sobre o trabalho com a massa e sobre a sensação quente que 

o forno trazia. Falei sobre meus sentimentos em relação a esses acontecimentos, mas 

não perguntei sobre seus sentimentos, apenas deixei-a dentro da experiência de 

tentar relembrar. Não que ela tenha passado a estabelecer as mesmas conexões que 

eu, mas a partir daí novas relações se estabeleceriam entre nós com o fato 

transcorrido. 

Em experimentações dentro da minha casa, sozinho, comecei a gravar-me na 

primeira tentativa de execução da receita que tanto falava com minha mãe. O espaço 

físico escolhido para essa experimentação era diferente do que eu gostaria de estar 

fazendo, mas a minha atenção estava focada na tentativa de acertar a receita. Havia 

selecionado mais um trecho do conto para dar suporte à cena, mas a concentração 

com a feitura foi tão grande que as palavras selecionadas não pareciam servir à 

experimentação. A minha preocupação tinha outra origem, vinha de me ater 

cuidadosamente à captação da imagem com a câmera, de não errar a ordem e 

quantidade de nenhum dos ingredientes, de tentar incorporar a figura ou personagem 

que vinha compondo nas cenas anteriores àquela ação e circunstância. Infelizmente 

não consegui sustentar esses cuidados com firmeza, mas a experiência por si já havia 

sido inteiramente importante para a pesquisa. Durante os momentos em que 

precisava esperar a massa crescer ou assar, me percebi comparando as sensações 

que estava sentindo naquele momento da improvisação, com as que sentia quando 

criança, então escrevia muito sobre isso. Eventualmente olhava a massa pelo vidro 



 33 

do forno, tenso com o resultado, não tinha como saber se daria certo. O som do forno 

anunciava que o pão estava pronto, e a tensão aumentava na mesma medida que a 

distância entre o forno e eu diminuía. Para minha surpresa – e principalmente alegria 

-, aparentemente tinha obtido sucesso, o que se comprovou posteriormente quando 

experimentei o pão. Registrei os pães e compartilhei com todas elas, as mulheres que 

venho citando até aqui, e imagino que o orgulho que senti em compartilhar esse feito 

foi do tamanho do delas, ao saber disso. 

Dentro das entrevistas realizadas com cada uma das mulheres de minha 

família, memórias eram ativadas e comentários sobre essas memórias eram feitos, e 

o que pude observar é que no individual, na situação de serem entrevistadas, o 

entusiasmo se dissipava e a força com que a narrativa era expressa se modificava, 

não apenas para quem estava ouvindo, mas para quem estava contando também, o 

que não acontecia enquanto essas histórias eram contadas espontaneamente dentro 

do coletivo, grupo ou família, fazendo-me perceber que a ação principal de tornar uma 

história interessante e memorável é dependente da situação em que acontece, como, 

com quem e para quem se conta. 

Entendendo a oralidade como “culturas orais primárias aquelas em que não há 

nenhum registro escrito ou pictografado que suporte a fala ou, se há, é irrelevante 

como forma de transmissão e perpetuação de pensamento” (BATTAGLIA, 2013 p. 

144), pude verificar que muitas das histórias familiares gravadas na minha memória 

foram compartilhadas unicamente de forma oral, sem comprovação de nenhum outro 

recurso de transmissão, apenas a afirmação de quem as contava. Sendo assim, me 

perguntei se seria possível fazer com que meus espectadores construíssem relações 

como as minhas através do contato com a vídeo-cena, uma vez que esses 

acontecimentos só foram confirmados na oralidade para mim. É imprescindível que o 

espaço e os jogos cabíveis a eles se mostrem nessa pesquisa, os detalhes do espaço, 

dos elementos que o compõem são importantes para que consigam se aproximar do 

quero dizer, havendo necessidade também de elaborar aspectos relacionados à 

ambientação física do que se conta. Degrandes (2017. p. 25), mais uma vez, amplia 

meu pensamento quando diz: 

Fomentando neste espectador uma maneira singular de estabelecer 
sentidos a partir da relação com o evento da arte e da vida [...] o que 
faz a cena ser compreendida como objeto artístico, que solicita a 
colaboração do espectador para realizar-se como obra. [...] A pergunta 
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central acerca do ato do espectador precisa ser alterada, pois ela não 
visa mais à significação, mas principalmente aos efeitos da proposta 
artística. 

Minha mãe sempre me contava uma história sobre um acontecimento da 

adolescência dela que me causava dor ao escutar, essa mesma história já me foi 

recordada diversas vezes por várias pessoas, mas só a versão ouvida por ela que me 

fazia acessar sensações que me provocavam o choro. Trago este exemplo porque é 

curioso perceber como diferentes pessoas contam a mesma história e como diferentes 

sensações são percebidas durante a escuta. Até mesmo eu já contei essa história a 

outra pessoa e em mim pouco efeito causou, entretanto quando me transporto 

imageticamente para o momento da situação e tenho como plano de fundo a voz de 

minha mãe narrando os fatos, a vontade de chorar volta. O conto de Mia Couto causa 

esse efeito em mim, e é por isso que ele se deu tão bem no trabalho de criação da 

vídeo-cena a partir do dia em que o escolhi. Sobre esses efeitos, escrevi a feitura do 

pão: 

 

OUTUBRO DE 2020 OU SOBRE O DIA EM QUE EU CONSEGUI 

Consegui. 

Embora a insegurança me fizesse acreditar que não daria certo, principalmente 

por entender que “tudo bem” se não desse, eu consegui. As palavras que farão parte 

desse trecho desta monografia serão sobre essa conquista: fiz uma receita de pão 

sozinho. Preciso começar dizendo que cada processo é doloroso em alguma 

particularidade e que nesse não foi diferente, mesmo com todas as conclusões 

satisfatórias, também ocorreram desdobramentos que me afastaram da sua 

realização. Sendo assim, é importante discorrer sobre os dias anteriores, sobre uma 

despreparação que somada a procrastinação formaram uma dupla perfeita rumo a 

minha rotina e não lembro, em qualquer outro momento, ter sentido tanto mal estar 

em ter me preparado para algo. Procrastinei muito, postergando sempre para o dia 

seguinte a feitura da receita e sua gravação, projetei em minha mente desculpas como 

“hoje comprei pão na padaria, então primeiro vou comer esse” ou “não tenho todos os 

ingredientes” mesmo os tendo em casa, e isso fez com que um sentimento de angústia 

me afogasse dentro do paradigma ‘não estou preparado, mas preciso estar’. 

Inicialmente, deveria ter buscado me relacionar com o exercício de vídeo-cena uma 

semana antes da data, mas não tive motivações o suficiente e alguns contratempos 
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me impossibilitaram a gravação, então coloquei como meta da semana seguinte (a 

que de fato aconteceu) a feitura da receita em conjunto com sua gravação e edição 

do vídeo separada por dias. Eis que consegui, e a metodologia adotada foi a de 

colocar pequenas ações que tinham a ver com o processo para serem 

desempenhadas durante todos os dias da semana, mesmo que, aparentemente, 

fossem algo pequeno. Se deu assim: 

SEGUNDA-FEIRA: Separar todos os ingredientes e deixar disponível no 

espaço. 

TERÇA-FEIRA: Organizar o material para gravação e utensílios para preparo 

da receita. 

QUARTA-FEIRA: Pensar nos posicionamentos de câmera e dinâmica de 

filmagem. 

QUINTA-FEIRA: Feitura da receita e gravação. 

SEXTA-FEIRA: Edição do material, transformando-o em uma pequena vídeo-

cena. 

Dessa maneira, consegui vincular minha semana inteira ao exercício, 

dissolvendo-o por toda a semana e dando a atenção necessária para cada etapa em 

dias diferentes. Desde o início do meu processo e relação com esse trabalho de 

conclusão, houveram duas mudanças de endereço em minha cidade atual, 

ocasionando assim em um atraso na execução dessa proposta (que sim, já havia sido 

pensada a um bom tempo), tendo tempo o suficiente para pensar sobre os 

atravessamentos que ela me causava. Lembro-me, ainda forte, do dia em que elaborei 

essa proposta de vídeo-cena, posterior a uma orientação semanal, e de quais eram 

as ideias iniciais para a cena, que ao fim deste processo atingiram um lugar totalmente 

diferente, não apenas falando do cenário, mas também pelo contexto atual em que 

me encontro. Outros atravessamentos que também fizeram parte desse processo foi 

a negação daquilo que se cria, insatisfação com os materiais coletados, criação de 

uma ideia e resultado de outra, sem falar na não concordância com uma das etapas 

cruciais para a realização do exercício: a receita. Mantê-la original ou alterá-la de 

acordo com as ideologias adotadas por mim foi algo que inicialmente me 

impulsionaram para trás, não conseguia identificar porque a estranheza com a receita 

e talvez ainda nem tenha conseguido, mas fiz um acordo comigo mesmo sobre 

realizar, pelo menos dessa vez, a receita original de família bem como todos os seus 

ingredientes e passos.  
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Mesmo com todas as implicações, outros atravessamentos se fizeram 

presente, e preciso descrevê-los também. Durante a execução da receita um 

compilado de imagens aqueceram minha memória de maneira tão igual a anos atrás, 

ainda criança, quando ficava em frente ao forno esperando a receita, que dessa vez 

tinha sido preparada pela minha mãe, ficar pronta. O Bruno de sete anos, criança, que 

tentava executar a sua própria receita, a bacia preta com bolinhas branca, a ação 

desempenhada por ela (minha mãe) ao sovar a massa do pão, tudo isso não me 

parecia tão distante quanto de fato era. Havia uma despreocupação grande em meu 

ser que me colocava presente naquele presente, não só fisicamente, mas também em 

pensamento, em um período tão duradouro que anulou a despreocupação com 

acontecimentos anteriores, atenção com a câmera e qualquer outra interferência 

exterior ao daquela ação. Estava entregue àquilo que tinha me proposto a fazer.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Trecho extraído de meu diário de bordo, escrito em 16/10/2020. 
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6. SÁBADO 

As reverberações proporcionadas tanto pelas histórias que selecionei quanto 

as relações que fiz com os textos de Matéi Visniec (2012) e de Mia Couto (1998), 

influenciaram, promoveram e acionaram as atmosferas e escolhas estéticas da vídeo-

cena e no trabalho como ator. Precisei mergulhar na ação de também me entender 

dentro desse processo e de me compreender como homem que sou, de me entender 

no feminino que também habita em mim. Os textos utilizados nesse processo, em 

especial Mulher de mim, me colocaram em deslocamento o tempo inteiro, me fazendo 

perceber que a vontade de trabalhar com esse tema veio sim de uma vontade, em 

primeiro lugar, de prestar uma homenagem às mulheres da minha família, mas 

também de reconhecer que dentro de mim há a agregação de um aspecto feminino 

que vem de uma vida partilhada com elas. Assim concluo esse trabalho persistindo 

na tentativa de descobrir como acolher esse aspecto para além desse processo de 

pesquisa. 

Já no final, uma nova conexão foi levantada dentro do processo. Todas as 

mulheres da minha família, com exceção da minha mãe, cultivam plantas de todas as 

variedades, um apreço herdado pela mãe de todas elas. Em uma das minhas últimas 

visitas à casa de uma dessas mulheres, falávamos sobre folhagens e sobre como 

minha avó gostava de cultivá-las. Acendeu em mim a vontade de também ter 

folhagens, de dedicar um tempo de vida para seu cultivo, de aplicar cuidados, 

pesquisar sobre sua existência. Em casa pesquisei sobre elas e como plantar e cuidar. 

Consenti a essa vontade e consegui pequenas mudas para iniciar o meu próprio 

cantinho de folhagens, como elas chamam os seus espaços verdes. Essa pulsante se 

firmou no dado momento em que me percebia feliz em compartilhar com elas a minha 

nova feição. O ato de parecer-me com elas, como na ação de cultivar plantas, me 

aqueceu internamente, formando uma camada de tranquilidade e satisfação com a 

formação do indivíduo que busco, diariamente, ser.  

Durante o percurso da pesquisa, revisitei, por mais de uma vez, áudios das 

entrevistas iniciais e pude identificar vários momentos em que assuntos acerca de 

gostos pessoais foram colocado em pauta, mas que por estar atento a outros 

estímulos, passou despercebido. Cada vez que volto para essas entrevistas que 

realizei lá no início do processo, tenho novas constatações. Sobre a última, escrevi: 
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Outro dia eu descobri que existe um jogo no inconsciente de todas 

essas mulheres que tanto falo. Todas elas possuem características 

que se assemelham às de minha avó e todas elas sentem o maior 

orgulho em evidenciar essas características, principalmente quando 

são facilmente comparadas com ela. “Tem essa flor aqui que eu 

plantei, só a tua avó sabia cuidar dela no canteiro. Eu também aprendi 

agora. Essa aqui tem mais de anos” – (Silvia), “Eu sou apaixonada por 

reformas, mas acho que herdei isso dela, porque nunca vi alguém 

gostar tanto de obras” – (Sirlei) ou “Nunca gostei de cozinhar, só fazia 

o que eu gostava de comer, mas depois que ela se foi eu tive que 

aprender a fazer tudo o que só ela fazia tão bem. Parece que ainda a 

vejo fazendo as receitas que hoje faço tão bem” – (Sirlei), são as 

principais frases que meu cérebro ecoa quando faço a relação desse 

sentimento de se orgulhar pelo se semelhar a alguém. O que de fato 

acontece, ainda mais quando esse alguém a quem fazemos referência 

e comparação não está mais presente nesse plano, é uma tentativa 

inerente de manter as imagens, falas, cheiro, hábitos dessa outra 

pessoa dentro da nossa memória. O orgulhar-se, aqui, é o agente 

principal em cuidar que essas relações se mantenham sempre vivas.   

 Sobre esse orgulho que não é comparável a nenhum outro 

sentimento senão a saudade. Saudade de um momento que não 

existe mais a não ser na memória de cada uma, na solidão particular 

de seus lares e cômodos, dos pensamentos acomodados pelo 

travesseiro minutos antes de adormecerem ou nos momentos de 

cultivo de plantas, que também são sempre solitários... Esse orgulho 

é tão imenso que me fez refletir sobre o que sinto orgulho, e a 

constatação mais clara que me arrebatou foi a de me parecer, mesmo 

que em pequenos detalhes e em individualidades, com todas essas 

mulheres e, em especial, minha mãe. A relação que temos hoje é 

idêntica a dela com a sua mãe porque, no final das contas, somos 

parecidos em existência e maneira de nos relacionar com o mundo. 

De forma direta, o meu orgulho se dá, principalmente, no me 

reconhecer nelas e em suas formas de existirem. 

 Não há, sequer, um minuto que não imagino outras 

possibilidades de uma vida com ela e todos os seus hábitos e 

costumes entre nós. Essa segue sendo a minha única saudade. Você 

segue sendo minha única saudade vó.16 

É evidente que a reverência pelo feminino se deu durante todo o meu processo 

e que, de todos os elementos escolhidos para me ajudarem nessa ação, o texto de 

                                                           
16 Trecho extraído de meu diário de bordo 19/09/2020. 
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Mia Couto foi a ponte principal de relação com essa tentativa de reconhecimento do 

universo feminino que habita em mim. Essa constatação, dentre as diversas, seguirá 

como a mais importante de ter sido encontrada dentro dessa pesquisa. 
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7. DOMINGO 

O caminho que a pesquisa percorreu, em teoria e prática, até seu produto final, 

passou por atalhos e desacelerações constantes, o que me causou diversos conflitos 

tanto para onde ir quanto para uma compreensão com aquilo que já vinha 

pesquisando. No processo que diz respeito tanto à escrita da monografia quanto a 

criação da vídeo-cena, muitas escolhas foram levantas e, com a mesma velocidade, 

descartadas, fazendo entender que, assim como qualquer outro processo criativo, não 

se consegue trabalhar com todas as possibilidades de criação ao mesmo tempo. É 

importante ressaltar que a construção da prática – em situação de isolamento e sem 

contar com a presença física dos espectadores – foi um tanto peculiar e instigadora 

para mim, assim como também, muitas vezes,  desesperadora, pois a necessidade 

de reinventar-se no meio teatral convidou não apenas a contar com os meus 

conhecimentos teatrais já estudados durante a graduação, mas também foi 

necessário utilizar recursos de outras áreas que não me são tão familiares como, por 

exemplo, os da mídia-visual. A construção da minha vídeo-cena se deu por meio da 

falta de conhecimento específico neste ramo, mas que foi sendo experimentada e 

consolidada a cada gravação feita, cada teste de cena, cada edição, ou seja, foi na 

experimentação da linguagem audiovisual que esse processo de criação em teatro 

também foi sendo feito.  

Foi difícil encontrar uma maneira que contemplasse minha ideia de pesquisa 

em teatro, uma vez que ela deveria ser fundamentada em uma criação virtual. Acredito 

que meu resultado final, dentro do espaço físico de um teatro e com público ao vivo, 

seria bem diferente do que construí com uma câmera na mão e recursos de edição. 

Mas, por fim, talvez a poética da minha cena se preservasse, uma vez que a 

identificação com o texto Mulher de mim com todo meu repertório pessoal de histórias 

e memórias se deu de forma singular, evidenciando relações tão sinceras em relação 

a um texto. 

Quando consegui entrelaçar teoria e prática, o processo começou a fazer parte 

do cotidiano do pesquisador que me tornei, ocasionando esses pequenos insights que 

podem acontecer a qualquer momento, digo isso pois foi o que aconteceu comigo 

diariamente. É preciso ressaltar que até que tenha atingido esse nível de intimidade 

com a minha pesquisa, muitas incógnitas eram lançadas em meus pensamentos, em 

momentos acreditava que as duas metades da pesquisa, teoria e prática, não 
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produziam relação, e isso me levava a cair numa busca excessiva por sentidos e 

significados com o que estava criando. Por muito tempo, comparava muito a prática e 

teoria quando deveria colocar uma e outra no mesmo nível de importância, sem me 

preocupar se as escolhas que estava fazendo teriam o mesmo sentido para os leitores 

e espectadores que tivessem contato com o que estava pesquisando. Quando me vi 

livre desses pensamentos, me percebi mais livre também fazendo teatro e com mais 

mobilidade e chão para criação. Está certo em lembrar que o resultado final desse 

processo se deu em forma de uma vídeo-cena, mas é importante relacionar sempre 

que o curso em questão é o de Graduação em Teatro, e devem ser sobre os conceitos 

do teatro que minha pesquisa deve operar, primeiramente. 

A criação de signos e significados é uma inconstância que foge da prévia 

tentativa de quem tenta controlar as relações que o espectador produzirá ao ver, por 

exemplo, uma cena teatral. Essas relações, muitas vezes, não condizem com a ideia 

do ator ou com a proposta cênica que o diretor tenta reproduzir, mas também não 

deixam de serem válidas uma vez que o ator, em ação, se colocou disponível para 

aquele momento. Com a vídeo-cena e com essa escrita-monografia, são imprevisíveis 

as possíveis conexões que os leitores e espectadores poderão ter, e segundo a teoria 

de Desgranges (2017, p.17): 

O sentido de uma cena não se constitui como dado prévio, 
estabelecido antes da leitura, algo pronto, fixo, atribuído desde sempre 
pelo artista, mas algo que se realiza na própria relação do espectador 
com o texto cênico. Atribuir sentidos, portanto, quer dizer estabelecê-
los em relação a nós mesmos. O que solicita disponibilidade para se 
deixar atingir pelo objeto, para se deixar atravessar pelo fato; pois uma 
cena não quer dizer nada que se resuma a um significado previsto de 
antemão, a que se queira ou se deva chegar. 

Como posso fazer para seguir o processo sem querer impor que sentidos o 

espectador deve ou não produzir com o resultado do trabalho? Ou como fazer para 

não entregar, de forma clara e objetiva, todas as relações que eu, enquanto 

pesquisador, fiz durante a criação das minhas cenas e escrita? Todas essas 

perguntas, junto a muitas outras que foram levantadas durante o percurso foram se 

respondendo quando entendi que, em primeira instância, a pesquisa deve buscar ter 

importância na vida de quem pesquisa, de modo que colocasse o pesquisador em 

deslocamento durante todo o processo, levando em consideração tanto seus papéis 

como ator/diretor/filmaker, quanto o papel do espectador. 
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 Quando me desprendi desse impasse, construí outras conexões com o que 

vinha produzindo e fui adiante, sempre fazendo novas relações com o processo. 

Minha percepção com o que pensava, gravava e escrevia se relacionavam às 

reflexões feitas dentro desse espaço-monografia, gerando assim uma compreensão 

maior com todo o material que estava sendo levantado. O espectador realizará a 

leitura de todo material e construirá suas próprias reflexões, deslocando-o para uma 

conversa mais íntima com o meu processo, assim “o ato da leitura solicita a 

instauração de um tempo que contrarie a lógica do cotidiano, que abra espaço para o 

outro modo perceptivo, que nos afaste do conhecido, do usual, do esperado.” 

(DESGRANGES, 2017, p 17.). 

Chegado até aqui, neste momento de finalização, vejo que o caminho que 

minha pesquisa tomou, embora tenha optado por tantos atalhos, teve como destino o 

que previa o meu pré-projeto e, antes ainda, o que eu tinha vontade de conhecer, digo 

isso com a satisfação em olhar para o meu processo e me reconhecer dentro dele. Ou 

seja,  percorrer as histórias de vida do meu grupo familiar materno, se direcionou não 

apenas para a escuta, seleção e legitimação dessas histórias, mas sobretudo para os 

desdobramentos e reverberações que elas me causaram e ainda causam. O processo 

foi uma incógnita linda de resolver. Um dia achei que seria possível seguir um 

cronograma, de forma contínua, de ações e gravações, mas em outro percebi que de 

todos os acontecimentos que atravessaram o processo, os mais lindos foram sobre 

as dúvidas e constatações acerca do indivíduo que busco evidenciar em mim. Minha 

vídeo-cena foi sobre essa tentativa de reconhecimento. 
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ANEXOS A -  MULHER DE MIM, CONTO EXTRAÍDO DO LIVRO CADA HOMEM É 

UMA RAÇA - (COMPANHIA DAS LETRAS), DE MIA COUTO. 

O homem é o machado; a mulher é a enxada. 

(Provérbio moçambicano) 

 

Naquela noite, as horas me percorriam, insones ponteiros. Eu queria só me 

esquecer-me. Assim deitado, não sofria outra carência que não fosse, talvez, a morte. 

Não aquela, arrebatante e definitiva. A outra: a morte-estação, inverno subvertido por 

guerrilheiras florações. 

O calor de dezembro me fazia desaparecer, atento só à extinção do gelo no 

copo. A pedrinha de gelo me semelhava, ambos nós transitórios, convertendo-nos na 

prévia matéria de que nos havíamos formado. 

Nesse enquanto, ela entrou. Era uma mulher de olhos lisos que humedeciam o 

quarto. Vagueou por ali, parecia não acreditar em sua própria presença. Seus dedos 

passeavam pelos móveis, em distraído afeto. Quem sabe ela sonambulasse, aquela 

realidade lhe fosse muito fictícia? Eu queria avisar-lhe que estava enganada, que 

aquele não era seu competente endereço. Mas o silêncio me alertou que ali estava a 

decorrer um destino, o cruzar das fatais providências. Então, ela se sentou na minha 

cama, ajeitou seu delicado lugar. Sem me olhar, começou de chorar. 

Nem me guiei: já as minhas carícias se desenrolavam em seu colo. Ela se 

deitou, imitando a terra em estado de gestação. Seu corpo se me entreabria. Mais 

fôssemos, no seguinte, e chegaríamos a vias do facto. Mas, nos avanços, me tremurei. 

Vozes ocultas me seguravam: não, eu não podia ceder. 

Mas a estranha me atentava, descendo do seu decote. Seu peito me 

espreitava, subornando meus intentos. As lendas antigas me avisavam: virá uma que 

acenderá a lua. Se resistires, merecerás o nome da gente guerreira, o povo de quem 

descendes. Nem eu bem decifrava a lendável mensagem. Certo era que ali, naquele 

quarto, se executava a prova de mim, o quanto valiam meus mandos. 

Porém. Por artes da intrusa, eu desaparecia, intermitente, da existência. Me 

irrealizava. E quando me apelava, rumo à razão, nem sequer eu chegava a meu 

cérebro, o austero juiz. Por causa a voz dessa mulher: lembrava o murmurinho das 

fontes, a sedução do regresso a dantes quando não havia antes. Ela me queria 

meninar, conduzir-me às primitivas dormências. Avemente, se ninhou em meu peito. 
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Procurava em mim espelho para o suave luar? Deixeime, sem estatura. Aqueles 

círculos negros, seus olhos redondos de não terem fim, me surgiam como dois 

soluços, fossem partes de mim, saudosos, que me espreitassem. 

Ela contou sua história, seus episódios. Variantes de verdade, me davam o 

doce gosto do fingimento. Me apetecia o infinito tal igual as crianças que sempre 

perguntam: e depois? Mas a estranha notou em si uma ausência. Devia ir. Prometeu 

que regressava logo. Já, o mais tardar. No umbral da porta, soprou um beijo a modos 

de antiquíssima esposa. Saiu, penumbrou-se. 

Não sei o quanto demorou. Talvez umas tantas noites. Ou escassos instantes. 

Nem sei. Porque adormeci, ansioso por me suprimir. Doeu-me acordar, malvoreime. 

Nesse custo, entendi: acordar não é a simples passagem do sono para a vigília. É 

mais, um lentíssimo envelhecimento, cada despertar somando o cansaço da inteira 

humanidade. E concluí: a vida, ela toda, é um extenso nascimento. 

Então, me recordei do antecedente sonho, sabendo da verdade que só ela em 

delírio se revela. Afinal: os mortos, os viventes e os seres que ainda esperam por 

nascer formam uma única tela. A fronteira entre seus territórios se resume frágil, 

movente. Nos sonhos todos nos encontramos num mesmo recinto, ali onde o tempo 

se despromove à omniausência. Nossos sonhos são senão visitas a essas vidas 

outras, passadas e futuras, conversa com nascituros e falecidos, na irrazoável língua 

que nos é comum. 

Os vindouros, esses que aguardam por corpo, são quem mais devíamos temer. 

Porque deles sabemos o quase nada. Dos mortos ainda vamos recebendo recados, 

afeiçoamo-nos a suas familiares sombras. Mas o que não suspeitamos é quando a 

nossa alma se compõe desses outros, transvisíveis. Esses, os pré-nascidos, não nos 

perdoam o habitarmos o luminoso lado da existência. Eles congeminam as mais 

perversas expectâncias, seus poderes nos puxam para baixo. Pretendem que 

regressemos, teimando-nos em sua companhia. 

O que invejam eles, os vindouros? Será o não terem nome, não respirarem a 

límpida luz? Ou, como eu, sentirão receio que alguém percorra as suas vidas antes 

deles? Duvidarão que essa antecipação os torne menos possíveis, como se gastos 

por um prévio original? Pois eu, no instante, invejava as ambas categorias: os mortos, 

por se aparentarem à perfeição dos desertos; os nascituros, por disporem do inteiro 

futuro. 
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Sentado sobre lençóis engelhados, olhava a recente luz do dia, suas trôpegas 

poeirinhas luminosas. Pela janela me chegavam os sons do trânsito, a cidade 

satisfeita com suas rápidas desordens. Me veio a saudade, não das sobrenaturais 

crenças mas das outras, infranaturais, nossas calcaladas convicções animais. Não 

era a humana nostalgia que me assaltava. Porque a saudade dos homens é toda do 

presente, nasce do amor não cumprir, na hora, os seus deveres. Minha tristeza era 

outra: vinha de ter tocado aquela mulher. Me sentia com a despesa do 

arrependimento. Que infração eu cometera se o desejo despontara apenas na flor dos 

dedos? 

Me levantei, procurando algum descuido. Mas aquele quarto me desprotegia, 

me orfanava. Porque, no visto das coisas, a gente vai transitando do útero para a 

casa, cada casa não sendo senão outra edição do ventre materno. Como um pássaro 

que sempre e sempre tecesse o ninho, o seu, para suas futuras nascenças e não das 

crias. Aquela mulher me lembrava que aquela casa, afinal, não me dava nenhum 

acolhimento. 

Espreitei pela janela, vi a mulher chegando. Veio-me ao pensamento a 

suspeita, certeira, que ela não era mais que um desses seres vindouros, enviado para 

me retirar do reino dos viventes. Sua tentação era esta: levar-me ao exílio do mundo, 

emigrar-me para outra existência. Em troca eu lhe daria a carícia, em matéria de 

corpo, isso que apenas os viventes logram possuir. 

Precisava pensar rápido: ela gozava a vantagem de não precisar de consultar 

a razão. Eu devia encontrar, súbito, a saída do momento. Me chegou por via de 

intuição: em qualquer lugar deveriam de existir os assassinos dos mortos, justiceiros 

dos pré-nascidos. O que eu precisava era convocar um desses matadores para 

suprimir não a vida mas a suspeição daquela mulher. Sendo a pergunta: onde 

encontraria um desses matadores, como instigar a sua repentina aparição?  Porque 

tudo urgia, ela vinha chegando, seus passos já superavam as escadas. 

Que fazer, se nenhum tempo me restava? Matá-la eu, de corpo e sangue? 

Serviria só se ambos estivéssemos em sonho, coisa que eu não parecia. Ela era uma 

enviada, com encomendado serviço de me buscar, levar-me para onde tudo é ainda 

futurível. 

Ela entrou, eu estremeci. A intrusa surgia agora com maior beleza, cada vez 

mais deusa, requerendo a total devoção de um crente. Me adveio um recurso, tábua 
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que a onda traz. Lhe disse: — Te adivinho ainda pequena, ontem de antes. Recordas-

te? 

Ela se afligiu, atingida. Por momentos, lhe faltou o peito, ela toda se inspirou. 

Os nascituros estão isentos de memória, seu primeiro choro está ainda por despontar. 

O medo dela me dava argúcia, eu me ajudava enquanto a via chegar-se ao espelho. 

A estranha se contemplou despindo, sorrindo na pétala de cada gesto. 

Só finges, nem te vês, lhe disse, mais dono de mim. Ela desistiu de si mesma, 

veio até ao leito, me tocou. Chamou por meu nome, docemente. Passou o dedo por 

meus lábios. 

— Tu não entendes. 

Sorria com mágoa. Minhas frágeis habilidades lhe haviam feito ofensa. 

Contudo, me perdoava. O sereno sorriso lhe regressara. 

— Tranquila-te, eu não te venho buscar. 

O que vinha fazer, caso então? Porque tanto mais ela se senhorava mais eu 

me inquietava. A enviada prosseguiu: 

— Não percebes? Eu venho procurar lugar em ti. Explicou suas razões: só ela 

guardava a eterna gestação das fontes. Sem eu ser ela, eu me incompletava, feito só 

na arrogância das metades. Nela eu encontrava não mulher que fosse minha mas a 

mulher de mim, essa que, em diante, me acenderia em cada lua. 

— Me deixa nascer em ti. 

Fechei os olhos, em vagaroso apagar de mim. E assim deitado, todo eu, escutei 

meus passos que se afastavam. Não seguiam em solitária marcha mas junto de outros 

de feminino deslize, fossem horas que, nessa noite, me percorreram como insones 

ponteiros. 

 

ANEXO B – TRECHOS RETIRADOS DO LIVRO PAPARAZZI OU A CRÔNICA DE 

UM AMANHECER ABORTADO, DE MATÉI VISNIEC. 

“Para a maioria dos humanos, agora eu sei, só conta a vida depois. Mas, para 

mim, os dois tempos da minha existência têm peso igual na minha alma. Quero dizer 

que minha vida antes do nascimento, a vida que vivi no ventre da minha mãe, bem… 

Essa vida continua bem gravada no meu ser. Em toda a minha memória. Entende? 

Vocês estão vendo? Sou o homem que não esqueceu de nada… E isso me faz 

mal, mal saber que fui expulso irremediavelmente, por toda a eternidade. Pois antes, 
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lá… Nas entranhas da minha mãe, minha vida era a paz, a perfeição. Porque, na carne 

da minha mãe, que envolvia minha própria carne, havia um grande reservatório de 

calma... Tudo era confiança, harmonia. O único momento de harmonia perfeita, isso, 

a gente só vive uma vez, na carne da nossa mãe...” 

“Muitas vezes me perguntei o que é isso, um nascimento? Bem, um nascimento 

é, em primeiro lugar, um grito. Um grito que te empurra brutalmente de um mundo ao 

outro. Em poucos segundos, você passa de um estado a outro. De uma vida a outra. 

E depois? Depois vem a angustia. O estresse. A impotência. O tempo. A espera. A 

repetição obsessiva de certos gestos. De certas palavras. De certas sensações. Para 

depois viver infinitamente sob o signo da dor. Sim, da dor que te foi infligida pela 

expulsão do ventre da tua mãe. Uma expulsão que chamamos de nascimento. Que 

você não esperava...” 

 

ANEXO C – RECEITA DE PÃO DA FAMÍLIA 

INGREDIENTES 

Uma colher (sopa) de Fermento; 

Duas colheres (sopa) de Óleo; 

Três colheres (sopa) de Açúcar; 

Uma colher (chá) de Sal; 

Um ovo; 

Um Kg de Farinha 

(Todos os ingredientes acima são para um kg de farinha, se dobrar a farinha, fazer o 

mesmo com os ingredientes) 

 

MODO DE PREPARO 

 Colocar a farinha na tigela e acrescentar todos os outros ingredientes ao 

mesmo tempo. 

 Aos poucos ir acrescentando água morna e ir misturando (não colocar toda 

água de uma única vez). 

 Misturar até ser uma massa homogênea. 

 Ficar socando a massa até ela ficar lisinha e estralando. Quando chegar nesse 

ponto, estará pronta. 

 Colocar a massa sovada na vasilha e deixar levedar (crescer) - (deixar a massa 

descansar). 
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 Após, sovar a massa mais um pouco já com as bolinhas separadas. 

 Untar a forma e colocar a massa para descansar mais um pouco. 

 Por final colocar no forno a 180°C por aproximadamente 35min. 

 Aí estará pronto. 

 

ANEXO D – ROTEIRO DE ENTREVISTA – Assuntos abordados durante as visitas: 

- Uma breve apresentação pessoal; 

- Resumo do início da vida até o dia atual (o dia em que as entrevistei); 

- A relação com o trabalho; 

- A relação com a família; 

- Como classifica a vida? 

- Uma história que merece ser lembrada. 

- O que pode significar esse número de mulheres na família? 

- Relação com a Matriarca. 

- Relação com as irmãs. 

- Receita de Pão. 

 

MULHERES ENTREVISTADAS DA FAMÍLIA MARQUES: 

Silvânia da Silva Marques, 55 anos – minha mãe. 

Silvia Marques Hartmann, 47 anos – minha tia. 

Simone Marques dos Santos, 49 anos – minha tia. 

Sirlei da Silva Marques, 42 anos – minha tia. 

Sirlene da Silva Marques, 45 anos – minha tia. 

 

ANEXO E – IMAGENS DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA VÍDEO-CENA 

INTITULADA ELAS de mim: 

 

Imagem 1 – Registros dos improvisos iniciais, já levando em consideração o texto Mulher de mim de Mia Couto. 
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Imagem 2 – Improvisação de cena com o texto "Paparazzi ou a crônica de um amanhecer abortado" de Matei Visniec 

 

 

Imagem 3 – Registro da experiência de ter feito pela primeira vez a receita de pão da família. 
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Imagens 4 e 5 - Registros de outras relações com a receita de pão da família. 
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Imagem 6 - Registro durante gravação de cena. 

 

 

Imagem 7 – Registro de orientação de cena via on-line. 



 53 

 

Imagens 8 / 9 / 10 / 11 – Registros da cena do útero. 
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Imagens 12 / 13 / 14 – Registro de cenas de relação com o objeto vestido, signo do feminino explorado na vídeo-cena. 
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Imagem 15 - Registro da cena final com relação ao elemento água, outro grande símbolo explorado durante o processo. 

 

 

Imagem 16 - Registro do último dia de gravação da última cena. 


