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Introdução

Olhando agora para trás, acho que nem com toda a clarividência que se pode

ter, leitura de cartas, mão, búzios ou outros tipos de leitura de sorte, alguém poderia

saber que tanta coisa mudaria de 2019 para 2020. Mas antes de fatores globais

acontecerem, essa passagem de ano foi, para mim, a possibilidade e realização de

trabalhar no exterior. Depois de entrevistas, cursos, correria com documentação e

passaporte, no dia 24 de Dezembro de 2019 eu embarcava pela primeira vez em

um navio de cruzeiro da Costa Ásia para um contrato de sete meses como Light

Technician.

O processo da vaga começou com uma entrevista da agência brasileira para

ver, principalmente, se você consegue se comunicar em inglês. Por ser um navio

com pessoas de vários países, independente da rota ou da nacionalidade da

empresa, a língua comum utilizada geralmente é o inglês entre os crew members

(ou tripulantes em português). Depois, há outra entrevista com o chefe geral da

técnica dos teatros de todos os navios da Companhia. E só então se começa a

correria com documentos e exames médicos.

O principal curso que se precisa fazer é chamado de Curso Básico de

Segurança de Navio - CBSN - ou Standards of Training, Certification and

Watchkeeping - STCW (como é conhecido internacionalmente) e no nosso caso,



regulado pela Marinha Brasileira. Nele se aprende técnicas de segurança, como se

comportar em um navio, o que fazer em casos de emergência, segurança em

portos, primeiros socorros, etc e é mandatório para qualquer pessoa que trabalhe

em um navio, independente se é turismo ou cargueiro, hotelaria ou o capitão. Por

conta do tempo de expedição desse documento, tive minha data de embarque

alterada três vezes.

Quando finalmente estava com tudo em mãos, voei de Guarulhos até

Istambul - Turquia (13 horas de duração), de Istambul a Tóquio - Japão (12 horas) e

de Tóquio a Fukuoka (2 horas).

Quando se trabalha em navios de cruzeiro, geralmente, não precisa ter visto

para o país pois a permanência é menor do que 24 horas e dentro do navio há um

setor responsável pela migração; mas nos aeroportos, o caso é outro. Os

atendentes de guichê até sabem sobre essas questões especiais de embarque,

entretanto deu pra ver que não estão acostumados a lidar com ela. Em Istambul, por

exemplo, quase perdi o avião pois mesmo com carta da empresa explicando o

contrato e motivo da viagem o atendente não estava preparado para saber se

poderia liberar ou não alguém sem visto. Cheguei a ver as portas de embarque

fechando comigo fora do avião.

Passei mais de 24 horas dentro do avião, mas quando cheguei na cidade de

embarque, já haviam se passado dois dias no calendário. Assim, pernoitei em

Fukuoka e no dia seguinte, 24 de Dezembro embarquei no Costa Serena.

Acredito que por ser véspera de Natal e a Companhia italiana celebrar a data

(mesmo que os passageiros, na imensa maioria chineses, não) e ser um dia de

porto, as operações estavam um pouco atípicas. Assim que cheguei fiz a

comprovação da documentação: médica, segurança, imigração, treinamento,

uniforme - uma chuva de informações. Mas havia somente uma pessoa da equipe

técnica no navio para me mostrar os principais lugares de onde deveria ir nos

horários marcados, então só à noite pude conhecer meu chefe e o primeiro de

vários pepinos desse navio.

Geralmente, quando se tem troca de pessoas em posições de só uma vaga,

há uma espécie de apadrinhamento por duas semanas: para se mostrar o trabalho,

como as coisas funcionam, rotina, passar os problemas, enfim, o contexto todo.



Mas, o navio, Costa Serena, já estava sem light technician há quase um mês

quando cheguei. Quem fazia as operações de luz no teatro era uma pessoa que era

da área de som e depois virou Entertainment Technician Manager. Ou seja, sabia

pouco de luz e me passou mais o básico dos shows no Teatro.

Hierarquia e trabalho em grupo

Dentro do navio, acima de todos a autoridade é sempre do capitão e oficiais

de maiores patentes, mas dentro da área de hotelaria, é o Hotel Director. Após, vem

Cruise Director e Assistent Cruise Director, responsáveis por todas as atividades

recreativas do navio, e então o Entertainment Technician Manager, quem gerencia

os técnicos. Há outros supervisores em escritórios ashore e que periodicamente

visitam o navio, mas a equipe que diariamente está a bordo é essa:

Na maior parte do tempo, quem fica no teatro principal do navio são o Sound

Technician, Stage Manager e Stage Hand e foram eles quem me deram maior

suporte em mostrar as coisas, explicar como funcionavam, burocracias de

requerimentos, salas de químicos, dimmer room e estoques. Mas não tive alguém

como referência na luz que me desse orientações específicas sobre o trabalho.

Havia um documento que servia como roteiro para fazer o show programado

funcionar, mas não chegava a ser tão detalhado como um roteiro de operação e

estava até desatualizado com shows que não se faziam mais no navio, era mais

para que qualquer um que lesse pudesse apertar os botões na ordem certa. Então

tive que ir fuxicando documentos e espaços, mas tive muita dificuldade pois ou a



documentação estava incompleta ou estava escrita em italiano. Lá em cima eu disse

que a língua geral no navio era o inglês, mas depois descobri que vários

documentos estavam em italiano pois a companhia demorou muito tempo até

começar a contratar técnicos de outras nacionalidades.

A Luz no Navio

Além disso, como Light Technician, eu era responsável não só pelos shows

no teatro, mas todos os espaços com luz cênica, incluindo os lounges, bares,

restaurantes, piscina, etc. O trabalho, no entanto, acabava se concentrando mais no

teatro, pois nos outros espaços essa responsabilidade é dividida com os lounge

technicians (no Serena, haviam duas pessoas nessa posição). Eles acabavam

assumindo as operações diárias dos eventos que aconteciam nesses espaços junto

com o DJ por serem muito simples: luz estática, só ligar e desligar; enquanto eu

ficava mais responsável pela limpeza, manutenção e inventário. Nesses espaços

alternativos, a luz acaba sendo só um efeitinho pra falar que tem alguma coisa do

que de fato propor ou colorir algo.

Na piscina, muito raramente se usava luz cênica apesar de terem festas por

lá, mas quando era necessário, costumava-se só usar leds genéricos e colocá-los

em efeito, sem nem uma mesa controladora. Em outras avenues mais simples,

como alguns dos bares e lounges geralmente usados para reuniões, a iluminação

era em grande parte por spots pequenos com gelatina ligados diretos do dimmer.

Alguns também tinham elipsos, como no Restaurante Club Bacco. Na foto abaixo,

dá para ver os equipamentos e altura do pé direito baixo. Alguns dos palcos eram

ocupados apenas por pianos para música ao vivo, mas nessa avenue por exemplo

não havia atividades.



(Foto: Reprodução)

Uma das avenues, o Luna Lounge, me chamou a atenção por ter mais

equipamentos do que isso, incluindo strobos, leds e minimovings sendo que a

programação para ele era normalmente de karaokê, música ao vivo no piano ou

bingo. Quando me explicaram sobre, comecei a entender uma diferença cultural na

programação das atividades. O que me foi dito era que o Costa Serena também

havia feito temporadas de rotas na Europa e Brasil e nesses dois casos as

atividades culturais são muito mais intensas, então aquele espaço nessas rotas

também era usado para apresentações de shows e festas, tendo até dois canhões

seguidores. Achei um exagero terem usado seguidores em outra época visto o

tamanho do espaço e distância com o público. Mas, na Ásia, a história era diferente,

uma boa parte dos passageiros eram idosos e mesmo os mais jovens e adultos não

eram chegados a grandes e longas festas e se acostavam para dormir relativamente

cedo.

A discoteca Disco Pan, por exemplo, costumava encerrar as atividades entre

meia noite e uma da madrugada por falta de passageiros no espaço e por volta das

2h quando era festas para os crew members, por motivos de segurança. Toda vez



que eu entrava naquele espaço eu me sentia na 25 de Março ou na Santa Ifigênia.

Havia muitos refletores genéricos, datados e que mesmo em um espaço pequeno

não faziam tanto efeito.

O Grand Bar e o Main Hall eram os espaços com mais festas dentro dos

cruzeiros. O Main Hall foi o único espaço no navio inteiro que teve reforma e

atualização de aparelhos, tinha até lasers (que os Lounges Technicians usavam

para escrever mensagens de feliz ano novo, por exemplo) e uma mesa GrandMA 2.

Na MA haviam três cues gravadas nos faders que os próprios Lounges e DJ

operavam durante as festas.

A Luz no Giove Theater

O segundo maior pepino no navio foi que os refletores do navio inteiro eram

muito velhos e obsoletos. Tinham vários com problemas de não estarem

funcionando, ou paravam no meio do show, ou paravam e não voltavam, ou não

respondiam a mesa, ou faziam o que queriam. A maior dificuldade em detectar a

causa desses problemas era que eles apareciam com frequência, mas

aleatoriamente, sem muito padrão. Por estarem muito velhos e desse jeito, notei

que havia se instaurado na equipe do teatro como um todo um clima de

conformidade com os shows nem sempre serem executados como deveriam; em

parte porque lights technicians anteriores já tinham tentado várias coisas para

consertar que não deram resultado e em outra, porque tinha uma mudança e troca

de aparelhos prevista para Fevereiro de 2020. Essa mudança, enquanto estive a

bordo, nunca aconteceu. Além disso, a maioria das lâmpadas usadas para os

movings eram de potência inferior a dos aparelhos e, em parte, genéricas, afetando

consideravelmente a qualidade de brilho dos aparelhos que funcionavam

corretamente.



(Na foto acima, Scanners 1200 do Giove Theatre)

Como disse, a pessoa encarregada da luz quando cheguei no navio havia

acabado de se tornar ETM, e por estar passando pelo próprio treinamento do novo

cargo e responsabilidades e vir da área de som, me passou mais sobre como operar

os shows. O sistema do teatro é dividido em partes: havia uma HOG 3 (onde os

shows eram gravados), uma ETC Express (para convencionais, parkear movings e

time code), um sistema de luzes da casa com vários pontos de operação e uma

Smartfade 1224 que ficava no palco controlando luzes de serviço. Para fazer os

shows noturnos, basicamente era ligar as mesas, parkear os movings, checar se o

time code estava funcionando com o Sound Technician e ligar a máquina de

fumaça.



Estrutura do Giove Theater

A distribuição de aparelhos no Giove Theatre se dá de forma bem simples.

Há uma geral criada por par leds com baterias de contra, frente e laterais. A luz do

aparelho era bem aberta e fraca, impossibilitando que fossem criadas seções para

fechar ou abrir o espaço, então o palco acabava o tempo todo aberto se não tinha

alguma cenografia sendo usada. Além disso, quando cheguei toda a lateral

esquerda estava desativada por conta de um problema com sinal. Esse foi o

problema em que mais fiquei satisfeita de ter resolvido, pois quando comecei as

investigações foi relatado por mais de uma pessoa e mais de uma vez sobre os

inúmeros testes feitos para descobrir a causa do problema (todos falavam sobre a

história já com ar cansativo). Comecei testando um a um todos os aparelhos (algo

que falaram não ter sido feito, apesar das investigações com os cabos, caixas de

sinal, estrutura, etc) e descobri que um não estava funcionando corretamente no

modo teste e dava retorno de sinal aos outros aparelhos da bateria.

(Bateria de leds da lateral esquerda. Ao todo, 14 refletores estavam desligados pelo problema de

sinal)



Além das leds, há 18 movings mirrors Scanners 1200 usados como efeitos e

focos. Já no proscênio, tinha uma linha com 6 Varilites 6000 (aparentemente, as

implementações mais recentes) e duas com Varilites 2400 Beam e Wash (desses,

pouquíssimos funcionavam). Convencionais como elipsos 750W e sources four

estavam espalhados como luz frontal alta e média para a luz geral de reuniões.

Também haviam alguns strobos e luz negra para efeitos especiais.

Em termos de estrutura de palco, o pé direito, boca de cena e profundidade

eram bem grandes; a capacidade do teatro é para 1500 pessoas divididos em 3

decks (andares). Havia várias varas de cenário (incluindo uma com mini movings

fixos no cenário e uma cortina preta com pequenos leds), led wall, projetor frontal,

lasers, palco giratório e elevatório (formando uma escada) e outra plataforma

elevatória na parte mais avançada do palco. Além disso, os shows eram gravados e

transmitidos ao vivo em dois telões nas laterais na boca de cena.

O teatro também tinha detalhes arquitetônicos em led e com buracos falhos.

Apesar de não serem luz cênica, também estavam previstos para serem trocados

com a reforma das luzes. Houve vezes em que esses leds também deram

problemas de sinal. Na foto abaixo se pode notar eles em duas cores (o normal é

apenas uma), as dimensões do palco com a cortina principal fechada, parte dos

Varilites e a plataforma elevatória; os telões para transmissão desciam e ficavam

mais ou menos em frente ao rosto dos homens de lata:



(Giove Theatre, vista da plateia no deck 4)

Shows e eventos

No Giove Theatre se realizavam outros eventos além dos noturnos. Algumas

vezes por semana se passava um filme cuja responsabilidade era em rodízio dos

técnicos, havia outro evento do Time de Animação com as crianças passageiras e

palestras em grande escala (como em um itinerário fechado para uma empresa ou

as instruções no primeiro e último dia do cruzeiro) também eram feitas lá, além dos



ensaios e town hall (reuniões em que era preciso conversar com todos os crew

members).

(Foto de um dos schedules para um cruzeiro de cinco dias. Normalmente eram itinerários de cinco ou

quatro dias)

Um dos eventos era considerado como o mais importante de todos: o

coquetel. Para alguém de fora, soava estranho e até um pouco cômico que o evento

mais importante fosse algo de 15 minutos e sem muitas elaborações estéticas, mas

era nesse evento que o Capitão se apresentava para os passageiros e no palco

subiam, além dele, vários dos oficiais chefes de comando. Portanto, era tido como

importante mais pelo respeito às hierarquias do que realmente pelo evento em si.

Os eventos que realmente usavam luz cênica, se dividiam em dois grupos:

operados com time code e operados ao vivo.

Eram operados em time code todos os shows da produção - uma empresa

externa que terceirizava para a Costa todos os artistas do navio: dançarinos,

cantores, tenores, banda e acrobatas. Essa empresa também era a responsável por

desenhar os espetáculos em todos os níveis, incluindo desenho de luz e adaptação

aos navios e, portanto, era extremamente proibido fazer qualquer alteração. No



total, o Costa Serena fazia quatro shows desse tipo: Sapori d’Italia, Venezia

Innamorata, Glamazon e Bulgari. Os dois primeiros eram shows temáticos sobre a

Itália; o terceiro, um show pago adulto e, por fim, um show de desfile de grife. Esses

shows de produção eram realizados em outros navios da companhia também, por

isso tinham que ser reproduzidos com exatidão para manter o padrão.

O Bulgari tinha uma particularidade, que do ponto de vista técnico,

considerava muito interessante: era um show de variedades em que usávamos

todos os recursos disponíveis e numa passarela construída sob a plateia. Tinha

show de laser, projeção, led wall, palco giratório, número com cantores, acrobatas,

mágico. Também era o menor de duração, levávamos mais tempo construindo a

passarela do que de fato apresentando nela.

(Vista para o palco da cabine de luz durante o Bulgari)

Entretanto, do ponto de vista estético e de concepção dos espetáculos, os

quatro eram bastante datados, caricaturados, com escolhas duvidosas e

engessados num formato comercial muito latente. Não que eu tenha ido para lá

esperando algo diferente disso, mas me chamou a atenção sobre o grau que era.



Já os operados ao vivo eram: a palestra do último dia de cruzeiro (tinha um

mini show de lasers e luzes), show do tenor, banda e mágico. Desses, o mais difícil

de ser operado era o do mago pois tinha muitas cues de luz e seguidor que

necessitam ser precisas para não revelar os segredos. Já o show da banda me

frustrava por ter que fazer quase totalmente no improviso. Não havia um set list fixo,

eles sempre trocavam a lista de músicas e por serem canções em mandarim elas

tinham uma linha melódica muito diferente da que estamos acostumados, mais

retilínea e sem grandes mudanças. No show do tenor, cantado em italiano, inglês e

mandarim, as músicas chinesas eram ainda mais calmas e sem variações. Durante

esse espetáculo, também havia três momentos em que as músicas eram

acompanhadas por números dos acrobatas.

Nos shows de time code, era necessário montar uma planta de chão com 6

refletores: 4 minimovings e 2 leds walshs. O Bulgari, além disso, tinha também uma

luz na passarela de 16 leds cubo. Os operados ao vivo, não sei se pela simplicidade

dos desings, pela movimentação de props ou marcações, não tinham nenhuma

orientação de complementação à planta fixa. Entretanto, quando teve a troca de

casts em Fevereiro, as músicas escolhidas pelo tenor eram outras e eu pude

redesenhar a luz do show. Percebendo a falta de ângulos, adicionei o uso dos 4

minimovings ao fundo do palco nas mesmas marcações já existentes e utilizadas

nos shows para não atrapalhar a movimentação de palco.



(Esquema simplificado das plantas de chão)

Na maioria dos shows também há a presença de dois canhões seguidores

orientados pelo Light Technician. Não havia qualquer documento que servisse como

roteiro para os canhões seguidores. As duas pessoas que faziam o canhão seguidor

não eram da área de luz ou técnicos, mas da limpeza e ganhavam um bônus pelo

trabalho, como um “bico”, e quando precisavam trocar de pessoa para a função eles

mesmos se ajudavam em passar as deixas. Percebi que os seguidores muitas

vezes tinham deixas que não eram originais do desenho de luz mas que acabaram

entrando para suprir buracos da planta e defeitos dos aparelhos.

Sobre a qualificação



Algo que me chamou a atenção foi a qualificação dos técnicos. Não era raro

que alguém pudesse crescer e mudar de cargo dentre todas as áreas, mas me

chamou a atenção a forma como isso acontece dentro da equipe de técnicos.

Geralmente, um DJ pode se tornar um Lounge ou Sound Technician; um Lounge

pode ir para som ou luz. Aparentemente, poucas pessoas já chegavam formadas

nas áreas específicas como iluminação, som ou ainda vídeo. Mas o mais acentuado

é no caso dos Stages: a imensa maioria - para não dizer todos - eram de outras

áreas como a limpeza e através do “programa de bonificação” se tornavam Stages

Hand e, posteriormente, Stage Manager. Entre as tarefas que executavam durante

esse período de bonificação estavam operação de canhão seguidor, limpeza do

teatro, arrumação do palco antes e pós shows, contrarregragem de props,

construção da passarela, etc… Ou seja, o processo de aprendizagem e qualificação

perpassava exclusivamente o campo da prática, mas uma prática somente repetitiva

e da lógica de “faço assim porque foi assim que me foi falado para fazer”. Não há

reflexões sobre o trabalho ou um incentivo para que se tenha uma formação

complementar para a profissão.

Além disso, a maioria das pessoas que trabalham na equipe de limpeza do

navio são provenientes de países subdesenvolvidos do sudeste asiático, como

Indonésia e Filipinas. A carga horária de trabalho nesse setor não raramente fica

próxima do limite de 14 horas/dia, permitido por leis internacionais, e mais tarde,

descobri que o salário base para a vaga era ⅓ do que eu ganhava.

Formalidades do navio

Além dos treinamentos semanais obrigatórios, havia peculiaridades no

trabalho de luz por se estar dentro de um navio.

Uma parte importantíssima do dia a dia era avisar a Bridge (Ponte de

Controle do navio, onde ficam os oficiais) sobre o desligamento do sistema de

alarme contra incêndios - é necessário um aviso duplo: via chamada e e-mail 15

minutos antes de cada espetáculo e após cada show avisar novamente que iria ligar

o sistema. Somente após aval deles é que se poderia ligar as máquinas de fumaça.



Outra questão era sobre o trabalho em altura. Além dos equipamentos de

segurança próprios, qualquer trabalho que necessite ser realizado numa altura

superior a 2 metros com escadas ou plataformas elevatórias é necessário um ofício

assinado pelo Hotel Director e encaminhado ao Capitão; e que seja feito durante o

período em que o navio estivesse aportado, parado no porto, sem nenhuma

movimentação. Depois que não tivemos mais passageiros, esse requerimento de

estar aportado dificultou muito o trabalho de manutenção pois passamos muitos dias

em alto mar e até mesmo parados, sem navegar, mas como estávamos numa

situação anormal, não havia nenhuma cláusula em manuais que comentasse ou não

se poderíamos trabalhar em altura até que viesse a decisão (já no final de Abril pra

começo de Maio) que somente as atividades essenciais ou urgentes poderiam ser

feitas em altura.

Outra parte também que deveria ser cuidadosa, era a respeito do descarte de

lixo. A separação do lixo é levada muito a sério em navios: lâmpadas precisam de

caixas próprias para o descarte, sem se misturar com vidro comum; uma sala

reservada ao estoque de líquido para fumaça tinha que seguir padrões sobre limite

de estocagem pois eram considerados químicos, refletores e eletrônicos quebrados

precisam ser desembarcados em dias e horários específicos, etc. Essa parte era

importante, mas não difícil de se acostumar. Essa é uma imposição da IMO -

Organização Marítima Internacional a navios de cruzeiro por conta do impacto

ambiental marítimo.

A pandemia de COVID-19

Até agora, falei sobre como foi o meu primeiro mês a bordo do Costa Serena.

Mas essa rotina mudou no final de Janeiro de 2020. No dia 24 fizemos nosso último

evento com passageiros, o Ano Novo Chinês. Não fiquei surpresa de que mesmo

numa data comemorativa no calendário dos passageiros as festividades tenham

acabado relativamente cedo, por volta da uma hora (pelos motivos que já expliquei

acima). No dia seguinte, era dia de desembarque e o procedimento que

normalmente dura 4 horas, dessa vez levou mais de um dia. Entraram no navio

agentes especiais de saúde do governo chinês e fez com que todos os quase 3.000



passageiros ficassem em observação e exames médicos antes de desembarcarem.

A cena, na época, nos assustou um pouco, pois era digna de filme de ficção

científica: médicos vestidos de macacão especial da cabeça aos pés, máscara com

escudo, luvas, botas, aparato completo. A partir de então, não tivemos mais

embarque de passageiros. Deixamos a China no dia 25 e nunca mais voltamos.

Ficamos em alto mar durante dias até que aportamos em Busan, na Coreia

do Sul no dia 02 de Fevereiro. Lá ficamos por três noites, mas no quarto dia (05)

tivemos que sair às pressas pois o governo coreano fechou os portos para navios

de cruzeiro que haviam estado na China nos últimos dias. Depois ficamos sabendo

que a decisão foi no mesmo dia em que iniciaram uma quarentena em outro navio

de cruzeiro em Yokohama, Japão. O caso do Diamond Princess repercutiu muito na

região asiática pois expôs a facilidade de uma contaminação em massa em um

ambiente com pouca ventilação e espaços abertos em uma época em que ainda

estava se descobrindo a velocidade de propagação do vírus.

Fomos para alto mar ficar isolados por mais dez dias, até voltarmos a

Nagasaki no dia 15. Durante esse tempo, fomos movidos para cabines de

passageiros pois fizeram uma “dedetização” total no navio, limpamos as áreas de

trabalho, cabines de crews e começamos a fazer medição diária de temperatura.

Não sabíamos para onde iríamos, mas os governos locais precisavam saber que

estávamos limpos de qualquer suspeita. Na época, quando anunciaram a

suspensão dos passageiros, a previsão de retomada era Março/Abril. Por isso

ficamos surpresos quando anunciaram que aconteceria a troca do elenco. Os

contratos dos dançarinos já iriam acabar durante esse mês, mas imaginávamos que

esperariam voltar às operações normais para mandar o novo elenco.

Foi me relatado que a troca de cast já era estressante por natureza.

Geralmente, acontece durante as operações normais e o tempo destinado a ensaios

era a madrugada. Então o Teatro ficava com os eventos normais do cruzeiro de

manhã, se fazia os shows de tarde e noite, e logo após começavam os ensaios

madrugada a dentro. Quem mais sofre com isso pela intensidade do trabalho são os

Stages, pois é necessária a presença deles em todos os eventos do Teatro e para

esses ensaios, o importante era os dançarinos entenderem a espacialidade,



marcações, manipulação de props, etc então som e luz eram dispensados, só sendo

necessários para a passagem final.

Quando começamos a passar os shows com luz e som, a coreógrafa que

acompanhou o cast ficou incomodada com a situação da iluminação. Dentro do

navio, ela era uma autoridade que poderia autorizar a mudança e reprogramação de

aparelhos para que ficasse mais próximo do que deveria ser. Até conseguimos fazer

isso com algumas cenas pontuais, mas não foi possível com os shows inteiros.

Estando sem passageiros e com previsão espaçada de volta às atividades, o

mais lógico me parecia fazer a troca de refletores que já estava programada.

Entretanto, todo o equipamento que embarcava permanentemente nos navios tinha

que passar pelos escritórios italianos, mesmo que geograficamente estivéssemos

mais perto do local de origem. Além disso, a empresa contratada para fazer a

reforma também era europeia e não conseguiu se deslocar até o navio pelo

cancelamento de voos e fronteiras por conta da pandemia. A solução encontrada foi

enviar o material por navio da Europa até a Ásia, para que pelo menos já ficasse

estocado no Serena - isso aconteceu já no final de Março para Abril.

Em meados de Março, foi confirmado pela prefeitura de Nagasaki o primeiro

caso de covid na cidade e a partir de então não pudemos mais descer do navio. Por

mais que ainda andássemos livremente sem estar restrito à cabine e com várias

medidas de segurança, a próxima vez que descemos em terra firme foi para

desembarcar de volta ao Brasil.

Mesmo sem previsão de voltar com passageiros ou de data de desembarque,

continuamos ensaiando com o elenco até final de Março quando fizemos o último

grande evento do teatro, um show de talentos dos crew members. Esse foi o

segundo momento em que pude criar um desenho de luz dentro do navio.

Após, foi proibido atividades no teatro a fim de evitar aglomerações.

Continuamos com as atividades de manutenção e limpeza dos aparelhos, mas a

partir do final de Abril já tínhamos orientação para ir preparando todas as

instalações para serem desligadas.

Continuamos sem notícias sobre o planejamento do futuro próximo (íriamos

navegar? ficar em alto mar? aportados em Nagasaki? ir para outro lugar? ser

desembarcados?) até metade de Abril, quando começamos a navegar rumo a



Manilla, nas Filipinas. Por ser um porto mais barato na região, acabou se tornando

um atrativo para navios de cruzeiro e comerciais que estavam na mesma situação

que a nossa, quando chegamos lá, já tinha mais de 40 navios também. Ali ficamos

até metade de Maio quando recebemos a notícia de que os tripulantes brasileiros

seriam desembarcados.

E então voltei pra casa.

Considerações finais

Em Dezembro, pensei que ficaria embarcada sete meses e acabaram se

tornando quatro, sendo que apenas um com rotina normal com passageiros por

conta da pandemia.

Mesmo com o tempo encurtado e com anomalias, pode-se perceber bem o

ritmo das atividades no navio. Com exceção aos shows de teatro que tinham

horários fixos, a rotina do horário de trabalho era muito flexível, pois como havia

códigos de conduta e vestimenta nas áreas de passageiros, era preciso articular o

trabalho nos ambientes dependendo do dia e ocupação desses espaços visto que

nem sempre era feita só pelo departamento de Entretenimento. Como só há um

Light Technician por navio, os trabalhos de manutenção também precisavam levar

em conta o horário de trabalho dos Lounges Technicians (no caso de lounges, bares

e restaurante), do DJ (no caso da discoteca) e dos Stages (no caso do teatro).

Como disse antes, o trabalho em grupo com outras áreas foi muito

importante, sempre apoiávamos uns aos outros quando tinha uma tarefa grande ou

especial independente de qual área era responsável. Tive a sorte de participar de

uma equipe em que todos eram muito atenciosos e compreensíveis com as

condições materiais do momento.

Além dos treinamentos semanais obrigatórios para todos os tripulantes, havia

treinamentos específicos da equipe, como em caso de evacuação de emergência no

teatro ou do sistema de alarme contra fogo. A segurança do navio, tripulantes e

passageiros é algo bem frisado e levado a sério, independente se está em horário

de trabalho ou não.



Fotos

Abaixo, algumas fotos tiradas durante o período:

Foto do Costa Serena à noite, em Fukuoka, Japão.



Equipe de Entertainment Technician. Ao todo, éramos doze pessoas vindas do

Brasil (03), Indonésia (01), Filipinas (02), Índia (02), Argentina (01), Albânia (01) e

Itália (02).



Foto de dentro da cabine de luz. O monitor de cima é uma câmera a qual podemos

ter visão frontal do palco. Ela está interligada a um sistema com outros pontos de

acesso na cabine de som, televisão e do Stage Manager.



Eu e Juliana Xavier, outra ex-aprendiz de Iluminação da SP Escola de Teatro e que

foi trabalhar em outro navio da empresa no mesmo período.

(Nagasaki, Fevereiro de 2020)


