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RESUMO
Este trabalho faz-se no “entre” enquanto poéticas do professor-ator para a criação teatral. Em
decorrência da necessidade do isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), a experiência teatral acontece por meio de telas digitais, em plataforma virtual, com
a Tela Cia Artes. Próxima das noções de performance, a pesquisa possui o processo pedagógicoartístico como sendo a própria obra e seu resultado. No acontecimento do professorar-teatrar,
na relação arte-vida, colocam-se como premissas dessa pesquisa, a reflexão e elaboração dos
pensamentos-teatro de Antonin Artaud. É também na experiência da escrita que o pesquisador
performa sua noção de “entre” por meio da imagem das rachaduras.

Palavras-chave: Entre. Professorar-teatrar. Criação. Performance.

ABSTRACT
This work is made in the “in between” as a teacher-actor’s poetics for the theatrical creation.
Due to the need for social isolation, as a result of the new coronavirus pandemic (Covid-19),
the theatrical experience takes place through digital screens, on a virtual platform, with Tela
Cia Artes. Near to the notions of performance, the research possess the pedagogical-artistic
process as being the work itself and its own result. In the event of teacher-theater, in the artlife’s correlation, setting up as premises of this research are the reflection and elaboration of
Antonin Artaud's theater-thoughts. It is also in the experience of writing that the researcher
performs his notion of “in between” through the image of the cracks.

Keywords: Between. Teachers-theaters. Creation. Performance.
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ENTRE
C O M O S O L H O S E S C U T A R A S C A M P A I N H A S D O T E A T R O O E S P E T Á C U L O V A I C O M E (R) Ç A R (?) R E S - P I R A R

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os sentidos do teatro são
agora tramados em telas digitais, mediados pela internet, na experiência dos corpos isolados,
dos corpos virtualizados. A complexidade desse tempo impulsiona a prática como guia dessa
pesquisa e leva a refletir a (des)construção da cena como seu resultado simbólico, expressivo e
performativo1. As ações desenvolvidas nesse trabalho possuem o “entre” como poética do
professor-ator e mantém diálogos com a criação artística teatral, a prática pedagógica teatral e
a memória – uma espécie de auto-observação, relato escrito do que se passou comigo.
O trânsito entre o professor e o ator e a potência criativa que acontece entre os dois
ofícios e que simbolicamente reflete o atrito imbricado na vida, foi acontecimento durante toda
a minha trajetória no Curso de Graduação em Teatro: Licenciatura da Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul (UERGS). Eu não lembro exatamente quando o “entre” instaurou-se
como desejo de pesquisa, ele foi sendo absorvido mais na dinâmica dos acontecimentos, dos
encontros, das vibrações e das experiências de modo geral, do que num tempo e espaço
localizável. Percebo o “entre” aqui, mais como uma poética do que um objeto de pesquisa, pois
ele não se deixa delimitar ou explicar, é invisível e abstrato, é movimento (in)constante entre
uma coisa e outra, é passagem, está no fluxo que arrebata os sentidos em devaneio, é um
contágio de forças criadoras.
A pesquisadora em Artes Cênicas, Angelene Lazzareti (2019, p. 90 e 91) em sua tese de
doutorado, ajuda a pensar o “entre” no processo dessa pesquisa quando diz que, “O entre
poético se dá no acontecimento teatral operando como uma pulsão o fazer: fazer criação, fazer
abertura nos corpos, fazer o nascimento da presença, fazer o encontro das ausências, fazer
camadas de relações, fazer confronto, fazer a perda, fazer construção, fazer o acontecimento
teatral”. Proponho, à vista disso, pensar e operar com noções do “entre” em perspectiva artística
do meu professorar-teatrar2, assumir essas noções como abordagens para um teatro que desloca
os compromissos com a criação e mobiliza novos horizontes da arte e da pedagogia teatral. Mas

1

O performativo está relacionado [...] a mover e ser movido pelas coisas, pessoas, palavras, lugares etc. Daí a
coerência em associar a prática e a pesquisa com a performatividade – compreendida aqui não apenas como
linguística, mas como a dinâmica entre movimento e repouso, matéria e energia, que a tudo permeia e constitui.
(FERNANDES, 2014, p. 3).
2
Utilizo os verbos professorar-teatrar para denominar as ações do professor-ator de teatro, no sentido de hibridarse, alimentar-se um do outro, tentando assegurar a singularidade de cada um.
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como posso realizar essa pesquisa em tempos de pandemia? Como investigar o “entre”
enquanto poética do meu professorar-teatrar em tempos de isolamento social? Como posso
produzi-lo nesse contexto? Assumir o professor-ator pode ser uma experiência para criação?
Esta monografia se apresenta em três movimentos e objetiva, por meio deles, agitar e
tecer uma experiência de criação perpassada pelo “entre” na composição de um acontecimento
pedagógico teatral. “O entre não se deixa enfocar, fixar, definir – nada se apropria, pois nele
nada se conserva ou continua”. (LAZZARETI, 2019, p.77).
No primeiro movimento, Memórias em um horizonte sem moldura, encontram-se os
fragmentos narrativos de minhas experiências, antes e durante a Licenciatura em Teatro e que
são importantes enquanto poética para compreensão e pesquisa do tema. Esses fragmentos
narrativos foram escritos nas primeiras semanas da quarentena e isolamento social e ensaiam
memórias e desejos enquanto professor-ator. Uma vez que era incerta a continuidade desse
Trabalho de Conclusão de Curso, devido a suspensão das atividades acadêmicas em virtude da
Covid-19, busquei por meio da escrita mapear em minha trajetória de vida vestígios do “entre”
como uma primeira alavanca possível do processo criativo. Nessa escrita reencontro
afetivamente a Tela Cia Artes - grupo experimental de teatro criado em 2013 na cidade de
Itajubá, Minas Gerais, minha cidade natal – o que me levou a propor encontros docenteperformativos3, via plataforma virtual Google Meet, com integrantes da Tela. A participação do
grupo afetou e motivou a criação do evento cênico performativo virtual4.
Aos encontros e ao evento dedico o segundo movimento, A experiência do professorarteatrar, são eles que também fazem pensar o “entre” no professorar-teatrar. “Para pensar o
entre é preciso também, de certa forma, produzi-lo” (LAZZARETI, 2019, p.77), mas quando
produzido ele se (des)estabiliza e se (des)faz, se agita para uma criação outra. Em busca de
transpirar teatralidade e reaprender o corpo em telas digitais para uma experiência simbólica do
teatro, essa prática buscou, a partir de noções do “entre”, investigar-compor um processo de
criação docente-artista.
É Antonin Artaud (1896-1948) que dilata e deixa em suspensão pensamentos não
somente do conhecimento teatral, mas de toda força que evoca a sua vida e obra. Seus

3

Os encontros foram apoiados na noção de performance como linguagem, constituindo-se como espaços de
experimentações nos quais a concepção dos processos são tão importantes quanto os produtos deles resultantes.
(ICLE e BONATTO, 2017).
4
Nomear de evento cênico performativo virtual é uma tentativa de ampliar o entendimento sobre teatro neste
momento de pandemia. O que podemos fazer e fruir próximo ao teatro nestes tempos? “[...] como propor
procedimento de mediação – compreendida aqui como todo ato proposto no espaço existente entre a cena e a sala,
entre o gesto do ator e a percepção do espectador – que favoreçam o encontro e a realização propriamente artística
do evento?” (DESGRANGES, 2017, p. 22).
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pensamentos desenhando a sua vida-obra racham, fazem várias rachaduras em mim, ou talvez,
só as revelem. O artista francês sugere-me pensar o teatro no “entre” em grito de liberdade
contra a automatização do corpo, reivindicando formas outras de estruturação orgânica da
criação-vida. Seus pensamentos contaminam os meus pensamentos e performam o “entre”
enquanto poética. Há noções de teatralidade que habitam virtualmente a vida-obra de Artaud e
que deslocam o teatro de seus espaços físicos e molduras estruturantes do saber e fazer
(acontecimento) teatral. É possível atravessar essas molduras e criar a partir delas e então logo
abandoná-las, avistando outras paisagens? É possível que o corpo se (des)organize na
experiência de (des)continuidade das formas e saberes do mundo? Há espaço para os não
saberes no e do teatro? Há espaço para um corpo pulsante das experiências, que deseja criar no
mundo de 2020? Posso colocar Antonin Artaud entre o meu professorar e teatrar nesta pesquisa?
Artaud está no terceiro movimento, Dilartaud.
Entre esses movimentos, como modo natural de aliviar as tensões sobrevindas no
processo de criação, as rachaduras. Rachaduras para mim são feridas que surgem quando há
uma agitação das forças criadoras sobre a carne maior do que a sua capacidade de resistência.
Ao compreendê-las como potência criativa do meu professorar-teatrar nesse tempo em que o
mundo sofre com o vírus da covid-19, essas rachaduras aparecem na monografia como
agitações de um corpo em contaminação, que (des)organiza-se em fluxo de consciência e
instaura, concomitantemente, outras operações da criação-vida. Desse modo, as rachaduras
como ações entre a formalidade da escrita e a fluidez de um pensamento se pensando são
estendidas horizontalmente em atos performativos no encontro cênico performativo virtual e
potencialmente produzem efeitos do meu “entre”, portadores para outros “entres” produzidos
na relação com o leitor e os participantes do evento.
Além de Artaud, mais autores como Flávio Desgranges, Gilberto Icle e Mônica Bonatto,
Jean Baudrillard, Jorge Dubatti, Jorge Larossa, Patrice Pavis, Peter Brook, Richard Schechner,
Sandra Rey e Angelene Lazzareti, esta última por discutir o Entre em sua Tese de Doutorado
(2019), provocam e ajudam a pensar e refletir sobre a temática deste trabalho. Lives, fóruns,
encontros com amigos artistas, professores, músicas, imagens vivenciadas virtualmente,
também foram importantes para a execução desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Vamos aos movimentos do “entre”?
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1 MEMÓRIAS EM UM HORIZONTE SEM MOLDURAS
A fala se lembra, anuncia e transmite; ela nos atravessa e
passa por nós sem que se saiba. As palavras não são objetos
manipuláveis, cubos de encaixe para se empilhar, mas
trajetos, sopros, cruzamentos de aparências, diretivas,
campos de ausência, cavernas e um teatro de reviravolta:
elas contradizem, caem. A língua não capta nada, ela chama
[...]
Valère Novarina ( 2009, p.16)

Imagens podem ser palavras saturadas, escritas para escapar. Sempre há palavras dentro
de outras palavras e entre as palavras talvez habitem imagens, as que insistimos moldurar para
criar narrativas. Entre palavras e imagens, a memória: exercício de contrariar o tempo e nos
fazer deslizar. Ela nos transporta para aquilo que talvez idealizamos como eternidade, uma
eternidade experimentada na morte e que, estranhamente pulsa vida, aliás, morte e memória são
duas palavras-imagem que deveriam se inscrever juntas dentro da palavra-imagem vida, sem
demarcar os seus horizontes com molduras estruturantes. Os seus horizontes são sempre
criadores de outras paisagens e reivindicam liberdade na proposição e recepção dos sentidos.
Se há necessidade de molduras para traçar um itinerário ou um caminho, caminhos-narrativa,
podemos logo atravessá-las e vislumbrar outras paisagens.
O teatro como ritual de travessia dessas molduras, em jogo de palavras-imagem, possui
a memória como importante contribuição pedagógica no processo de criação, e convoca nesse
capítulo, por meio de fragmentos narrativos, pensar uma camada outra do teatro, onde o corpo
em isolamento social deseja manifestar-se por meio da escrita como abordagem performativa
da memória. “A escrita também traça o seu próprio trajeto, também se revela como processo de
criação.” (REY, 2002, p. 138).
Busco, pois, a seguir, por meio das palavras escritas, corroer minhas experiências
enquanto sujeito-memória, criar imagens e elaborar um processo pedagógico que possa compor
com o teatro. Com um itinerário dessas imagens, pretendo pensar um corpo em permanente
mutação, no qual os papéis esboçados pelas instituições formadoras são alterados nos atritos,
no contraste dessas imagens, em justaposição, construindo o jogo de criação artística peça por
peça, devagar.
Somos todos fragmentos, e são eles que permitem ao pensamento nos pensar,
eliminando a representação e devolvendo ao corpo a sua própria dramaturgia. “O corpo está aí,
mesmo que não seja fácil vivê-lo; ele é o ator de sua própria dramaturgia.” (BAUDRILLARD,
2003, p.15). Na abertura desse jogo do pensamento, as singularidades agitam-se em pequenos
16

fragmentos escritos de memória, que destaco em títulos, e ensaiam-me na produção do “entre”
enquanto poética.

O mundo como a varanda lá de casa, em Minas

A varanda é o mundo, um mundo de um modo inocente, como através do olhar de uma
criança, que ao brincar está descomprometida com o tempo e as formas, aliás, ela cria outros
tempos e outras formas, saboreia as descobertas, dá corpo e cores a sua experiência. Ela inventa
nomes e personagens nos desenhos com a sua avó e conversa em idiomas criados com a sua
irmã, transforma os gatos em atração de um circo mágico e cria com as suas amigas, uma
escolinha para as crianças menores da rua. A varanda é um mundo aberto, um palco, um mundo
renovado pela possibilidade de ser sendo, como na aventura de uma viagem, como num jogo
entre corpos e objetos, em que pode acontecer qualquer coisa, sem saber onde vai dar. A varanda
lá de casa, é um espaço modificado pelo tempo e pelo meu corpo, que em seus quase trinta anos
transitou alguns mundos-varandas e se fez em trânsito nas experiências das suas viagens. O
afetivo das suas experiências, que é memória, é força da sua formação, do seu ser, sendo,
sujeito. Em busca de perceber essas experiências como formação, penso aqui, o sujeito da
experiência como quem brinca e ao brincar cria.
A varanda lá de casa, no Sul de Minas Gerais, é talvez o espaço mais significativo
quando penso o exercício da minha criatividade e de atuação no mundo. Um espaço afetivo
onde as experiências das brincadeiras foram possíveis. Um espaço onde leio a minha vida
imbricada na arte. Curiosamente a varanda lá de casa, é um espaço onde desemboca a janela do
meu quarto, a janela e a porta da sala, a janela e a porta da cozinha, o vitrô do banheiro, e liga
ao quintal e ao portão para a rua. A varanda é um espaço subjetivo, é memória não emoldurada,
é uma noção do “entre”, permite ensaios, criação, arte e vida. Olho para este espaço comoquando criança, que abre o mundo, exercita o olhar e lê a vida de maneira renovada, pulsa no
desejo do brincar, inventar, no aprender a descascar e saborear laranjas.
É na varanda lá de casa, em Minas, que o aprendizado pela experiência se instaurou com
sabor da laranja. Minha avó materna, Dona Antonieta, quando nos visitava, costumava
descascar laranjas para mim, contando histórias e inventando canções, ficando sempre com a
tampinha da fruta para si. Lembro-me que ao vê-la descascando, eu imaginava mundos com
cheiro de laranja, e ao chupar a fruta me lambuzava na delícia de existir nesses mundos. É bem
verdade que me agonizava um pouco alguns “machucados” que ela, ao descascar deixava no
bagaço da fruta. Minha avó parecia não se preocupar muito com esses “machucados” que
17

naturalmente se davam no ato de descascar, era na história, nas canções, no cheiro e no sabor
da laranja que a magia acontecia.
Lá em Minas, na varanda de casa, também percebi a dor e os “machucados” do mundo,
que naturalmente estão no ato de viver, do crescer, a morte justaposta na vida. Ao cair de um
balanço, ao se cortar num vidro da porta da sala, ao se esconder com medo de apanhar, ao sofrer
com uma doença na família, ao se despedir de pessoas amadas.
A varanda lá em Minas, é o espaço que ao retornar das experiências das viagens e dos
lugares que já vivi, parece-me agora menor, talvez pelos mundos que me abriram no itinerário
das experiências-varandas na relação arte-vida.

Da varanda para o Trem das Cores

Era uma janela. Do lado interno da janela, uma personagem saudava uma outra
personagem no lado externo. Era uma peça de teatro. Cresci com essa lembrança da minha
primeira experiência escolar, muito relacionada talvez com a minha primeira percepção do que
seja o teatro: a imagem de uma janela. Eu devia ter os meus 5 anos quando minha mãe me
matriculou na Escola de Ensino Infantil Trem das Cores. De valor afetivo, essa escola ainda me
visita em sonhos e elabora uma leitura de processo pedagógico: Um “trem das cores”, que no
trilho da vida, no trânsito das experiências lúdicas-afetivas-formativas, colore estações e
ressignifica a vida. Muito relacionada à arte, a escola compõe para mim o arranjo: varandalaranja-janela-trem-cores; sempre afetiva.
Foi na Escola Estadual Coronel Casimiro Osório, que fui alfabetizado e experienciei o
fazer teatral, Tia Maria, como carinhosamente chamava a professora, sorteou-me à personagem
do sol. Lembro-me dessa experiência já no 2º ano do Ensino Fundamental, da “hora do conto”
que mobilizou toda a turminha para um teatro sobre a importância do sol no processo da
fotossíntese. Década de 90. Nessa escola que estudei até o 8º ano, experienciei o teatro e o canto
coral no processo de aprendizagem, muito estimulado pelo corpo docente e a direção da escola.
São memórias que vêm como imagens, quando, como por exemplo, um catálogo de fotografias
do Espetáculo “Romeu e Julieta” (Montagem de 1995-2003) do Grupo Galpão de Teatro (grupo
mineiro reconhecido pela sua relevante trajetória de pesquisa no teatro) que circulou na sala de
aula, para que conhecêssemos e entrássemos em contato com a arte teatral. Anos 2000. Lembrome das revistas de vestibulares que havia na biblioteca da escola, divulgando cursos de música
e teatro no Brasil, me imaginava fazendo esses cursos, como um sonho distante, mas não tão
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distante. Essa escola também me visita em sonhos e me faz reconsiderá-la no processo da minha
formação.
O tempo de oito anos nesse educandário significou uma construção afetiva com o
espaço, com os educadores e com os colegas, é uma percepção da formação, como se eu me
desenvolvesse junto à história da escola, com suas transformações físicas, com as suas trocas
da gestão, com projetos políticos de educação que o estado e o país iam construindo entre a
década de 90 e o anos 2000.
Uma janela. Mas agora a personagem do lado interno parece não saudar a personagem
do lado externo. Quando penso a minha experiência no Ensino Médio (2005-2007) na Escola
Estadual Major João Pereira, nesse outro espaço e tempo, tenho a sensação que pouco elaborei
minha formação escolar nessa estação da vida (a adolescência), talvez porque foi para mim uma
fase fortemente marcada por perdas, dúvidas e inseguranças. Não diferentemente, essa escola
me visita em sonhos e é sempre como se eu estivesse refazendo o Ensino Médio, abrindo outras
janelas possíveis para que a personagem do lado interno acene para a personagem do lado
externo e vice-versa, como se o “trem das cores” no seu itinerário, passasse na mesma estação
para ressignificar cores e paisagens no tempo. O Ensino Médio é para mim como a imagem de
um nó, pouco lembro da minha experiência com o Ensino de Arte nesta escola.

Entre a Escola e a Igreja

Lembro do meu irmão mais velho me ensinando a amarrar os cadarços dos sapatos para
ir aos cultos. Lembro que com 5 anos de idade comecei a cantar na igreja, influenciado por esse
irmão e também por minha mãe. A igreja era ao lado de minha casa, lá em Minas, quase que
literalmente no meu quintal, às vezes se tornava brincadeira na varanda: eu encenava
“cultinhos” com minha vó e com minha irmã. Na igreja, interessava-me as músicas, a vivência
com os instrumentos musicais, que entre os anos 90 e 2000 iam sendo permitidos nas reuniões
sem que fossem mais considerados “pecado”. Bater palmas e/ou qualquer expressão do corpo
não eram bem vistos por aqueles que detinham o poder eclesiástico. Junto com uma amiga,
lembro de criarmos um grupo de gestos com as crianças menores para acompanhar algumas
músicas durante o culto. Vestidos com togas brancas tapando todo o corpo. Se mexêssemos
para muito além das mãos, éramos chamados à atenção pela liderança da igreja. Uma vez
criamos um teatro da história de Abraão, a partir de um livrinho de histórias bíblicas. Passamos
meses ensaiando, desenvolvendo, com lençóis, possíveis figurinos para uma possível
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apresentação. Lembro do esforço de minha mãe e algumas mulheres da igreja para convencer
o pastor para um espaço na liturgia do culto para que apresentássemos o teatro.
Nessa minha vivência com a igreja e a religião evangélica, transitei a convite de outras
denominações protestantes para cantar em eventos e festividades, até mesmo para apresentar
com o grupo de gestos e com o teatro, que era bem-vindo para essas igrejas já ditas “modernas”.
Lembro de integrar um grupo missionário de crianças e adolescentes onde a expressão corporal
era a novidade para a evangelização. Foi nesse período também que comecei a transitar por
espaços formativos em canto e teatro “seculares”, fazendo aulas em cursos livres e participando
de concursos na cidade e região.
Quando foi que aprendi a desamarrar os cadarços dos sapatos e a tirá-los, e descalço,
brincar arteiramente? É como aquela sensação quando brincava de esconde-esconde na rua:
uma gostosura interna ao encontrar o melhor esconderijo, o sentir bater mais forte o coração, o
camuflar-se entre as plantas e os destroços nos terrenos baldios. É correr livre sem sapatos para
atingir melhor velocidade entre se esconder e bater seu nome no ponto de partida, é o não ser
encontrado, é criar estratégias para avançar e não ser achado. O desejo que coloca o corpo em
dinâmica de esconder-encontrar, perder-ganhar. Todo cantinho no espaço-tempo pode se tornar
esconderijo para ensaiar imagens de si e elaborar a vida num brincar. O coração bate forte
quando corro em direção ao ponto de partida (agora, chegada), dizendo: “1, 2, 3! (O meu
nome)”, para me salvar.

Na janela, um belo horizonte
A capital mineira na experiência-varanda de um seminário teológico – Centro de
Treinamento Ministerial Diante do Trono (CTMDT) –, da Igreja Batista da Lagoinha. Com
dezessete anos, saí pela primeira vez da minha cidade natal, no Sul de Minas, para morar em
Belo Horizonte (BH). No período de dois anos (2008-2009), em sistema de internato, dividi um
espaço de formação cultural e teológica com jovens de praticamente todos os estados do Brasil
e também alguns jovens do exterior, de diferentes denominações protestantes. A
instituição, além da formação cultural e teológica, tinha como objetivo treinar candidatos ao
ministério presbiteral para o exercício da arte na igreja e por meio dela, evangelizar. A
experiência no seminário oportunizou-me vivências sociais e comunitárias na grande BH e em
algumas cidades do Brasil. No processo de trocas culturais entre os colegas seminaristas e os
eventos advindos dessas trocas, mediado pela arte, foi possível abrir as primeiras brechas nos
muros da religiosidade e vislumbrar uma espiritualidade para além da fé cristalizada.
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Em 2010, essas trocas e vivências se intensificaram com minha ida para Holanda e
Portugal para uma prática transcultural missionária, articulada pelo seminário com algumas
instituições teológicas da Europa, no período de um ano, trabalhei com jovens artistas em
projetos sociais e comunitários em Amsterdam, Rotterdam, Lisboa e Almada. Já em retorno ao
Brasil, integrei uma companhia de teatro itinerante de São Paulo que percorria por todo o país
com a missão de angariar recursos para um projeto social desenvolvido com crianças na Angola.
Em 2013-2014, concluí os estudos teológicos pela Faculdade Teológica Sul Americana em
Londrina-PR e instigado por certo conflito e crise por não mais caber enquanto desejo de
criação em arte nas estruturas totalizantes da igreja e da religião, desenvolvi, ainda que um
pouco tímida, a seguinte monografia em teologia: Janelas - dialogando bíblia, cultura e arte.

Grupo de teatro Tela

São movimentos, são cores, pinceladas. É um projeto, uma obra, nunca terminada, em
suspensão, é um espaço aberto à transformação, um “entre”. Criada em 2013, com o desejo de
tecer algumas experiências, abrir brechas com o fazer e o pensar artístico, paralela à minha
formação em bacharelado na teologia e também aos meus primeiros passos em processo
psicoterapêutico, elaborei um germe de escola experimental, a Tela Cia Artes. O projeto teve
como objetivo inicial equipar grupos criativos de comunidades cristãs de Itajubá, Sul de Minas
e região, além de lançar alguns primeiros questionamentos da complexidade da fé cristã.
Foi possível com esse projeto que aconteceu de 2013 a 2015, ensaiar-me como artista,
professor de teatro e coordenador de um movimento que rompia com modelos estruturantes da
arte na igreja e propunha um diálogo nas esferas culturais da cidade. No desenvolvimento do
projeto, outros grupos criativos, que não mais só de comunidades cristãs, se agregavam com o
desejo de aprendermos juntos sobre o teatro e a cultura na nossa cidade, parceiros artistas e
professores de outros estados foram convidados para ministrar oficinas e cursos de capacitação.
Com esse movimento dos grupos, no ano de 2015, nos instalamos num espaço físico no centro
da cidade, já reconhecidos pela Prefeitura Municipal e também convidados para participar em
eventos culturais. Espetáculos e trabalhos com o teatro foram fomentados a partir da Tela Cia
Artes. O projeto também proporcionou viajar por algumas cidades para ministrar minicursos de
teatro para grupos em Jundiaí-SP, Cascavel-PR, Paraopeba-MG, Santa Rita do Sapucaí-MG, e
na Comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro-RJ.
Aconteceu de 2013 a 2015, mas ainda reverbera em 2020 como uma imagem: um
desenho do meu processo de rupturas, movimento dentro-fora, como que um fazer e aprender
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na experiência artística, como um espaço criado para ensaiar liberdades e transformações,
impulsionar desejos e compor-se em processo, nas brechas, no ver o outro e se ver, do se fazer,
do pintar, do borrar, como a criança lá na varanda, que brinca e ao brincar cria formas e tempos.
Talvez a Tela Cia Artes seja o arranjo: varanda-laranja-janela-trem-cores-desamarrar
os sapatos-horizonte-diálogo-tela no processo de uma experiência formativa. Foi com alguns
integrantes desse grupo, que me entusiasmei para a experiência do professorar-teatrar e propus
os encontros docente-performativos.

Entremeando universidade e a varanda lá de casa

Duas malas e um corpo. Malas que vestem um corpo. Corpo que inscreve experiências.
Chego na universidade em 2016 com desejo de me formar professor de teatro e ator. Do sul de
um estado para o sul do país, território borrado de mim, aproximo-me do frio gaúcho para
aquecer-me em teatro. A universidade assusta, causa espanto, é encontro de vários corpos,
mundos, coexistindo na arte, diferentes e iguais: criando. É um prédio, um espaço pequeno, de
uma cidade com um monte, que se revela aos poucos e muito, muito timidamente: “Cidade das
Artes”. É um curso que compartilha o prédio com outros cursos de arte, é um espaço pequeno,
é a Unidade das Artes em Montenegro-RS.
A universidade é vibrante, desloca, abre para os desencontros, é choque e atrito das
experiências que criam outras experiências. É um espaço pequeno, mas grande, um espaço
paradoxo. Inventa-se maneiras de existir e resistir.
Minha trajetória na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), no Curso
de Graduação em Teatro: Licenciatura, é marcada, e não poderia não ser, por lutas pelos direitos
à arte e à educação, por uma formação de consciência política frente a história sociocultural do
nosso país. Desde quando entrei na UERGS em 2016, ano do golpe, as lutas vêm sendo contra
pensamentos de regime totalitário, que ameaçam diretamente a nossa democracia, contra o
retrocesso na arte e na educação do nosso país.
Percebo no movimento dessa trajetória de consciência e luta o “entre”, se agitando
enquanto poética do meu professorar-teatrar. O encontro das disciplinas do curso e dos estágios
do currículo com a experiência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), a experiência do estágio como monitor de educação especial, contratado pela Rede
Municipal de Ensino de Montenegro, e também as experiências dos Projetos de Extensão e
Pesquisa, produziram, diferentes significados e perspectivas da arte e da pedagogia, articuladas
como possibilidades para a criação teatral.
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A experiência-universidade pode ser a varanda lá de casa, em Minas, atuando esses
mundos possíveis, criando varandas outras para que o conhecimento em teatro transite e atue
no compromisso da formação humana, na qual o fazer teatral e o pensar do processo criativo
sejam elaborações no “entre” do mundo em transformação. Na rua, no palco-plateia, na escola
e/ou em qualquer lugar de formação coletiva, e agora nos parece ser também as plataformas
virtuais, a experiência do teatro em perspectiva pedagógica mobiliza mundos e pode ser uma
brecha para que performemos nossas memórias em um horizonte sem molduras.
RACHADURA
Eu não sei se isso é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Eu não sei se isso é teatro. Eu não sei se isso é uma
aula. Eu não sei se isso é um espetáculo. E se esse TCC fosse um feed de Instagram, twittes, posts no Facebook, ou
ainda, conversas e áudios de WhatsApp. As redes sociais e as suas narrativas fragmentárias. Que história estamos
contando no mundo (virtual)? A vida mediada pela internet ganha agora intensidade (?), torna-se de vez a nossa única
realidade (?). Mundo paralelo que desloca o tempo e o espaço, que engole subjetividades. O que é existir? “Olhar para
o mundo e fazer teatro”, pelo menos foi isso que ouvi durante quatro anos dos meus mestres na universidade. O mundo
em que estou enquanto realizo o meu Trabalho de Conclusão de Curso é o mundo de 2020. Tem um vírus no meu TCC!
Meu caro, minha cara, consideremos que nem só de lives viverão os artistas, mas também de toda pesquisa que se
faz numa quarentena. Tem um vírus no meu TCC! Posto? “Dormir, dormir, talvez sonhar...” (SHAKESPEARE, 2010, p.
87) Estamos no meio de uma pandemia e tudo o que entendíamos por teatro se racha. “Olhar para o mundo e fazer
teatro”, mas como? Nossas escolas estão vazias, nossos espaços de teatrar estão fechados. O mundo está confuso,
estranho e o nosso país... bem, o que dizer do Brasil? Rachaduras. Criação é muito caro para esse país que parece
nos últimos anos insistir em polarizações como estratégias de desgoverno. Tem um vírus no Brasil! E o ano de 2020 só
está gritando as nossas desigualdades, elas sempre estiveram aí. Informações, informações, reedições de
informações, colagens de informações, invenções de informações, Fake News. Lives e lives, cursos e cursos,
espetáculos liberados online. Mas é teatro? O excesso não permite o vazio. Rouba o direito ao “nada”. Na primeira
oportunidade que temos de flertar coletivamente com o “nada”, o que fazemos? Boicotamo-nos, nos debatemos
resistentes ao “nada”, resistentes ao “não saber” e ao “não fazer”. Lapsos, colapsos, rabos soltos! Precisamos respirar. Algumas coisas estão sendo convidadas a morrer, inclusive esse TCC, inclusive a maneira como lido com o ofício,
com a vida e com o mundo. “A gente não vai voltar para aquele mundo de janeiro”, disse um amigo do Rio de Janeiro.
Do carnaval para cá fixamos as nossas máscaras e acordamos em mundo com as mãos ensopadas de álcool em gel
(outros carregam sangue em suas mãos). Acordar é uma grande coisa nesse tempo. A(cor)dar para não a(dor)mecer!
Tempo (a sensação) que se dilata e se contrai, desloca a ilusão do que é existir. Noites e madrugadas não são mais
noites e madrugadas, são suspensões para refletir e elaborar o novo mundo (ou a ilusão dele), revendo a História na
minha história e quem sabe contar outras histórias, quem sabe sonhar. Mas talvez “viver é melhor que sonhar”
(BELCHIOR, 1976). Contrastado com uma lógica outra de viver, res-pirar é mais importante do que acumular dinheiro
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para viajar e criar narrativas no instagram. A busca para além da selfie perfeita. O mundo como conhecíamos torna-se
caótico, confuso, angustiante, não dá pé, a respiração é ofegante, há aperto no peito, as mãos se agitam, as manhãs
são transtornadas. A possibilidade dos encontros como tentativa de sobrevivência está mediada pela tecnologia (mas
antes já não estava?). A experiência é deslocada para uma nova percepção. Talvez precisaremos mais habitá-la,
permitir-nos a ela. A sala de aula transformada coloca em reflexão a presença, o corpo presente-ausente-virtual, como
habitaremos? Como a arte, o teatro acontecerá? Como eu professor de teatro e ator exercitarei o ofício? Sou sempre
movido a uma reflexão e é muito cedo para traçar o que isso tudo possa significar ou ressignificar. O CORPO SENTE.
Assumo essa escrita fragmentada, interrompida, como um grito, como a vida. Tem um vírus no mundo, tem um vírus
no meu TCC!
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2 A EXPERIÊNCIA DO PROFESSORAR-TEATRAR
A reflexão do acontecimento teatral como processo
educativo configura-se como uma aprendizagem do corpo
sensível no acontecimento teatral, um conhecimento que
pode contribuir com as reflexões sobre teatro, educação e
pedagogia teatral.
Marinalva Moura (2011, p.4)

Na oferta da capacidade de ver de perto e em outras formas aquilo que aparentemente
já não existe, a memória permite desatar os nós e religar o nós, ela bafeja alteridade naquilo que
nos acontece e nos faz sujeitos da experiência, como corpos em elástico nas brincadeiras de
criança. A experiência como aquilo que nos passa, nos acontece, nos toca, nos coloca como
sujeitos da experiência que é, sobretudo, um espaço onde têm lugar os acontecimentos
(LARROSA, 2002). É como criar no tempo pela imaginação, um itinerário narrativo do corpo,
que se abre ao que ainda não existe, ao que poderia ou poderá vir a existir. É também pela
escrita que elaboramos as experiências e nos pensamos sujeitos em constante construção de si
e do outro. Sujeitos de uma cultura em transformação.
Neste trabalho, as memórias e desejos atuam no sentido de experiências para o
acontecimento do professorar-teatrar em tempos de pandemia e isolamento social. A trindade
palavra-memória-imagem ritualiza a vida em busca dos encontros dos saberes, que em arranjo
cênico/jogo cria outra vida, outro mundo, também aberto a fomentar novas experiências
transformadoras. “É preciso e é possível, em estando no acontecimento teatral, inventar um
tempo e um espaço, inventar um mundo, inventar os corpos, inventar o teatro” (LAZZARETI,
2019, p. 90).
O “entre” como processo das coisas, aparece nesse trabalho na perspectiva de
contaminação do professor-ator, na (des)continuidade do mundo pandêmico, como convite
para a experiência teatral. As noções do “entre” trazidas por Lazzareti (2019, p. 79) fazem-me
compreendê-las como lugar da experiência, aberto, se fazendo, favorável para a criação. Nas
palavras da autora:
Estar aberto ao mundo, aos acontecimentos, às relações, aos corpos, aos objetos; estar
aberto, ainda, à própria abertura, que se abre ‘a' – estar aberto divide o corpo ao meio,
coloca-o em estado de disponibilidade aos movimentos que estão dentro e fora de si.
Estar aberto não tem um fim, trata-se de uma postura receptiva que articula reajustes
incessantes a partir do que existe diante de si. Reorganizações de si em função do que
acontece no espaço dessa abertura, que não se fecha em nada, pois o movimento de
abertura abre em função de sua condição de existência. O fim de cada abertura
acontece no mesmo ato do início de uma nova, aberta mesmo quando diante do
fechado. Aberto, corpo que não se enquadra em um dentro ou fora, mas que existe
como um entre.
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Logo, sob o ponto de vista do “entre” como lugar aberto, nos dispomos a atravessá-lo
com alguns integrantes da Tela Cia Artes em busca de investigar-compor, na experiência dos
corpos isolados-virtualizados, um processo de criação docente-artística. Os encontros,
nomeados de docente-performativos, aconteceram em quatro quintas-feiras nos meses de julho
e agosto de 2020, via plataforma Google Meet, com duração aproximada de 1h30 cada. Os
integrantes-participantes foram: Gabrielle Moura, Geovana Salles (convidada), João Paulo
Xavier, Karina Kess, Kell Ferreira e Larissa Dias.

Imagem 1 - Encontro docente-performativo, 09/07/2020

Fonte: Autor (2020)

Imagem 2 - Encontro docente-performativo, 21/07/2020

Fonte: Autor (2020)

26

Imagem 3 – Encontro docente-performativo, 21/07/2020

Fonte: Autor (2020)

Esses encontros docente-performativos foram norteados por muitas questões, dentre
elas: O que é preciso para transformar o encontro virtual em uma experiência simbólica do
teatro? Qual o lugar do meu corpo no isolamento social? Como compor cenicamente com esse
corpo virtualizado? É possível reaprender o corpo pela tela? É possível um corpo-tela? Como
desenvolver uma outra gestualidade, outras convenções do espaço-tempo (ritmo)? Podemos
assumir a câmera como uma extensão dos corpos? É possível provocar teatralidade por meio
das telas digitais? É possível provocar outros olhares para cena? Qual a postura do professorator, aluno-ator e espectador nessa experiência? Onde está a sala de aula? Onde está o palco?
Onde está a sala de trabalho? Como podemos habitá-la virtualmente? Quais são os rituais do
teatro passíveis de serem adaptados para esses encontros? Quais recursos podemos utilizar para
que aconteça teatro em tempos de pandemia? É teatro?
Para a experiência de criação em telas digitais, busquei nos primeiros momentos junto
aos participantes, convencionar a plataforma virtual como espaço simbólico do acontecimento
teatral. Investigamos quais recursos a plataforma nos oferecia e com quais possibilidades de
layout poderíamos jogar cenicamente. Trocamos algumas informações tecnológicas ajustando
os microfones e as câmeras dos dispositivos e acordamos que os utilizaríamos na posição
horizontal, assumindo-os como espaço cênico/virtual da experiência. O recurso do
ligar/desligar os microfones e as câmeras, a interação pelo chat da plataforma foram ritualizados
como “estar em cena” e “estar em jogo” e os corpos presentes-ausentes buscados na experiência
fragmentária da voz, da imagem e da escrita. Com essas abordagens e convenções teatrais,
percebemos diferentes maneiras de experienciar o corpo em jogo na moldura da câmera-tela. O
recorte para partes mais específicas do corpo como a mão, os olhos, a boca, objetivou uma
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maior potência de teatralidade5 dentro do que propúnhamos criar. “O corpo é reversível e sua a
reversibilidade é sempre conhecimento, a mão que toca e é tocada, o olho que olha e é olhado,
é uma comunhão do ser no mundo; nela, já não se sabe o que é um ou outro, são um entre,
vivenciamos o tempo todo uma experiência do ser atado às coisas do mundo. ” (MOURA, 2011,
p. 3).
Nesses encontros busquei articular os conhecimentos e as práticas dos componentes
curriculares, dos estágios, dos projetos de pesquisa e extensão vivenciadas no curso sem deixar
de levar em consideração os laços afetivos existentes entre mim e os participantes. Neste
sentido, as primeiras propostas focaram em ações dramáticas de explorar a voz, a escrita e o
desenho no corpo a partir das memórias e narrativas pessoais. O material produzido em cada
encontro foi organizado em pasta no Google Drive, na qual os participantes tinham acesso e
autonomia para fazer alterações, cortes e acréscimos em suas criações. A seguir, alguns dos
materiais poéticos produzidos.
Imagem 4 – Rachadura I

Fonte: Larissa Dias (2020)

5

Segundo Patrice Pavis (1999), a teatralidade é um termo polissêmico, que inclui a performatividade e depende
da leitura do espectador para se constituir.
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Imagem 5 – Rachadura II

Fonte: Larissa Dias (2020)

Imagem 6 – Rachadura III

Fonte: Larissa Dias (2020)
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Imagem 7 – Experiências

Fonte: Kell Ferreira (2020)

Alguns fragmentos artísticos apresentados na cena também foram construídos e
alimentados no grupo de WhatsApp.

Imagem 8 – Per*formando

Fonte: Autor (2020)

O grupo de WhatsApp foi importante para os devaneios-afetivos por meio de música, de
imagens, de fotos, de poemas, dentre outros. Sobre este aspecto,
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Quando as linhas da trama teatral costuram, abrem vetores, esparramam-se, essa
costura atravessa os tecidos do espaço cotidiano. A linha que costura poeticamente
faz dos corpos no acontecimento teatral também agulhas: perfuradoras e esburacadas,
conquistadoras de formas e escavadoras de matérias, corpos que afetam e são afetados
uns pelos outros. As experiências singulares testemunhadas a partir da memória dos
corpos se tornam linhas plurais que tramam tempos, histórias, lugares, desejos, gestos,
dores. Essas linhas, além de constituírem o acontecimento teatral, também se tornam
matérias poéticas que passam a vagar autônomas pelo entre. (LAZARETTI, 2019,
p.92).

Alterados pelo tempo da transmissão online, as ações e movimentos criados geram outra
percepção do ritmo da cena e os participantes são convocados de forma orgânica a operar num
outro tempo. Tanto para falar quanto para escutar é necessário um esforço maior que o
convencional. A transmissão online por vezes apresenta ruídos e capta sons, barulhos, dos
diferentes territórios na vídeochamada e propõe um lugar outro, inesperado, na dimensão do
duplo estar-não estar. Interessante perceber que nesses ruídos, há gatilhos para jogo e efeitos
potentes para compor a cena performativa virtual. O diálogo apresentado na cena em tempo real
entre as duas atrizes, Adelita Siqueira e Bruna Johann Nery, que não se conheciam, que nunca
tinham se visto e nem se ouvido, distantes geograficamente, em fusos horários distintos e
separadas por um oceano, pode ser citado como exemplo. Quando são convidadas a abrirem
suas câmeras e microfones e jogarem teatralmente com o pequeno Diálogo poético recebido e
memorizado dias anteriores, estão se colocando na experiência do acontecimento teatral, que
dessa forma, só poderia acontecer virtualmente.

Imagem 9 – Jogo entre as atrizes,
25/08/2020

Diálogo Poético
ATRIZ B — E se tu soubesses o que eu faço
na escuridão, certamente me iluminaria.
Que cor é o céu para ti que está aí?
ATRIZ A — Não sei, tem a cor do mar.
ATRIZ B — Que cor é o mar?
ATRIZ A — Eu não sei... você já chupou
laranjas com sal?
ATRIZ B — Não... (Estranha) O que isso
tem a ver com a cor do mar?
ATRIZ A — Eu hoje vi uma velha senhora,
encurvada, carregando sacolas com
laranjas, pensei na gostosura que seria
chupar aquelas laranjas com sal.
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ATRIZ B — Que cor eram as laranjas?
ATRIZ A — A cor do tempo que corre,
corre, corre e quando pensamos em sua cor
já não sabemos que cor é. (Silêncio). Que
cor é o teu vazio?
(Fragmento de dramaturgia criado por Jocteel
Jonatas de Salles em Oficina de Dramaturgia com
Francisco Gick na Semana Acadêmica 2017 da
Unidade UERGS - Montenegro-RS).

Fonte: Autor (2020)

É na experiência desses atravessamentos e desdobramentos possíveis que a música Som
do Mar, composta por Geovana Salles exclusivamente para a cena, é executada no piano ao
vivo e, também, onde as ações e movimentos das atrizes da Tela Cia Artes aparecem para
compor, entremeando a dramaturgia vocal.
Das investigações poéticas que foram possíveis nos encontros por meio do recurso
virtual, a voz compreendida “como corpo que excede o corpo” e que “pulsa na esfera” do
“entre”6, revela-se nesse trabalho como elemento importante no processo criativo. Indutora de
sentidos, ela agita a palavra em sons, brinca desacomodando a escrita, produzindo efeitos mais
do que significados, efeitos estes que empurram os pensamentos no playground da imaginação.
A voz-corpo atravessou a experiência dos encontros como força e promoveu um estado de
presença do pesquisador, compartilhada entre os participantes. Pelo ato de desligar as câmeras
e operar apenas com os microfones abertos em alguns momentos, foi experiência para outras
formas do professorar-teatrar, que deslocou o compromisso do olhar como um primeiro plano
e colocou todo o corpo para o dizer e o ouvir, para além da linguagem formal. Essa experiência
da voz mobilizou o acontecimento teatral entre os corpos presentes-ausentes.
Instigado pela teatralidade produzida pela voz, buscamos em Artaud, especificamente
em sua obra radiofônica Pour en finir avec le jugement de dieu (Para acabar com o juízo de
deus), de 1948 (FLORENTINO, 2015), desenvolver uma dramaturgia vocal. O trabalho com a

6

Lazzaretti e Spritzer (2017) trazem no artigo O Corpo-voz entre aspectos da voz (proferida e escutada) como
produtora de expressão e articuladora de sentido e presença, e aproximam da reflexão a noção do “entre”.
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voz, e consequente com a palavra, de uma linguagem mais próxima do fluxo de consciência,
permitiu explorar os efeitos mais do que os sentidos, como é sugerido na peça radiofônica de
Artaud. Buscamos nessa etapa experimentar nas palavras proferidas, os ruídos, os gritos, os
murmúrios, os cochichos, os sussurros, a respiração, o cantarolar, as pausas, os ritmos, o grave
e o agudo, a passagem entre tons da voz. Outra proposta importante, foi a de que os participantes
desenhassem-escrevessem em fluxo a partir da experiência do ouvir a minha dramaturgia vocal,
da recepção dos efeitos que percebiam dela. Esta última, foi pensada a partir dos desenhosescritos de Artaud, que esboçava seus pensamentos por meio desses, numa tentativa de expandir
o limite do corpo, em busca de um corpo mais expansivo que ecoa através da palavra.
(AZEVEDO, 2014).

Imagem 10 - Desenho-escrito em fluxo de Larissa Dias

Fonte: Larissa Dias (2020)

Imagem 11 – Desenho-escrito em fluxo de Gabrielle Moura

Fonte: Gabrielle Moura (2020)
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Imagem 12 - Desenho-escrito em fluxo de Gabrielle Moura

Fonte: Gabrielle Moura (2020)

Imagem 13 - Desenho-escrito em fluxo de Marina Martins

Fonte: Marina Martins (2020)

São saberes que se encontram, não apenas no que já sabemos sobre teatro, mas saberes
de tempos outros, que exigem experiências diferentes, relações diferentes, modelos de
referência diferentes. O teatro aparece mais na suspensão da necessidade de interpretação fixa,
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mais na dilatação das subjetividades em prazer de travessia, mais no discurso da performance.
A noção de performatividade se localiza tanto nos encontros docente-performativos quanto no
evento cênico performativo virtual desta pesquisa porque, em sua concepção, redefiniu os
parâmetros permitindo-nos pensar a arte hoje; permitiu descobrir formas criativas para exprimir
a perda de lugar e poder lidar com essa experiência traumática que o ano de 2020 impõe.
Richard Schechner diz que “a performance é mais que uma ação teatral, [...]. Performance é,
por definição e por prática, provisória, em construção, processual, lúdica [...]” (Apud, ICLE E
PEREIRA, 2010, p.27 e 34).
Uma vez que estamos neste mundo de 2020 frequentemente lidando com as telas digitais
como forma possível do trabalho, da educação e da interação social é necessário deslocar
olhares e buscar uma relação outra com os dispositivos, de maneira que reoriente nossa postura
de interação no virtual capaz de nos aproximar da experiência de criar “com o” e não “a partir
do” virtual. A postura convocada é a de abertura, aquela de nos permitimos ao desconhecido e
ao não domínio dos saberes. A fragilidade dos acontecimentos virtualizados podem ser potentes
para a criação ao desenharem a perspectiva de um teatro (des)articulado, desierarquizado, um
teatro que performa um teatro, aberto a experiência dos atravessamentos de outras linguagens
e desejos, às possibilidades de novos conhecimentos do campo teatral.
Esse momento que nos obriga ao virtual ensaia a compreensão do “entre” como campo
aberto para a criação, convoca maneiras outras de ser e estar, desloca o tempo e o espaço e age
numa lógica de suspensão, de ilusão, de contaminação, de arranjo da duplicidade das coisas.
Foi preciso desviar dos circuitos projetados, sair das vias conhecidas, proferir o desapego e
rumar ao acaso dos corpos agora virtualizados, viralizados. Pensar e criar a cena e os encontros
com os atores virtualmente me colocaram numa certa irritação como professor-ator, pois é
inevitável o atrito e a dor existente de pulsar no “entre”. Quando o “entre” infiltra ele rasga, ele
pode vincular ou separar, em alguns momentos vincula em outros separa. Por isso, a premissa
desta reflexão, apresentar o “entre” como rachaduras, pois elas são rachas, são feridas abertas
– que permanecem por determinado tempo, não todo o tempo –, e por isso mesmo, há
sensibilidade, carne ou nervo exposto, dói, mas ali há também possibilidade de construir um
novo corpo-corpos. “[...] costurando os fragmentos de um complexo processo de criação”
(TESSLER, 2002, p. 106).
Isso tudo rearranjado, aparece no evento cênico performativo virtual, inclusive a
participação do espectador que ao se sentir provocado pode aparecer, abrir a câmara e/ou o
microfone e interagir. Foi o que aconteceu na pré-banca desse TCC, quando um dos convidados
participava como espectador diretamente de uma praia de Portugal e ao perceber que o mar era
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citado e provocado como efeito na cena, abriu a sua câmera para mostrar ao vivo o mar. Tal
ação enriqueceu a cena e nos aproxima de um teatro mais poroso, um teatro mais plural “[...]
quantas possíveis combinatórias há dentro das linguagens teatrais: infinitas.” (DUBATTI apud
ROMAGNOLLI e MUNIZ, 2014, p. 255).
A seguir, uma narrativa de imagens do evento cênico performativo virtual, realizado no
dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte.

Imagem 14 - Narrativas de imagens da performance
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Fonte: Autor (2020)
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Na compreensão do teatro não apenas como linguagem mas como experiência e
acontecimento, é que dedico o próximo o movimento dessa monografia a Artaud.
RACHADURA
No processo de construção desse trabalho, de vida, a ação sofrida assume seu lugar nas imagens e palavras.
Provocadas pela dilatação natural, rachaduras são fendas, frestas, trincos, que compõem nossas memórias em ação.
Sem escondê-las, assumo as rachaduras como parte da criação, os desvios que aliviam o pátio cimentado, o duro,
concreto de mim, cascas que se desgastam. Assumo pensamentos aleatórios que contrastam ao pensamento linear,
aqueles que colocamos nas linhas para fazer algum sentido (tolo!). Tenho a mania de ligar afetos, escritas, dimensões,
ritual como quebra cabeça, que se encaixa desencaixando, faz algum sentido? Não da ordem lógica. As rachaduras
devem ser escritas, lidas, guardadas, cantadas, assumidas, são marcas do tempo, marcas que ligam a outros tempos,
que fazem ver a vida no seu estupor ganhando contornos, desenhos, formas (Como as rugas da velha senhora, que
carrega saco de laranjas e vai chupando enquanto trilha, quase perto da sua morte). As rachaduras, assumem-se na
rigidez da paisagem, compõem. Convido-lhe a olhar como o menino Diego no poema de Eduardo Galeano (2002), que
ao ver o mar pela primeira vez pede ao pai que lhe ajude a olhar. A arte salva o momento, para as rachaduras, das
duras realidades que lembram a vida em fragilidade. Nesse momento alguém deu seu último suspiro. Percebe? Somos
rachaduras no tempo, rasgando, rasgando... Acolhemos as rachaduras, há mistérios, são passagens, d(escola)
daquele funcionamento bonito, d(escola) daquela prática que dá certo, suspira vida e fragilidade. Rachaduras,
fragilidades, tamanha força! Não a ideia de força que conhecemos e fomos educados a ter, a parecer ter, me sugere
ser uma força estranha, de ser. Eu perco sentido agora. Tá vendo?! Perdemos sentidos quando queremos sistematizar
demais. Eu releio sobre isso, as rachaduras, elas continuam a rasgar e a ganhar novas formas. Não se desespere! Há
criação! Ela é feita nessa dança mesmo, nessa música polifônica, nesses ruídos, nessa conexão em falha, nesse
esforço a mais ao ouvir o outro do outro lado da câmera, às vezes falha a imagem, às vezes ouço barulhos, como ruídos
na transmissão. Busco melhorar o dispositivo do microfone no computador, busco um programinha para corrigir o
microfone, ali na busca, eu encontro fotos de quem fui, de quem eu estive, personagens de mim. Silêncio! Uma foto me
chama a atenção, me conecta. Parece ser um ruído, busco por essa peça de mim, roubada no tempo de outras
rachaduras, da dura religião que corrói. A religião é uma parede dura, dura, difícil rachar. Mas teve ali um furo. Escorro
como água nas rachaduras, perdi quem amei, e não pude demorar-me ali, culpo a parede. Sim, a religião é uma parede
dura, dura, difícil rachar. Eu me escondi e me esqueci, até que encontrei naquela foto que chamou a atenção, morte!
A dor da morte. Da perda. Você já amou alguém? Há amor na criação que atrita na morte. Eu me demoro aqui. Tomo
meu tempo, é meu? O tempo é uma rachadura na memória, esquecimento que te leva para outras vibrações. Há desejos
não vividos nas rachaduras, não vividos, não sentidos, espremidos. Quisera eu ter controle sobre as rachaduras.
Ritualizar a perda, colocar voz, grito! Coloco a dor de quem não pude amar porque tem um muro difícil de não só
rachar, como também derrubar. Será que não vêem que “Deus é perigo, é abismo. Mora no grande mar” (ALVES, 2002).
Deve ser alguma rachadura, de uma busca, tamanha essa rachadura, é preciso coragem para lançar-se nela. Não só
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a religião, tudo que interpela, que limita e endurece a criação, torna-se dura de não rachar. Quero sempre buscar as
rachaduras, assumi-las, no amor, na fé, na docência, na atuação.
Então você olha e vê ali uma escola, que descola, que cria por meio do teatro rachaduras, não que a vida já não as
evidencie, é que escola às vezes tem a mania e o vício de manter tudo em ordem. Porque se criamos, criamos no fluxo
e para além a grade curricular. O teatro pode ser uma possibilidade de rachadura da escola, pois joga para o mundo
outros corpos para criar, vazar e escorregar. Tem uma rachadura agora sendo redimensionada. O teatro é a rachadura
da vida. Viva! Por favor, assumamos as rachaduras, a vida. Por favor! Precisamos estar lá, como professores, como
atores, criadores, rachadores. O teatro é feito em )nó(s. Engraçado tem dores dentro das palavras criadores e
rachadores,

criar

dores,

rachar

dores,

dividir

dores,

dilatar

dores,

sonhar

dores,

dores,

dores…dolores…cores…flores…amores…tambores... Artaud? Antonin Artaud? Homem de dores (parafraseando Isaías
53, profeta que anunciou o Cristo). Artaud e Cristo, rachadores, poucos os que entenderam suas mensagens,
rachadores de seu tempo, performers (a parede dura grita em mim: Profano! É heresia! Eu sigo rachando.) Olhar suas
vidas, ver performances, mensagens, no “entre”, em parábolas, em manifestos, em dor, um anuncia “Para acabar com
o julgamento de Deus” (ARTAUD, 1983), outro anuncia que o véu do templo se rasgou! Mais comum do que parece.
Por que insistem ressuscitar o juízo e recosturar o véu? Temos essa mania doida de não aceitar a liberdade, não é? A
parede dura berra. De tempos em tempos somos movidos a encarar essa organização, esse corpo que insiste em ser
um corpo com órgãos. Lembro-me do corpo de Cristo, a Igreja, não a que fizeram dela, mas aquela que Cristo anunciou,
penso agora a igreja-corpo sem órgãos. É preciso percebê-la em Artaud. Reencontro-me para me perder. Perco-me
para me achar. Digo, ra-char!
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3 DILARTAUD
Essa dispersão dos meus poemas, esses vícios de forma, essa
diminuição constante do pensamento, é preciso atribuí-la
não a uma falta de exercício, de posse do instrumento que
manejava, de desenvolvimento intelectual, mas a um colapso
central da alma, a uma espécie de erosão, ao mesmo tempo
essencial e fugaz, do pensamento.
Antonin Artaud (2017, p. 21-22)

O nome que anuncia esse terceiro movimento da monografia surgiu na brincadeira de
palavras com a colega de curso, Charlene Uez, no “entre” de nossos compartilhamentos sobre
tccser. Esse movimento é uma tentativa de dilatar o trabalho com Antonin Artaud (1896-1948),
poeta francês que se fez presente-ausente durante o processo da pesquisa e que me abre
rachaduras. Artaud convoca “[...] um teatro funcionando como a peste, por intoxicação, por
infecção, por analogia, pela mágica; um teatro no qual a peça, o próprio acontecimento, está no
lugar do texto. ” (BROOK, 1970, p. 47). Nesse pensamento-teatro, concebe-se então a ideia de
um corpo em contaminação, um corpo que se (des)organiza na experiência dos acontecimentos
e que se emancipa da automatização dos saberes e fazeres, um corpo que se dilata poeticamente
na subversão das palavras e imagens, um corpo em devir. Aproximo essa noção de
contaminação articulada no pensamento artaudiano do processo da escrita e do professorarteatrar nesse trabalho, na qual foi possível pensá-la em perspectiva do tema da pesquisa, no
contágio das forças criadoras.
No pensamento-criação do poeta pestilento há fragilidades e tormentas, seus textos
refletem o que é erosivo, exorciza os automatismos e ingressa a ideia de um Corpo sem Órgãos
(CsO)7, que repudia radicalmente o sistema-organismo no qual pairam julgamento e controle
que impedem uma nova criação. A vida de Artaud escrita com o teatro, reflete marcas de dor
inscritas no corpo – um corpo não submetido à linguagem, mas de acontecimentos na
impossibilidade de ser representado –. Daí a percepção de um corpo não mais como totalidade
da experiência, mas sempre aberto, como zona de indeterminação e deriva. É esse corpo que
reflete a prática pedagógica teatral nesse trabalho, onde as palavras e as imagens são referências

7

Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010) desenvolvem o conceito do Corpo sem Órgãos (CsO) a partir de noções
encontradas na vida-obra de Antonin Artaud. O conceito é complexo e difícil, e está ligado tanto a questão
ontológica quanto a questão ética, e aqui cabe trazer a noção do CsO na abordagem do desejo. Segundo os autores,
o corpo é máquina desejante, cria fluxos e promove cortes, constrói novos processos e novas (des)organizações no
tecido social. Os movimentos dessa máquina são as multiplicidades que negam a identidade e são sempre
revolucionárias na história. Relaciono no teatro esse desejo de criar como impulso do professorar-teatrar.
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e não totalizantes do acontecimento, pois nos parece que há sempre uma pulsação do
pensamento-criação que entorta e redimensiona a experiência.
É oportuno nesse momento pandêmico, em 2020, aproximar-nos das ideia de Artaud.
Ao relacionar o teatro com a peste, Lazzareti (2019, p. 148) diz que

A peste mostra de forma violenta o que pode um corpo, aquilo que experimentamos
em experiências limites, acontecimentos extremos em que o controle e a organização
racional têm pouco lugar. O teatro de Artaud pretende o mesmo, mostrar o que pode
um corpo (e com isso, o que pode o teatro) não a partir dos preceitos organizadores
regulamentados já conhecidos, mas de outras formas de comunicação e outras formas
de estruturação orgânica.

Na emergência de contrapor modelos, os corpos produtores de novas forças de vida,
performam suas (des)continuidades em fragmentos, em circuito (des)organizador do
pensamento, subvertem os limites colocados como impossibilidade e exercitam o teatro naquilo
que é ritualístico, para além da linguagem, pensando-o como laboratório social, onde forças
criadoras buscam reintegrar a humanidade em dimensão física e espiritual. Nessa abordagem,
o teatro de Artaud leva-nos a ações poéticas e fragmentárias em que se vivenciam outras formas
de ser-estar no acontecimento teatral, como se fossemos contaminados pelo desejo de outros
corpos, contaminados pelo desejo de habitar radicalmente a existência na insuficiência,
contaminados pelo desejo das memórias, sem molduras. “[...] a operação poética desorganiza o
cotidiano estruturado para a reorganização criativa de outro mundo, o do acontecimento
teatral.” (LAZZARETI, 2019, p. 95).
O exercício teatral, portanto, dispõe de um campo aberto às suas possibilidades, sempre
com anseio de expandir-se, rasgar-se, desfazer-se das organizações produtivas que lhe
delegaram para se tornar produção de outras realidades possíveis. A destruição da organicidade
é uma revolução micropolítica do corpo, uma revolução de si que se compreende na experiência
múltipla, plural e fluída dos acontecimentos, e que pelo pensamento artaudiano propõe rever a
própria noção de presença no teatro, destituindo-a do plano puramente físico.
É possível pensar Artaud no “entre” dessa pesquisa, seus pensamentos que escapam em
seus textos nos levam ao seu corpo e teatro, um corpo-teatro que atua na liminaridade para
refazer a vida, um corpo-teatro que teatra, um corpo-teatro se fazendo no “entre” dos
acontecimentos-experiências: “Uma verdadeira peça de teatro perturba o repouso dos sentidos,
libera o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual.” (ARTAUD, 1999, p.
24).
Artaud me convida à professorar-teatrar nos desvios, na subversão, nas muitas questões,
nos pensamentos caóticos, em lapsos e colapsos, na inquietude, como o espírito de uma criança,
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perdida no tempo, que só está existindo tranquilamente nas trocas rápidas dos brinquedos,
preferindo dançar o seu corpo no sentir, no pulsar dos devaneios. A partir das noções
encontradas no seu teatro, busquei experimentar com os colaboradores desse trabalho, nas
aberturas dos saberes e fazeres teatrais, uma (des)continuidade do pensamento, em
(des)organização das conexões habituais entre a docência e a atuação, afim de me colocar como
zona de experiência, sem divisão e sem dicotomia, deixando-me ser afetado pela presençaausência dos corpos no mundo digital.
Logo, a noção poética desse trabalho, transita no anárquico do poeta, que aproxima a
poesia do caos, como um ato vivo do pensamento-teatro, em seu processo (des)organizador: “A
poesia é anárquica na medida em que põe em questão todas as relações entre os objetos e entre
as formas e suas significações. É anárquica também na medida em que seu aparecimento é a
consequência de uma desordem que nos aproxima do caos.” (ARTAUD, 1999, p. 42). Dessa
concepção artaudiana, peço licença ao leitor para criar um espaço do fruir dos pensamentos que
se fizeram em devaneio no processo da pesquisa e que está em passagem nessa monografia
como desejo do “entre”.

Sobre professorar-teatrar e dilatar com Artaud

É como o que acontece ao lermos poesia, é estado de beleza. É talvez uma beleza
deslocada, uma beleza provocativa, uma beleza-feia ou talvez seja um devaneio. Poesia é
devaneio8. Devaneio parece ser o lugar de todo artista e também devia ser de todo professor,
porque lidamos com pessoas, na emancipação de pessoas. É preciso ter devaneios, porque
pessoas são devaneios, estamos todos os dias divagando – isso quando a máquina não está tão
introjetada no humano –. É isso! Artista e professor são ofícios de devaneio, provocadores de
devaneio, são pedras na engrenagem da máquina, irritadores do automatismo, irritação do
sistema, jogam ciscos que irritam os olhos e nos fazem parar, sim, parar! Poderíamos passar
uma água nesse órgão sensível e potente – que é a janela da alma – e lembrar que temos olhos
para ver, contemplar, buscar beleza-feiura, e não só. Como sou grato aos meus professores que
me fizeram ver, me ensinaram mais sobre abrir essa janela do que me informaram sobre
conteúdos, isso me inspira a ser professor. Como sou grato aos artistas que me fizeram/fazem

Bachelard (1988, p. 144) diz que “[...] o devaneio é uma atividade onírica na qual subsiste uma clareza de
consciência. O sonhador de devaneio está presente no seu devaneio. Mesmo quando o devaneio dá a impressão de
uma fuga para fora do real, para fora do tempo e do lugar, o sonhador do devaneio sabe que é ele que se ausenta
— é ele, em carne e osso, que se torna um "espírito", um fantasma do passado ou da viagem.”.
8
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beleza na vida, deixando-a com mais fome e mais sede. Isso me inspira a ser artista. Professor
e artista, inspiradores. Expiram suas experiências de devaneios para dentro de nós, e em nós,
vemos beleza e criamos, criamos. Por isso criação é sempre pulsante, ela respira. A respiração
é uma metáfora da não separação arte-vida, é um funcionamento orgânico na troca do ar. Basta
respirar. Agora mesmo, antes de continuar a escrever e a ler, feche os olhos – e abra a janela da
alma – e respire, sinta.
Penso também a importância do devaneio no processo de aprendizagem e também no
processo artístico, que bom seria se nossas “grades” curriculares – palavrinha estranha – dessem
maiores espaços para os devaneios e desalocassem a lógica da produção e conteúdo.
Quão interessante seria valorizarmos os devaneios como parte importante da formação
humana, sem sermos massacrados pela máquina. O mundo clama por devaneios! E eu também,
quero dizer, quando me permito a isso. Não sei se cabe um macro aqui, mas como professoresartistas talvez seja interessante desafogarmos nossas práticas em devaneios, como micropolítica
de corpos que desejam subverter disciplinas e se tornarem protagonistas da experiência.
Ousemos assumir o “entre” como possibilidade pedagógica na relação arte-vida, para
uma experiência do sujeito em constante movimento, aberto a fluir, transitar. Lancemos um
olhar para experiência como possibilidade do teatrar, para aquilo que dificilmente traduziremos
em lógica de sistematização. Trata-se do ilógico, da percepção não catequizada, da livre relação
e elaboração da arte-vida, das fugas como necessidade do aprendizado e percepção em
teatro. Na aventura da experiência, o caos, o confuso, certa angústia, como se nos debatêssemos
entre os conceitos para tentar elaborar o que chamamos de “entre”, todavia vale mais a
experiência desprendida, aquela em que nossa identidade é alterada e movida com os conceitos
que são sempre móveis.
Pensamento-criação, criação-pensamento, no “entre” deseja-se continuar pulsando,
vazando entre as rachaduras dos sentidos, encontrando brechas para escapar na existência.
Talvez seja isso, nossa criação é sempre do fluir de outras criações, talvez sejamos rachaduras,
brechas, onde pulsa, em outros formatos, uma criação que se perdeu. Perder é da alma do
pensamento-criação. Perder, perder-se. Esquecer, a memória também se alimenta de
esquecimentos. Benditos esquecimentos! (IZQUIERDO; BEVILAQUA; CAMMAROTA,
2006). Com o tempo a criação vai se perdendo, se esquecendo, encontrando outras rotas, outras
vias, até que morre e quando morre se transforma, muda de cor, de tom. É o processo que a
afetou no tempo dos pensamentos, é como o correr de um rio, não tente represar, quando já
pedra, só a água para furar. Bater, bater, bater, até de tanto bater furar, quem sabe abrir um
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buraco. Enquanto não se abre um buraco, contornamos, criamos desvios. Segue a correnteza do
desejo de arrastar, transformar o entorno, abrir caminhos e criar.
Artaud me encoraja a performar, a me perder, a não saber e a não fazer, à revolução de
um corpo que deseja criar no atrito do ofício e da vida. Deixo Artaud suspenso nessa pesquisa.
RACHADURA
Palavras, palavras, palavras, o excesso nada mais diz. Imagens, imagens, imagens, de tantas imagens já nada se vê.
Nada. Quando se satura o pensamento (a criação), há uma ressaca poética, há uma rejeição da obra, do processo, é
preciso calmaria, O CORPO SENTE. É preciso ouvir. É preciso sentir. É preciso o mar. Você percebe a saturação
quando ao redor tudo faz barulho, mas nada diz, nada se percebe. “[...] Nada, nadador! Senão, que restará de ti,
nadador? Nada, nadador.” (LIMA, apud TELES, 1994, p. s/n). Calam-se as referências, você mergulhou a fundo, dentro
de suas possibilidades, é hora de emergir, esquecer-se de pensar, lembrar-se de respirar, abandonar palavras e
imagens, talvez daí surja outra palavra, outra imagem, ou uma terceira coisa, ou talvez nada surja. O “nada”, eis nossa
única certeza. Engraçado como minha leveza é feita de densidades, como a minha voz é calmaria para o externo,
chega a enganar a mim mesmo. No processo você mergulha, se vê em outra dimensão de tempo e estado, de espaço.
Quando dentro, muito está acontecendo fora. Para onde quer que você vá, há ilusão. No real, há ilusão. Na arte, há
ilusão. Somos viciados na ilusão. E tudo bem! (Será?) A orientadora deste TCC uma vez disse algo do tipo “curioso
como você não consegue ver a luz nessas rachaduras…” fico pensando se meu trajeto até aqui não me viciou na dor
da morte, das perdas. Provocado, busco lançar-me nas rachaduras agora, muito a fim de ver, perceber, ler luz, exercitar
a esperança, eu sei “a esperança é uma droga! ” Lembro-me de Godot, de Samuel Beckett (1976). Parece contraditório
bradarmos esperança nesse mundo, nesse país de merda - desculpem-me, mas está fedendo muito. O orgulho
brasileiro que nos ensinaram com o futebol, na copa do mundo, é uma bosta! Deus não é brasileiro, talkei? E nem está
acima de tudo... ele existe?
Eu sei que tudo que vemos é morte. Ela nunca esteve tão presente, tão saturada - ou só está evidenciada em nossas
palavras e imagens? Engraçado, aprendemos a contar a morte, mas nada parece nos sensibilizar mais. Não temos
mais noção dos números. Números saturados. Li alguma vez e não lembro onde, não tenho mais a referência, perdi,
que “todos os dias estamos morrendo com aquilo que fazemos”, penso que estou morrendo com saturações e
excessos, eu quero agora o “nada”, morrer com o “nada”. Talvez com o “nada” alguma coisa possa surgir. Sim, eu
estou empenhado a ter esperança. A arte escorrega para esperança de vez em quando, de vez em “quase sempre”
ela te faz emergir. Aceito a esperança e a arte, em revolta, comprometidas com ações. Talvez sejamos Sísifo (CAMUS,
1942), conscientes da nossa miserável condição no mundo absurdo.
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(IN)CONCLUSÕES
O “entre” como movimento de chegada ao gerúndio, numa vinda que não cessa, remete
aos fragmentos e as inconclusões. A compreensão do “entre” como espaço aberto de
transformação e conflitos dos saberes e fazeres, desloca e redimensiona constantemente o ofício
do professor-ator e não só, convida ao risco da (des)continuidade – tramada no afetivo da
memória pelo (des)arranjo das palavras e das imagens no teatro. Na radicalidade do mundo
pandêmico de 2020, o trabalho aconteceu nas experiências, como acontecimento do
pesquisador e de seus colaboradores, que em perspectiva pedagógica teatral colocaram-se
disponíveis para a criação por meio de telas digitais.
O “entre” potencializa a criação do acontecimento teatral, pois é lugar ainda indefinido,
ainda se fazendo, é substância fluida de incompletude que abastece o motor da existência em
suas rachaduras, transcende a ideia do teatro como um fim (no lecionar-atuar ou no aprenderassistir) e potencializa e legitima a arte teatral como um meio de outras possibilidades, uma
experiência que perpassa o corpo e é capaz de criar, “instaurar modos de existência que não
existem.” (PELBART, 2014, p. 250).
Ao perceber pairando durante toda a minha trajetória no Curso de Graduação em Teatro:
Licenciatura da Uergs, a ideia de uma formação docente-artista, desejei, não diferentemente,
colocar-me no Trabalho de Conclusão de Curso na ação do professorar-teatrar, pensando a
escola não como ponto de chegada, mas sempre de partida, mobilizadora dos conhecimentos
teatrais na sociedade. Habitar o “entre” como possibilidade do ofício é abrir-se às experiências
dos acontecimentos do mundo na sua complexidade e contribuir na sua emancipação, sendo
afetado por elas. O desejo do professor com o desejo do ator se misturam proporcionalmente e
se (des)fazem das classificações quando pulsam no desejo de criar novos mundos. Há na poética
do professorar-teatrar um lugar de trânsito, um lugar de excitações, afetações, combinações, de
dinâmicas e de energias, que quando mobilizadas, expelem para o mundo algo novo.
O tema se faz importante na compreensão de um teatro mais aberto às suas
transformações, um teatro que se revisita e lança-se aos não saberes-fazeres, aos
atravessamentos, em direção a uma linguagem “[...] a meio caminho entre o gesto e
pensamento.” (ARTAUD, 1999, p. 101). O deslocamento da percepção da cena e da pedagogia
teatral por meio de telas digitais eleva a discussão do que pode o teatro na escola e na sociedade,
que está agora sendo fortemente impactada com a pandemia. Novas relações e abordagens
sociopoliticoculturais se fazem necessárias na elaboração do novo mundo e o teatro, como
experiência lúdica formativa do corpo pelas telas digitais, pode contribuir significativamente
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nessa (des)construção da vida e mundo, na perspectiva de um teatro-rito-terapia – daí a proposta
dos encontros docente-performativos e do evento cênico performativo virtual como tentativas
de acontecimentos teatrais na elaboração das experiências.
A pesquisa me lança a mais questões do que a conclusões, me ensaia como pesquisador
no “entre” do teatro e me faz desejar que o professorar-teatrar com alunos da educação básica
seja no formato remoto ou em novas proposições para a experiência teatral na escola. Instiga
também a continuidade da investigação do teatro por meio das telas digitais em proposições de
encontros e performances com a Tela Cia Artes, com amigos professores e artistas de diferentes
lugares do mundo, que se conectam com desejos de pensar-criar novos mundos com a arte.
Surge a necessidade de mergulhar em Antonin Artaud como guia de continuidade de
pesquisa, seus pensamentos abrem rachaduras que parecem não caber nessa monografia.
Ecos.
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