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[clique no capítulo para ler]

QUASE ESQUINAS
praça das autonomias
no meiofio de uma nova era
entre os vãos da cidade
outras são paulos
estradas de múltiplas direções
vias estilhaçadas
rotas vazantes
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
primeiro passo
5

Cada traço desse livro é uma composição coletiva, como
todas as nossas demais criações. Essas linhas vazam
a dedicação, a escuta e o rigor de nossa editora Maria
Fernanda Vomero, que nos ajudou a olhar para cada passo
até aqui e a estruturar essa narrativa mais rizomática que
linear. O projeto gráfico e a manufatura cuidadosa são de
Ana Carolina Mazzei e Hélio Albano, da Vertente Design,
que desde 2012 compõem com imagens nossos projetos de
espetáculos porvir. As ilustrações são criação sensível da
Adriane Bertini, que nos presenteou com ternura e vida em
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pinceladas. É da Lívia Lisbôa o olhar atento da revisão, e
tudo foi materializado com o suporte constante da produção
de Catarina Milani e Lucas França, amores de tantos outros
trabalhos e colaboradores incansáveis do projeto do qual
a elaboração deste livro fez parte. Cada passo ao longo
desses dez anos foi dado em conjunto, numa rede de afetos
que perpassaram nossa poética. Cada caderno desse corpo
textual te faz um convite à errância. Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
6
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Da esquerda para a direita: Victor Nóvoa, Helena Cardoso e Ana Vitória Bella
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Acervo A Digna
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Alécio Cezar

Ana Vitória Bella
(São Paulo, SP - 10/07/1978)
Atriz, bailarina e educadora

10
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[Digno retrato]
Mas é Ana, Vitória ou Bella? É nome ou sobrenome? Bella é

nome? É italiano? Hoje é Vitória ou Anavitória, mas já fui-sou
um pouco todas, como a tribo das mulheres que a cada ciclo

de sete anos mudam de nome, como as Matrioskas. As origens
são misturadas, mas o sobrenome vem da suposta tetravó “índia

aculturada”, rebatizada Florisbella Roza pelo que se conta ─
e não, não é da Itália.

A cidade me engole e sou o mar de gente, cimento, madeira,

poeira, suor, barulho, cheiro e vento, cidade que pulsa inerte,
cidade que muda tanto que é sempre possível achar um novo

olhar, sempre em fúria. Se nascida disso, eu sou amor, então
existo. Amo-SP-crise: é mesmo o mundo todo. Ver uma nesga
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da Serra da Cantareira em meio aos prédios ou medir o semfim da cidade na colina do Parque São Rafael.

Aprendi e sigo aprendendo nesses anos a caminhar e a estar

junto de maneira digna. Fazer das práticas a vida, dos discursos
a prática, da ética e do amor o sul para onde aponta o nosso

coração. Aprendi que três é um equilíbrio mágico. Sei que o

corpo é mais. A cena é corpo, a vida é corpo, acontecimento
em corpos e isso transforma o íntimo. Revelar o íntimo para

quem quiser ler, como puder, é meu desejo maior, um ato
político radical. Quero espaço de dançar juntes em cidade-

água, acolher outres, trazer juntes e seguir atenta para surfar
bem a vida.
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Helena Cardoso

(Rio de Janeiro, RJ - 02/06/1981)
Atriz & produtora

Acervo A Digna
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[Digno retrato]
Lugar preferido em São Paulo:
Avenida Paulista e arredores, abertos aos pedestres
aos domingos.
Aprendizados em dez anos de A Digna:
A criação coletiva e colaborativa feita de maneira
horizontal. A escuta. E a beleza das transformações das
ideias sobrepostas e sua materialização em força cênica.
Sobre as possibilidades do teatro:
Teatro como espaço de convívio entre criadores, entre
artistas e público, entre cidadãos e cidade. Teatro como
caleidoscópio: combinações variadas de fragmentos de vida,
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imagens outras para se contemplar.
Memórias marcantes em dez anos de A Digna:
Os instantes de contemplação do todo por meio da cena: o
vão da Sé no último ato de Entre Vãos; o rio Tamanduateí
sob o áudio de Convescote; o mar de crianças nos
CEUs (Centros Educacionais Unificados) durante Denise
desenha nas paredes.
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Victor Nóvoa

(Santos, SP - 21/04/1976)
Escritor, produtor e...
palhaço, sempre palhaço

Helena Cardoso
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[Digno retrato]
Antes de São Paulo, o mar:
Todos os dias que me preparo para escrever o mar me diz: Sê
água comigo. Penso que para escrever é preciso confiar no mar.
Confia tua força no mar
Se te afogar
É porque não soube ler a imensidão das águas.
Se te afogar
É porque ousou dominar seus fluxos
Se te afogar
É porque não te entendeu pequeno.
Escrever para ser mar
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São Paulo:
Caminhar por horas sem preocupação até encontrar um
boteco em alguma esquina, comer um “PF-ão” e sentir o
tempo pulsar em movimento descompassado com as pessoas
que vão e vêm no fluxo da vida, enquanto devoro uma paçoca
de sobremesa.
Aprendizados:
Que a vida é muito melhor em convívio criativo. Que Ouro
Branco é mais gostoso que Sonho de Valsa. Que São Paulo é
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poderosa. Que adoro as músicas da Rosana. Que correr riscos
artísticos é muito melhor quando se é acolhido. Que São Paulo
é misteriosa. Que São Paulo é imensa e eu diminuto-si-bemol.
O teatro:
O ato social que me seduz. O encontro de corpos em convívio,
sentindo e questionando o seu tempo.
Memória viva em dez anos d’A Digna:
O dia que estreou Entre Vãos e vi a cena final dessa experiência
que acontecia no metrô da Sé. Eu estava ao lado do público,
no terceiro andar do metrô, olhando para baixo e vendo as
16

atrizes e o ator do espetáculo. A vida e a cena se fundiram.
Eles sendo cidade, eu e os/as espectadores/as também.
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N

arrar os dez anos de existência e realizações d’A

Digna, coletivo teatral criado e sediado em São Paulo
em 2010, é como tecer e destecer uma rede de linhas e
emaranhados: enquanto costuramos o relato de uma

19

década de percursos, pesquisas e experiências pela cidade,
desfazemos as tramas e os pespontos ─ as intervenções
artísticas, os trabalhos cênicos, as peças e performances ─
a fim de compreender as motivações, os aprendizados e as
descobertas que os caracterizam. Assim, tecer e destecer
são ações complementares, não opostas, e revelam as
dinâmicas de uma cartografia singular elaborada pelos
artistas d’A Digna em seus deslocamentos e errâncias por
São Paulo: Anhangabaú, Barra Funda, Campos Elíseos,
Freguesia do Ó, Ipiranga, Parque Dom Pedro, Parque da
Luz, Penha, Pinheiros, Sé, Santa Cecília.
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Os traçados deixados ou revelados pel’A Digna na
capital paulistana são acompanhados por um vocabulário
composto por termos aparentemente corriqueiros, mas
reavivados de sentido:
acontecimento
cidade, cidadã/o, convescote, convívio, corpo, cruzamento,
dança, dramaturgia, encontro, esquina, estilhaço, geografia,
ilha, intervenção, habitante, jornada, memória, morador, moradia,
ocupação, paisagem, percurso, presença, relação,
rua, transeunte, transporte, território, trajeto, vazante,
vão
20

Assim, é na conjugação de traço e palavra ─ ou percurso
e poesia, ou ainda movimento e dramaturgia, linhas
emaranhadas ─ que brotam a criação, a cena, o diálogo,
o estar-com. A cidade se revela na mesma medida em que
é desvelada. As contradições e mazelas se escancaram
[gentrificação, especulação imobiliária, pobreza, exclusão
social, elitização ou precarização dos espaços públicos...]
[alagamentos], mas as belezas também despontam [os rios
soterrados, os parques de diversões fechados, as igrejas
erguidas por escravizados libertos, as lembranças de
lugares especiais...] [entardeceres luminosos]. E Ana Vitória
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Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa, os integrantes
d’A Digna, muitas vezes acompanhados por outros artistas
e colaboradores, dialogam com as pessoas, os espaços,
os tempos, os desafios e as vontades que surgem nos
momentos em que traçados diversos se emaranham, ainda
que de forma efêmera.
linhas
emaranhados
traçados possíveis
novos agenciamentos
21

Por que começamos o relato dos dez anos d’A Digna
tomando emprestados os termos “linhas” e “emaranhados”,
presentes nas reflexões tanto do pedagogo, escritor e
filósofo francês Fernand Deligny quanto do antropólogo
britânico Tim Ingold? Porque os conceitos a que se referem
nos permitem imaginar a trajetória do coletivo teatral, cuja
pesquisa artística faz da cidade de São Paulo interlocutora
de suas produções cênicas, como uma tessitura coletiva ─
uma trama que começa a ser alinhavada pelos três artistas,
mas sempre termina por ganhar forma e textura com a
contribuição de muitas outras pessoas.
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Em seu trabalho com crianças autistas numa comunidade
rural (e lidando com o autismo menos como um transtorno
de desenvolvimento e mais como um ponto de vista sobre
a existência), Deligny1 e os demais adultos acompanhavam
os deslocamentos e as ações dos garotos e garotas no
território por meio de um mapeamento contínuo. Os traçados
advindos dessas andanças eram, então, reproduzidos em
transparências; identificavam-se as “linhas costumeiras”
[do fazer], ou seja, trajetos relacionados às atividades
1

Ver DELIGNY, Fernand. O aracniano e outros textos. São Paulo: n-1 edições, 2015.
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cotidianas, e as “linhas de errância” [do agir], aquelas referentes
a um vagar sem finalidade específica. A cartografia singular
que emergia dessas linhas todas revelava um “comum”, um
espaço-tempo compartilhado e independente do verbal e
da intenção. Mais tarde, inspirados nas observações de
Deligny, os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari
propuseram a ideia de “linha de fuga”2 [do devir] como um
movimento para além dos limites, uma redistribuição dos
possíveis, a criação imprevisível de novos agenciamentos.
Tim Ingold, por outros caminhos e argumentos, igualmente
recorre à ideia de linhas para sugerir, em seu livro Lines:
a brief history (2007), que nossas práticas cotidianas de

23

habitar o mundo geram traçados dinâmicos e ilimitados [nada
evolucionistas ou teleológicos]. Não são linhas
que surgem apenas para conectar pontos, pelo
contrário; constituem-se à medida que algo é
posto em fluxo, em que o espaço é percorrido
[“Caminante, no hay caminho/ se hace
camino al andar”, já dizia o poeta andaluz
Antonio Machado]. Um emaranhado
seria, portanto, uma malha de linhas
2
Ver DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. Mil Platôs –
Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro: Editora 34,
vol.3. 1996.
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entrelaçadas em movimento e crescimento, como uma teia
de aranha. Vale destacar também que Ingold distancia-se
de dicotomias como sujeito/objeto ou indivíduo/animal ao
defender que a agência real dos seres vivos e das coisas
está no fluxo e na variação contínuos.

[fazer]
[agir]
[devir] [teia]

24

No trabalho d’A Digna, a cidade não é espaço inerte,
passivo ou imutável. Tampouco se reduz a um rol de
lugares, vias, edificações e “funcionalidades” ou mesmo
a um aglomerado de populações diversas, que apenas se
cruzam. Há um conjunto vivo e pulsante, composto por vidas
e coisas em constante movimento, criando e desfazendo
laços. O aprendizado da escuta da cidade foi gradativo
e conquistado ao longo de deambulações, dramaturgias
tecidas a várias mãos, descoberta de possibilidades cênicas,
riscos e criações: uma escuta resultante do amadurecimento
artístico do coletivo teatral.

A
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No emaranhado das linhas primordiais d’A Digna, há
encontros e Desencontro. Os caminhos de Ana Vitória e
Helena se cruzaram em 2010, quando as duas trabalhavam
como professoras de inglês numa escola de São Paulo
e decidiram dividir um apartamento. Com o convívio,
identificaram afinidades: Helena cursava teatro no Instituto
de Artes da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo),
Ana Vitória era bailarina e iniciara a faculdade de dança na
Universidade Anhembi Morumbi, e ambas compartilhavam
leituras e fruições estéticas: iam juntas ao cinema, ao teatro, a
exposições. Por que não, então, iniciar uma parceria artística?

Julian Marques

25

Ana Vitória e Helena ao final da estreia de Desencontro
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Aproveitavam para se encontrar no contraturno das aulas
e, numa das salas livres do Instituto de Artes da Unesp,
faziam exercícios de voz, trabalho corporal e improvisações,
que deram a base para uma pesquisa sobre poesia e
performance. Decidiram, então, criar um experimento cênico
em espaço público inspirado no poema Desencontro (2005),
de Affonso Romano de Sant’Anna, e investigar a ideia de
dualidade: dança e teatro, gesto e voz, corpo e cidade, ritmo
acelerado e lentidão etc. O cenário da primeira apresentação
foi a Praça da Sé, em 3 de julho de 2010; depois, o trabalho
foi apresentado em outras praças da cidade. Helena assim
26

A

descreve a sinopse em sua dissertação de mestrado (2017)3:

Duas figuras traçam seus caminhos de ações repetitivas,
foco nos objetos pessoais, seus olhares não escapam
deles. As figuras cruzam a praça, vêm de pontos opostos.
Se misturam entre passantes, pregadores do evangelho,
policiais, ambulantes e famílias em situação de rua.
As fachadas gris das ruas laterais à praça e a oponência
da catedral, em oposição ao céu azul de inverno.

3
LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas - laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Artes. Campinas, SP, 2017, p. 68.

A
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Julian Marques

Ana Vitória Bella e Helena Cardoso em cena da performance Desencontro

Julian Marques
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Ana Vitória Bella em cena da performance Desencontro
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A performance chamou-se Desencontro, como o poema4
que norteou a criação artística do marco zero d’A Digna no
marco zero da cidade de São Paulo:
Às vezes é no desencontro
que as almas se revelam
quando se ferem se lanham
com palavras lágrimas e insultos
e só lhes resta o assombro.
Bem que gostaríamos
fosse ameno doce ou luminoso
o encontro mas é no desencontro
que às vezes as almas se revelam

28

quando ásperas e agressivas
se tocam no mais fundo
e perplexas se contemplam
como se contempla
– o intransponível abismo

Nessa cadência entre linhas que se enlaçam e outras
que se soltam, é preciso desembaralhar um pouco mais os
traçados, porque o começo d’A Digna, na verdade, emaranha
outros inícios.
4

Em: SANT’ANNA, Affonso Romano de. Vestígios. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.

A
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Julian Marques
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Ana Vitória Bella em cena da performance Desencontro
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o nome
Como batizar essa primeira parceria artística? Ana Vitória
e Helena especulavam sobre qual seria o nome mais preciso;
um nome que, mesmo conciso, expressasse o compromisso
da dupla de dedicação e entrega plenas em cada trabalho a
ser realizado. “Por que não A Digna Companhia?”, o lampejo
veio pouco antes do início de um espetáculo teatral, quando
ambas estavam na plateia, naqueles idos de 2010. Palavra
curta, com sonoridade. Surgiu, então, A Digna Companhia
de Teatro e Dança, que, anos mais tarde, foi rebatizada
30

apenas de A Digna, quando os três artistas constataram que
constituíam mais um coletivo que uma companhia, já que
a relação entre eles e os parceiros e parceiras se dava de
forma horizontal e não hierárquica. “O nome veio por intuição
e seu significado foi se formando ao longo dos anos, fruto
da construção diária, das experiências de criação. Hoje,
fazer um espetáculo digno significa estarmos inteiros em
cada parte do processo: sermos o melhor que podemos ser
naquele instante, naquelas circunstâncias, sem regatear”,
afirma Helena.
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a cidade
Ana Vitória nasceu e cresceu na cidade de São Paulo;
Helena é carioca e morou no Rio de Janeiro, em Rio do Sul
(SC) e em Nova Friburgo (RJ) antes de vir à capital paulista,
com a família, na adolescência. Para as duas, desde os
primórdios, havia um desejo difuso em trabalhar com histórias
poéticas em lugares não convencionais.
“Acho que não cheguei a criar raízes em nenhuma outra
cidade. Fui construindo vivências, memórias e amizades em
cada lugar onde vivi, mas só fui entender essa ideia de me ver
32

refletida em uma cidade quando vim para São Paulo”, conta
Helena. “Cheguei adolescente, descobrindo quem eu era,
o que era a sociedade, os espaços comuns. Morava longe
de onde estudava, comecei a trabalhar cedo, fazia vários
deslocamentos por São Paulo. Foi aqui onde comecei a me
reconhecer nesses percursos, a encontrar minhas pegadas
neles; foi aqui onde desenvolvi a relação de me sentir em
casa e me reconhecer como indivíduo, cidadã, como parte
de um todo.”
No início dos anos 2000, enquanto cursava Hotelaria,
faculdade que não chegou a terminar, Helena decidiu fazer
um curso de teatro aos domingos, conduzido por Orleyd
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Faya e Tanah Corrêa, no Teatro Plínio Marcos, localizado
na Pompeia. A convivência com a dupla de artistas virou
parceria de trabalho: a Companhia Terra Brasilis, que
Helena integrou, de 2000 a 2003, como atriz e produtora.
Paralelamente, entre outros trabalhos, ela sempre deu
aulas de inglês, em escolas de idiomas ou como professora
particular. Após a morte da mãe, em 2005, com a pequena
quantia que restara da vida em comum com ela, decidiu
pagar um curso em Londres, sua primeira experiência de
cidade fora do Brasil. Na volta, com a certificação obtida,
conseguiu um emprego na Cultura Inglesa.
Ana Vitória, por sua vez, nasceu e viveu por muitos anos na

33

Vila Olímpia, um bairro residencial de classe média que viveu
uma transformação radical nos anos 1990. Circulava também
pelo Jardim Paulistano, onde moravam seus avós paternos,
por Pinheiros, bairro em que viviam os avós maternos e no
qual ficava o clube cujas aulas de balé frequentava, e pela
região da Consolação, por causa da escola. A mãe, arquiteta
e urbanista, muitas vezes a levava junto para importantes
construções em andamento pela cidade, como as obras
da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini ou o Memorial
da América Latina. Ana Vitória acompanhou as mudanças
trazidas pela construção da Avenida Nova Faria Lima, pois
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a casa em que vivia com a família ficava próxima. Assistiu
ao processo de desapropriação e gentrificação da região.
Por um breve período, morou no antigo palacete em
declínio dos avós no Jardim Paulistano, pouco antes de
ir para o exterior, vivendo primeiro nos Estados Unidos e
depois na Inglaterra, entre 2004 e 2007. “Foi quando entendi
melhor minha relação com São Paulo e com a escolha de
viver numa cidade grande”, diz. “Ter estado fora, na condição
de estrangeira, me fez descobrir uma série de coisas a meu
próprio respeito. Sair em errância é minha forma de estar
na cidade; manter um olhar de viajante para os lugares.”
34

Talvez essa postura tenha começado ao estudar Relações
Internacionais na tradicional PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de São Paulo, onde teve a oportunidade de se
abrir para outros horizontes mais do que se envolver em
carreiras profissionais como seus colegas de curso. Ao voltar
da experiência na Inglaterra, Ana Vitória retomou a dança e
começou a dar aulas de inglês na Cultura Inglesa. A partir
daqui seus traçados e os de Helena se emaranham.
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o terceiro integrante
Nascido em Santos, no litoral paulista, Victor Nóvoa
começou sua trajetória artística no teatro amador. Por onze
anos, dedicou-se à arte da palhaçaria e, com Helena Figueira
e Ailton Guedes, em 1998 fundou a Cia. Suno5, um coletivo
de palhaços. Entre 2002 e 2006, cursou Artes Cênicas na
USP (Universidade de São Paulo), vivendo entre Santos e
São Paulo. Em 2008, surgiu a oportunidade de escrever
sua primeira dramaturgia profissional para a Cia. Suno:
Despautérios, sobre três palhaços que trabalham em um
circo decadente e têm a ilusão de que, se forem para a
famosa cidade de Tar, toda a precariedade em que vivem
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irá se resolver. Montado no ano seguinte (2009), o texto teve
direção de Domingos Montagner. Naquele período, Victor
decidiu dedicar-se prioritariamente à dramaturgia, mudando
o rumo de sua trajetória artística.
“Eu tinha muita vontade de me estabelecer em São
Paulo”, conta Victor, que permanecia em trânsito entre
o litoral e a capital. “O acolhimento se dava no sentido
afetivo, mas no sentido financeiro era muito difícil. Em 2008,
trabalhava como professor numa escola, o que facilitou um
pouco. Naquela época, morei no condomínio Nova Era,
5

Em sua formação atual conta com Helena Figueira e Duba Becker.
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uma ocupação na Rua Apa, no centro da cidade. Foi muito
difícil. Apenas quando comecei a dar aulas de teatro na
Uninove (Universidade Nove de Julho), em 2010, tive
condições econômicas de permanecer em São Paulo. Já
contava com uma rede de afetos formada e passei a me
sentir paulistano.”
Foi essa rede de afetos que uniu Victor e Helena. Eles se
conheceram em 2003 e se reencontraram em 2011. A partir
daquele momento, A Digna se completava.

36

Esboços de uma trajetória teatral
Registrar o início do percurso de um coletivo artístico,
formado por emaranhados de eventos, encontros e
quereres do ontem revistos pelo hoje, exige uma certa
dose de imaginação. Afinal, não se trata apenas de tentar
reconstituir, com a fidelidade possível, o que de fato ocorreu;
mas também de conciliar recordações distintas, pontuadas
por lacunas e já atualizadas pelas experiências posteriores
de cada um/a do/as integrantes. “A história é objeto de uma
construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio,
mas um tempo saturado de ‘agoras’”, já dizia o filósofo
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alemão Walter Benjamin em uma de suas famosas teses6.
Benjamin foi também autor do conceito de Eingedenken ─
literalmente “um” + “lembrar” [ein + gedenken] ─, traduzido
como rememoração (às vezes, como reminiscência): o
passado compreendido a partir das vivências do presente.
Se Desencontro foi a estreia, a concretização de um digno
início, Quase Memória revelou-se o passo necessário em
busca de demarcar presença no meio artístico. “Chegamos
a circular um pouco com Desencontro”, conta Ana Vitória.
“Apresentamos em alguns festivais e o retorno dos
espectadores era ótimo, mas sentíamos vontade de explorar
outros elementos cênicos que não estavam contemplados
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nesse primeiro trabalho.”
Começaram, então, a buscar estímulos para desenvolver
um segundo trabalho, dessa vez para a “caixa preta”. Era
2011, Helena e Victor se reencontraram (se conheciam desde
2003, mas não mantinham contato) e, com o relacionamento,
veio também o encontro profissional. Victor desejava dedicarse mais à escrita; Helena e Vitória estavam iniciando as
improvisações para uma segunda peça e gostariam de
trabalhar com uma dramaturgia original. Por que não
14ª tese. Em: BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre
literatura e história da cultura. 3a edição. São Paulo: Brasiliense, 1987 [1985], p. 229.
[Obras escolhidas, v. 1].
6
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Cena do espetáculo Quase Memória
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Ricardo Bassetti
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experimentar uma parceria?
Os primeiros exercícios cênicos tinham como inspiração
o livro A elegância do ouriço (2008), de Muriel Barbery, que
havia causado um forte impacto em Ana Vitória e Helena.
Aos poucos, foi-se delineando uma estrutura: seriam histórias
complementares, mas independentes, sobre pessoas que
se encontravam em situações-limite e conseguiam sublimálas. Os personagens não teriam nomes próprios. E, com o
trabalho prático, surgiu a vontade de criar uma obra interativa:
de que forma permitir que o público participasse da peça?
40
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traçados de Ana Vitória:
“Começamos com alguns personagens e umas imagens,
explorando esse material corporalmente. Eu estava muito
impressionada com a menina do livro A elegância do ouriço,
e queria muito fazê-la. A primeira leitura do texto do Victor
se mistura muito com a chegada dele na minha vida e na
história d’A Digna, com o início de nossa amizade. Quando
ele apresentou o texto, a gente achou tudo lindo.
Era um momento muito fértil de possibilidades. A gente
passava muitas horas improvisando, pesquisando mesmo.
Quando vieram as palavras, os personagens já tinham vida
dentro da gente. Começamos, então, a criar costuras entre
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os gestos e movimentos que já havíamos explorado e o
texto. A direção era conjunta, uma dirigia a outra. Decidimos
que os personagens não deveriam ser fixos e que qualquer
uma podia fazer qualquer um deles, segundo a escolha dos
espectadores; a ideia era deixar evidente que o trabalho
era infinito em possibilidades... O dispositivo tinha a ver
com um gosto nosso pelos jogos de improvisação e pela
vontade de implicar o público na criação da cena. Essa
proposta, contudo, era um embrião, não estava elaborada...
Foi parecido com a questão da música ─ cantávamos entre
as cenas um poema do Fernando Pessoa musicado pela
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Quase Memória
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portuguesa Margarida Pinto7 ─, porque queríamos explorar
muitas coisas, talvez tivéssemos uma ansiedade de explorar
tudo. Estávamos descobrindo o ‘nosso jeito’, e os desejos
estéticos, planejados há muito tempo, pareciam querer todos
florescer de uma vez.
Realizamos uma temporada, na Casa da Gioconda, um
teatro pequeno na Bela Vista. Viabilizamos as apresentações
com nosso próprio dinheiro e apoio de um financiamento
coletivo ─ ou seja, um crowdfunding. Ninguém sabia
direito o que era isso naquela época. Até gravamos um
vídeo que explicava o que era financiamento coletivo e,
como recompensas para as contribuições, preparávamos
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cupcakes. Também vendíamos os bolinhos ─ os ‘dignos
cupcakes’, com logomarca e tudo ─ no Pastifício Primo,
em Pinheiros, onde conseguimos nossa primeira parceria.”
7

Apontamento, na versão: https://www.youtube.com/watch?v=qL-cB3OIG2s.
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traçados de Helena:
“Em Quase Memória, a gente queria falar de histórias
de indivíduos que em algum momento passassem por um
processo de superação, porque estávamos muito influenciadas
pela leitura do livro A elegância do ouriço. Foi um processo
de criação muito físico: tínhamos vontade de fazer um teatro
dançado, uma dança que contasse histórias. Fizemos muitos
ensaios de experimentação, com música, com o próprio texto
─ e, a partir das imagens que o texto sugeria para a gente,
íamos transformando aquilo em partitura corporal. Para a
personagem da velha, batizada de Aquela que contempla,
44

que tinha uma relação forte com suas plantas (os ciclos da
natureza em relação com a morte), a gente trabalhou uma
série de ideias corporais, considerando o movimento da
seiva pelo corpo. E um corpo que, da base à cintura, era
enrijecido ─ pois fazia as vezes de um tronco velho, aterrado
─ mas que, da cintura para cima, tinha mais maleabilidade,
movimentava-se como galhos de uma árvore. A personagem
se relacionava com plantas, sentindo-se um pouco planta, e
a cena acontecia em cima de folhas secas. Tinha barulho,
cheiro, os espectadores ficavam bem próximos. Lembro-me
bastante dessa construção.

H
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Quase Memória
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Aquele que evapora, outro personagem, era um escritor
que fumava muito e em cujos bolsos tinha sempre papel
de bala, moedas, tampa de caneta, que iam caindo na
medida em que dançava. Havia nele a fúria de escrever e o
fumar como uma tentativa de respirar em outro ritmo. Tinha
também Aquela que arranca, a criança que tirava os olhos
das bonecas. E a última cena sugeria um diálogo entre um
velho viúvo, Aquele que recorta, sentado num banco de praça
vendo as mulheres que passavam, enquanto se recordava da
esposa morta, e um certo narrador-comentador, que olhava
de fora e fazia perguntas, uma espécie de consciência.
46

Em Quase Memória, a gente ainda tateava no escuro.
Havia uma vontade muito grande de fazer, mas não sabíamos
bem por onde começar. Partimos da dicotomia entre dança
e teatro, entre fala e corpo ─ hoje em dia não entendo mais
as coisas assim. E começamos com ideias preconcebidas
que não funcionavam na prática ─ e isso foi um grande
aprendizado.
Refizemos a estrutura do espetáculo duas vezes depois
da estreia. Em vez da escolha, pelo público, de quem fazia
o quê, optamos por criar “estações” e apresentávamos cada
cena a partir delas. Na terceira versão, a gente elaborou

projeto_livroe_cad_a_af03.indd 46

23/12/21 14:38

melhor as ligações entre essas estações e convidou o
público a percorrê-las. Isso aconteceu em nossas últimas
apresentações, na sala multiuso do Instituto de Artes da
Unesp. Naquele momento, já existia um embrião de coisas
que a gente gosta de fazer até hoje: levar o público por
diferentes ambientes, em cada um deles apresentar uma
parte da história, estabelecer uma relação afetiva com os
espectadores. Criar uma atmosfera de comunhão para que
aconteça o ato cênico e fazer do ato cênico, comunhão. A
partir daí, entendemos que precisávamos de olhar externo
e que queríamos ter um encenador para nos dirigir.”
47
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traçados de Victor:
“É engraçado que me lembro mais da sensação que
tive ao escrever do que da escrita em si. O processo de
autoaceitação e compreensão de si para se legitimar como
um escritor é muito difícil, e Quase Memória foi decisivo nesse
processo. Esse texto foi potencializado por Helena e Vitória
de uma forma tão intensa, tão inteira, que me senti acolhido
para continuar experimentando na escrita ao lado delas.
Quase Memória é composto por quatro narrativas
independentes sem uma conexão temática direta entre elas,
48

mas interligadas por trazerem personagens em situações
extremas, personagens que buscavam compreender seus
processos de subjetividade. Em comum, essas figuras tinham

Victor Nóvoa em leitura da dramaturgia do Convescote Largo da Batata
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a recordação de um passado, em que não se sabia o quanto
era ficção, pois a memória acaba sendo uma invenção
do corpo atual, do corpo que lembra. O texto não trazia
rubrica: deixei que Helena e Vitória se apropriassem dele
como quisessem. Não participei da criação cênica da peça,
acompanhei o processo apenas na fase final.”
Além de ser o primeiro trabalho de Victor como dramaturgo,
desvinculado de sua experiência prévia como palhaço,
Quase Memória representou, sobretudo, uma etapa de
experimentações e descobertas artísticas para Ana Vitória
e Helena. Os três começavam uma parceria artística intensa
em um modo de produção que se convencionou chamar
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Acervo A Digna

“teatro de grupo”, de relações horizontais e dialógicas.
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Esse encontro, que entrelaça amizade e trabalho, não
aconteceu apenas por preferências estéticas, mas também
por aproximações afetivas e éticas. Desde o início, os
três estabeleceram um espaço de convívio em que era
possível experimentar, errar, deixar-se contaminar pelas
contribuições do/a outro/a, na certeza de que, mesmo
quando existem discordâncias, haverá acolhimento. “N’A
Digna, é sempre muito prazeroso criar. Esse prazer que
sentimos em estar juntos vem do fato de que nos permitimos
reconhecer vulneráveis uns para os outros. Há acolhimento
para que nos arrisquemos como artistas: o compromisso
50

é com o movimento e não com o acerto”, comenta Victor.
Quase Memória estreou em 2012. O processo criativo do
segundo trabalho d’A Digna foi tão positivo que abriu, para
o trio, outros horizontes. Além disso, uma rede de apoio
e interlocução começava a se formar ─ entre colegas e
docentes das faculdades que frequentavam e profissionais
ligados ao meio artístico. “Essa explosão de vontades nos
levou a pensar em fazer, na sequência, uma peça infantil.
Tínhamos nossos vínculos com a educação, mas também
pensávamos que seria mais fácil oferecer às instituições
culturais um trabalho para crianças e circular com ele”,
conta Ana Vitória.
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E aqui começa uma nova aventura: Bolo de Lobo, obra para
crianças, inspirada no livro Chapeuzinho Amarelo, de Chico
Buarque. Um novo capítulo para A Digna, agora formada por
um trio de artistas.
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Quase Memória
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Julian Marques

Ana Vitória Bella em cena da
performance Desencontro

Ana Vitória Bella (fundo) e Helena Cardoso
em cena do espetáculo Quase Memória

Ricardo Bassetti
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Quase Memória
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Julian Marques

Julian Marques
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Ana Vitória em Desencontro
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Cena de Quase Memória
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
a linguagem como descoberta da
identidade
3

Acreditamos que a base para a formação das cidadãs
e cidadãos participativos e com capacidade de interferir
nas transformações urbanas no decorrer do tempo se dê
na construção de seu imaginário. Por isso, estendemos às
crianças e adolescentes, em algumas de nossas criações,
o convite à reflexão sobre as relações humanas dentro da
cidade. As meninas que protagonizam nossos trabalhos
para o público jovem se entregam ao prazer da linguagem
— escrita, desenhada, filmada — e, assim, conquistam
autonomia e reflexão crítica, propondo maneiras ativas de
estar em sociedade. Queremos convidar os mais jovens ao
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caminhar revolucionário da disputa pela cidade que lhes
é de direito a fim de que descubram sua capacidade de
inventá-la. Acreditamos profundamente na força criativa de
todes, cidadãs e cidadãos de qualquer idade. Este livro
também é o registro afetuoso dos nossos encontros com as
crianças, encontros que aumentam nossa potência de agir
e transformam nossos corações de educadores/as. Cada
passo ao longo desses dez anos foi dado em conjunto,
numa rede de afetos que perpassaram nossa poética. Cada
caderno desse corpo textual te faz um convite à errância.
Erre conosco.
4

Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
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PRAÇA DAS AUTONOMIAS
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C

hapeuzinho tem medo de tudo: tem medo do

escuro, tem medo do lado de fora, tem medo do lobo.
Ti-tu-bei-a. Porém, quando começa a brincar com as sílabas
e as palavras e descobre que a linguagem é sua aliada, o

7

universo a seu redor começa a mudar. O lobo vira bolo, o
medo se dissipa e o cotidiano parece ficar mais simples.
Denise, por sua vez, ama desenhar. Pinta paredes, inventa
paisagens e personagens. Se, nas aulas de arte da escola,
precisa seguir modelos já consolidados, é no espaço das
ruas e do sonho que aprende a se expressar livremente,
ao olhar o mundo e transformá-lo com sua criatividade. E
Laurinha — talvez a mais velha das três crianças? — brinca
de ser cineasta em um galpão abandonado, endereço de um
importante cinema dos anos 1950, na periferia da cidade. O
imóvel é comprado por empresários que pretendem derrubar
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edifícios antigos, erguer novos e modificar todo o bairro.
Laurinha resolve narrar essa história em filme; para isso,
conta com a ajuda de Lanterninha, figura que mantém viva
a memória do antigo cinema.
As peças para o público infantil d’A Digna, criadas
e encenadas entre 2012 e 2021, valorizam as escolhas
da criança e sua relação com a realidade, combinando
sua abertura à autonomia com as inquietações éticas de
Ana Vitória, Helena e Victor — a cidade como espaço de
convívio e de imaginação política, e a experiência artística
como exercício de liberdade. São três obras que tratam da
8

linguagem e de suas potencialidades emancipatórias; em
termos estéticos, cada uma delas ganhou forma e linguagem
segundo o encontro do trio de artistas com as parceiras
e parceiros e com os colaboradores e colaboradoras do
projeto em questão.
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Bolo de Lobo
Se Desencontro foi a promissora materialização de
um encontro artístico e Quase Memória, a bem-sucedida
experiência como “teatro de grupo”, Bolo de Lobo talvez
tenha sido o limiar — a soleira, o umbral, o corredor — para
a consolidação da trajetória d’A Digna. Um emaranhado
de gente começava a se formar ao redor dos três artistas,
entre diversos interlocutores/as, colaboradores/as e o
público em geral. Além disso, o aprendizado advindo com
a montagem de Quase Memória — das mudanças na
encenação durante a temporada aos dilemas de produção,
entre outras questões — estimulava Ana Vitória, Helena

9

e Victor a irem além dos territórios artísticos conhecidos.
Depois das experiências com uma performance pensada
para o espaço público e outra para um ambiente cênico,
o trio decidiu experimentar uma obra voltada ao público
infantil. Era um modo tanto de formar repertório e aprimorar
a linguagem teatral como de abrir novos horizontes para o
grupo, por meio da venda e da circulação da peça.
Victor aceitou escrever e dirigir a peça seguinte do
coletivo, livremente inspirada no livro Chapeuzinho Amarelo,
de Chico Buarque, referência das leituras da infância de
Helena. A obra traz, em versos, a história de uma menina
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Ocimar Costa

10

Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Bolo de Lobo
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Ocimar Costa

que tem medo de tudo, em especial do lobo. Porém, quando
finalmente os caminhos de ambos se cruzam, ela constata
que o temido lobo pode, numa ágil brincadeira com as
sílabas, virar um bolo. E Chapeuzinho Amarelo começa a
transformar cada medo que tinha em companheiro: raio vira
orrái, barata agora é tabará, bruxa fica xabru e diabo, bodiá.
Na dramaturgia d’A Digna, Chapeuzinho Amarelo precisa
entregar doces para sua avó, mas no caminho tem que
enfrentar todos os seus medos, inclusive o do terrível lobo,
que vive no parque. “O grande desafio era como levar o
medo, a não-ação, para a cena”, diz Victor. “No livro do
Chico, a criança aprendeu a lidar com seu medo quando

11

passou a ter autonomia sobre a linguagem, subvertendo-a,
e assim compreendeu seu processo de identidade.
Chapeuzinho invertia as sílabas para lidar com as palavras e
seus conteúdos. Não foi fácil transformar o jogo de palavras
em ação, em texto teatral.”
O grupo optou, então, por fazer uma encenação baseada
na estética das histórias em quadrinhos, que fosse narrada
por meio de partituras corporais pontuadas por música,
sem diálogos falados — quando muito, alguma voz em
off, reforçada pelo uso de frases escritas em balõezinhos
mostrados ao público — e cujo cenário pudesse ser alterado
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Bolo de Lobo
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(e reaproveitado) a cada novo quadro. Ana Vitória seria a
Chapeuzinho Amarelo e Helena interpretaria os demais
personagens. “Escrevi essa dramaturgia direcionada às
duas atrizes; mais como um roteiro de ações, com começo,
meio e fim para cada cena, e estruturada em gagues de
palhaço com elementos coreográficos de dança, trazidos
especialmente pela Ana Vitória”, lembra Victor.
Uma rede de parcerias foi mobilizada para viabilizar
e concretizar as ideias: a trilha sonora, os objetos de
palco, o material de divulgação etc. Graças ao apoio de
um conhecido de Helena que trabalhava no Parque da
Água Branca, na Barra Funda, A Digna conseguiu fechar

13

a primeira temporada da peça para outubro de 2012 no
Espaço Cultural Tattersal, uma antiga arena usada para
desfile de animais e leilão agropecuário, que pouco tempo
antes havia passado por um processo de revitalização. O
lugar, com características peculiares, não tinha coxia ou
camarim, e havia limitações para os horários dos ensaios.
As semanas que antecederam a estreia foram bastante
atribuladas e o trio precisou lidar com percalços, a exemplo da
necessidade de refazer — em pouco tempo — os cubos que
seriam manuseados em cena e haviam ficado pesadíssimos.
Além disso, faltando um mês para o início da temporada, o
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parceiro responsável pela trilha sonora não havia conseguido
cumprir a tarefa. Outro músico foi convidado a compor a
trilha, e a nova criação sonora chegou em cima da hora sem
que houvesse tempo para um ensaio completo, do início ao
fim, ainda que todas as cenas tivessem sido repassadas
inúmeras vezes (embora não em sequência). Para completar
a sucessão de imprevistos, durante um dos últimos ensaios
caiu uma chuva torrencial. Em 6 de outubro, finalmente o
espetáculo estreou.
Além da produção e dos aspectos técnicos, os três

Ocimar Costa
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O “temível” Lobo
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também cuidavam da divulgação da peça, seja por email
ou via boca a boca. Antes das apresentações, Helena e Ana
Vitória saíam com seus figurinos pelo parque, convidando os
visitantes. Finda a temporada no Espaço Cultural Tattersal, o
trio negociou apresentações com cada unidade do Sesc no
interior do estado de São Paulo e viabilizou a circulação de
Bolo de Lobo por quase todas elas. “Pegávamos estrada para
apresentações em lugares muito distantes. Era uma vontade
grande de realizar nosso trabalho por aí”, afirma Ana Vitória.
A peça foi premiada como o 2o melhor espetáculo infantil do

Ocimar Costa

Ocimar Costa
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Cena de Bolo de Lobo
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9o Festival de Teatro de Limeira.
“Essa vivência foi importante para que nos afirmássemos
como grupo. Bolo de Lobo foi gerado por uma necessidade
de fazer teatro e circular, mas nos trouxe um saber coletivo,
de produzir juntos e estar em relação direta com o público
numa troca imediata e intensa”, destaca Helena. O processo
de realização de Bolo de Lobo originou conhecimento sobre
as possibilidades e dificuldades do fazer artístico na prática,
além de ter trazido novos colaboradores e consolidado
antigas parcerias. Certas definições passaram a perder
importância — se o que faziam era teatro ou dança, por
16

exemplo. Afinal, na linguagem teatral que buscavam, palavra
e gesto estavam em equilíbrio. Essa era uma das poucas
certezas que tinham.
Em 2013, enquanto circulavam com a peça pelo interior
do estado, os três elaboraram o projeto de outro espetáculo
voltado à infância, que continuasse a pesquisa iniciada com
Bolo de Lobo e investigasse a relação entre teatro e artes
visuais, a fim de concorrer em um edital. E, concretizando
um desejo antigo de transformar em dramaturgia sua
experiência na pensão Condomínio Nova Era, da Rua
Apa, Victor escreveu um projeto próprio para um segundo
edital; seria uma peça que contaria com Helena e outros
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Helena como a Vovó
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colaboradores e colaboradoras, mas a princípio não faria
parte do repertório d’A Digna1. Pouco tempo depois, vieram
as boas novas: ambos os projetos foram contemplados e
deveriam ser realizados mais ou menos no mesmo período.
Abriu-se, então, mais uma etapa na trajetória de teatro de
grupo: a experiência de trabalhar diretamente com outros
artistas, entre atores, atrizes e encenadores/as, além de
diversos parceiros e parceiras, remunerando-os com a verba
concedida pelos editais.
1

Ver caderno No meio-ﬁo de uma nova era.
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Denise desenha nas paredes
A notícia de que o projeto da peça Denise desenha
nas paredes havia sido selecionado pelo edital do 18o
Cultura Inglesa Festival chegou em dezembro de 2013. O
festival, produzido pela Fundação Cultura Inglesa, fomenta
anualmente a produção de obras artísticas e oferece acesso
gratuito a todas elas. Se, em Bolo de Lobo, a protagonista
tem medo do mundo exterior e adquire confiança a partir
não só da apropriação da linguagem como também da
autonomia em brincar com ela, na segunda peça infantil a
ideia era amadurecer a proposta de apresentar a criança
como protagonista da criação artística em seu aprendizado

19

de descoberta do mundo (a escola, a cidade) e daquilo que
está aparentemente invisível a olhares cansados e apressados.
Denise desenha nas paredes teve, como inspiração, a obra
e a posição político-artística do artista britânico Banksy,
cujos grafites — espalhados por ruas, murais e paredes de
várias cidades do mundo, como Bristol, Londres, Paris e
Belém (Palestina) — tratam de temas controversos e de alta
voltagem poética. Banksy usa a técnica do estêncil, ou seja,
a aplicação do desenho por meio de um corte no acetato por
onde passa a tinta, como uma moldura. Na peça criada pel’A
Digna, a menina Denise não se encaixa no padrão didático
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes
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das aulas de educação artística. Quer desenhar livremente,
sem seguir modelos predeterminados. “De que adianta fazer
desenhos, se é pra imitar o que já existe? Desenho é outra
coisa. Desenho é pra provar que o que existe aqui dentro
também é de verdade”, pensa Denise, depois de ter tido
seu desenho criticado numa aula de artes por não estar
“perfeitinho”. Certo dia, o misterioso Homem B começa a
espalhar, pela cidade, as criações da menina. Enquanto o
artista se mantém anônimo, Denise passa a ver a realidade
como uma obra de arte em potencial. A peça incentiva o
público infantil a lançar uma mirada criativa para a cidade,
aprendendo a transformar manchas, borrões ou até buracos

21

em possibilidades artísticas. Para as/os espectadoras/es
adultas/os, o espetáculo traz novas abordagens educativas
para o ensino da arte, sugerindo que seja voltado não apenas
para a formação estética, mas também para a formação ética
das/os alunas/os.
A redação da dramaturgia da peça coincidiu com a
elaboração do texto de Condomínio Nova Era. Embora com
protagonistas diferentes, perspectivas e estéticas distintas,
os dois textos apresentam personagens que lutam para
que suas subjetividades não sejam apagadas e querem
descobrir como suas narrativas podem construir uma cidade
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes
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que não se paute pela lógica hegemônica do capital. “Denise
desenha nas paredes discute o lugar da arte no ambiente
físico da escola — o espaço público mais comum à criança
—, sugerindo um olhar para o entorno que vá além dos
padrões preestabelecidos e permita o surgimento de relações
entre coletivo, individual, identidade, propriedade e arte”,
afirma Victor.
HOMEM B — O que essa mancha pode ser?
DENISE — Sei lá, uma ilha.
(A mancha ganha um contorno mais definido e fica
parecendo uma ilha.)
HOMEM B — O que tem escondido nesta ilha?
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DENISE — Um tesouro.
(Na ilha é projetado o desenho de um tesouro.)
HOMEM B — Quem colocou este tesouro lá?
DENISE — Um pirata.
(Aparece um desenho de uma caravela.)
HOMEM B — É fácil achar este tesouro?
DENISE — Na verdade, este é um mapa de um
tesouro, em vermelho tem a linha que leva até lá.
(São projetadas na “ilha” as imagens ditas por Denise).
Aqui tem umas montanhas, do lado delas tem um lago
enorme. Uns coqueiros ali e bem do lado um castelo.
Ficou linda! Nossa parede ficou linda.
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HOMEM B — Pra que você quer desenhar?
DENISE — Pra que todo mundo veja as coisas que
moram dentro da gente.2

Para viabilizar a montagem da peça, era preciso acolher
novas parcerias e colaborações. Helena e Ana Vitória
entrariam em cena, Victor também atuaria na produção.
Trecho da dramaturgia de Denise desenha nas paredes (2014), de Victor Nóvoa.

João Valério
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Eduardo Mossri e Helena Cardoso em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes
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Convidaram o ator Eduardo Mossri para completar o elenco e,
para a direção, o encenador e docente Vinícius Torres Machado,
colegas de faculdade de Victor. A experiência de Vinícius com
a corporeidade da máscara interessava ao trio, pois queriam
compor personagens que parecessem saídos de um desenho
animado. “Em Bolo de Lobo, havíamos brincado com os
quadros estáticos de uma história em quadrinhos. Em Denise
desenha nas paredes, queríamos jogar com o universo da
animação, no qual traços sobre uma tela se transformam em
criaturas vivas e o encadeamento de acontecimentos pode
quebrar com as lógicas da física. Imaginávamos um espetáculo
em que as ações cênicas seriam a materialização de um
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desenho animado e onde as criações de Denise e do Homem
B tomavam forma numa tela plana e, corporificadas pelo elenco,
saltavam para o palco”, diz Helena.
Para isso, contaram com as criações do artista plástico
Eliseu Weide, que também assinou o figurino. Grande parte
do cenário é constituída por desenhos de Eliseu, animados
pelo motion designer Gustavo Torres Machado e projetados
em uma tela em formato de casa (numa alusão direta às
paredes nas quais Denise desenha). “Foi um trabalho
muito legal, porque era uma peça infantil, mas — como nas
demais propostas d’A Digna — havia uma preocupação
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social, essa mensagem que vai além da história, esse olhar
para o nosso redor”, diz Eliseu. “Nunca tinha trabalhado
com animação em projeções, e isso exigiu uma atenção e
uma paciência minhas que eu nem sabia que tinha, mas
achei incrível.”
A peça, que estreou em maio de 2014 no 18o Cultura Inglesa
Festival, fez temporadas nas unidades do Sesc Pinheiros
e Santo Amaro e, meses mais tarde, foi contemplada com
o ProAC no 12/2014 para circulação pelo estado de São
Paulo. Também foi apresentada na 2a edição do Festival
26

H

de Arte para Crianças, realizada em Registro, no interior do
estado, naquele mesmo ano. “Apresentar o Denise desenha
nas paredes era sempre emocionante, em especial quando
as sessões eram dedicadas a grupos escolares, já que o
teatro ficava inteiro tomado por crianças”, afirma Helena.
“A troca com o público infantil é sempre maravilhosa porque
a conexão com a história é imediata, e no caso dessa peça,
a identificação com a personagem — e a vontade de criar
livremente com/como ela — era muito forte. Quando Denise
era anunciada como a ganhadora do concurso de artes
(prêmio que ela recusa, preferindo manter sua liberdade de
criação pelas paredes da escola), as crianças se levantavam
e gritavam em coro, batendo palmas: ‘De-ni-se! De-ni-se!’”

A
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Helena como a personagem Denise

Ana Vitória em cena do espetáculo
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Eduardo Mossri em Denise desenha nas paredes
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O Monstro da porta da frente
Nos anos seguintes à Denise desenha nas paredes, A Digna
dedicou-se à investigação da poética do espaço urbano e das
relações sociopolíticas e econômicas que permeiam a cidade
de São Paulo. Essa pesquisa gerou peças, intervenções
e ações pedagógicas voltadas principalmente ao público
adulto. No entanto, a vontade de retomar trabalhos dedicados
às crianças permaneceu viva no trio de artistas. “Estávamos
sentindo falta da força receptiva das crianças. A sinceridade
e espontaneidade do público infantil fortalecem aquilo que o
teatro tem de mais autêntico: a potência do encontro”, conta
Victor.
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Em 2017, na época das pesquisas para a criação e realização
do Convescote Penha, os três ficaram impressionados com
a quantidade de antigos cinemas de bairro que haviam
virado lojas de departamento ou estacionamentos3. Como
parte das intervenções cênicas na Penha, A Digna acabou
promovendo uma sessão pública de cinema para a qual
convidavam transeuntes — até com a presença de um
pipoqueiro. A exibição acontecia numa avenida bastante
movimentada do bairro e começava justamente quando se
encerrava o expediente da loja de departamentos Torra-Torra,
3

Ver caderno Outras São Paulos.
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Da esquerda para a direita: Caio Marinho, Helena Cardoso e Ana Vitória Bella
em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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situada no espaço de uma outrora importante sala de
cinema da região. No momento em que a loja fechava suas
portas, os atores e atrizes começavam a cantar músicas
aludindo à existência de uma sala de cinema no passado;
em seguida, projetavam-se trechos de filmes nacionais na
porta do estabelecimento. Formava-se ali, então, um espaço
de convívio com transeuntes, moradoras e moradores, que
partilhavam lembranças e anedotas com os artistas. Desse
diálogo surgiu a ideia de uma peça teatral sobre um antigo
cinema de bairro: o argumento de O Monstro da porta da
frente.
O projeto foi contemplado pelo edital do ProAC no 06/2019

31

de Produção e temporada de espetáculos inéditos para o
público infantojuvenil. “Em O Monstro damos sequência
à relação que valoriza a autonomia da criança e sua
capacidade de reflexão, especialmente na interação com
a comunidade e com a cidade”, afirma Victor, que, para
escrever o texto, pesquisou a história de cinemas de rua de
São Paulo e o impacto do processo de fechamento desses
espaços culturais na vida dos moradores e moradoras.
Na peça, a garota Laurinha brinca de fazer filmes em um
galpão abandonado, antiga sede de um importante
cinema de seu bairro. O local, porém, é comprado pela
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empresa Plastitudo, pertencente à dupla Compasso &
Descompassado, que pretende adquirir todos os imóveis
velhos da região a fim de erguer novos edifícios e atrair
locatários que banquem os altos aluguéis. No encontro com
Lanterninha, figura onírica que resiste à passagem do tempo
e detém a memória daquele cinema, Laurinha decide criar
um documentário sobre a história do bairro. O monstro que
dá título tanto à peça quanto ao filme da menina se refere a
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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uma figura que representa a força econômica a assombrar
a vida das moradoras e dos moradores do local.

LAURINHA — O Monstro da porta da frente.
LANTERNINHA — (Meio decepcionado com o
nome) O Monstro da porta da frente… diferente,
né? Não me deu muito medo.
LAURINHA — É porque você não conhece os

Jamil Kubruk
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Luís Mármora em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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poderes desse monstro. Ele finge que é legal, mas
aí quando você acredita nele, ele deixa todas as
portas das casas iguais. É como se cada um de
nós tivesse o direito de ter uma porta da frente da
sua casa diferente, como bem quiser, da cor que
preferir, mas esse monstro vem e deixa tudo igual,
vai enganando as pessoas e deixa a cidade ou
as próprias pessoas com a mesma cara. Tipo um
monstro que vai abrindo a cabeça das pessoas e
deixando elas ficarem com a mesma cara.
LANTERNINHA — Mas o que tem a ver a porta da
frente com o cérebro das pessoas?
LAURINHA — Essa porta da frente tanto pode ser
da porta da casa das pessoas quanto a porta de
entrada para o cérebro das pessoas.
LANTERNINHA — Minha Nossa Senhora de 2001:
uma odisseia no espaço! Um filme de arte. Adoro
um filme “cabeça”.4
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“Consideramos urgente a elaboração, para as novas
gerações, de um pensamento sobre áreas de convívio que
se desprendam da relação exclusivamente comercial e onde
haja espaço, por exemplo, para compartilhar experiências
de fruição artística”, afirma Vitória. “Com uma linguagem
acessível à criança, respeitando sua inteligência e suas
preferências, pensamos ser de extrema relevância colocar
4

Trecho da dramaturgia de O Monstro da porta da frente (2019), de Victor Nóvoa.
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questões sociais e culturais dentro da pauta de discussão
e apreciação estética do público infantil.” Além do debate
sobre a importância dos espaços culturais, a peça também
toca o tema da atração que o meio digital exerce por meio
da personagem Rita, amiga de Laurinha, cuja diversão gira
em torno dos aplicativos de celular.
Para dirigir a montagem de O Monstro da porta da frente,
o trio d’A Digna convidou o encenador Kiko Marques, com
quem Victor e Helena já haviam trabalhado na peça Insones
(2018)5. “Kiko é um diretor que sabe compor os tempos,
5
Com texto de Victor e atuação de Helena, Fernanda Raquel, Paulo Arcuri e Vinícius Meloni,
Insones estreou no Sesc Pinheiros em junho de 2018 e foi uma produção desvinculada d’A Digna.
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Helena Cardoso e Caio Marinho em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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intensidades e silêncios da cena. Ele tem muita inteligência
e sensibilidade em aproveitar o que a atriz e o ator têm e
potencializar as ações do texto”, diz Victor. Luís Mármora e
Caio Marinho, que haviam participado dos Convescotes, se
somaram ao elenco (o ator Leandro Medeiros originalmente
participaria da montagem, mas precisou ser substituído no
meio do processo). A cenografia e o figurino ficaram a cargo
de Eliseu Weide e a trilha sonora, de Carlos Zimbher,
parceiros de longa data d’A Digna. A assistência de direção
foi feita pelo Mateus Menezes, e Lui Seixas assinou a
iluminação. A animação em stop motion usada durante o

Jamil Kubruk
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Caio Marinho e Ana Vitória Bella como Descompassado e Compasso
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espetáculo é criação da Pasárgada Comunicação. Paulo
Celestino foi responsável tanto pela captação audiovisual
quanto pela edição de vídeo.
A obra tinha estreia prevista para os CEUs (Centros
Educacionais Unificados) de São Paulo em junho de 2020,
mas a pandemia de covid-19 surpreendeu a todas/os
em meados de março daquele mesmo ano. Os ensaios
presenciais estavam acontecendo numa sala da Oficina
Cultural Oswald de Andrade, que foi fechada em respeito
às medidas sanitárias. Os artistas, então, passaram a se
encontrar pela plataforma digital Zoom. “Depois de alguns
38

encontros, percebemos que o que já estava construído no
corpo e na relação entre atrizes e atores não poderia ser
replicado nos ensaios virtuais. Definimos uma pausa, ainda
esperançosos de que tudo pudesse ser retomado logo”,
conta Helena.
Após os meses de reflexão, já conscientes de que a
pandemia não seria algo contornável em curto prazo, os
artistas voltaram aos encontros online. Em vários momentos,
debateram qual seria o melhor formato para O Monstro:
uma peça filmada, uma obra audiovisual, um hibridismo
de linguagens etc. Optaram por criar um espetáculo para
o palco, mas idealizavam as cenas com base no que era
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possível de ser realizado por meio da plataforma virtual.
Kiko Marques usou uma maquete construída por Weide,
que simulava o cenário da peça, para propor as marcações.
Passagens que dependiam do toque físico e da sincronia
entre atrizes/atores tiveram que ser repensadas. Objetos de
cena foram refeitos de modo que pudessem ser facilmente
manipulados pelas atrizes e pelos atores no momento da
filmagem da peça.
Apesar dos desafios impostos pela pandemia, o senso
de coletividade característico d’A Digna e a abertura às
propostas das e dos parceiros de criação se mantiveram
durante todo o processo. “Acho importante dizer o quanto a

39

relação de afeto criada com o grupo ajuda em nossa profícua
parceria”, diz o músico e compositor Carlos Zimbher, autor
da trilha de O Monstro. “Antes mesmo de chegar ao fim da
primeira leitura do texto, já estava cantarolando ao violão a
música Plastitudo, que acabou ficando no espetáculo e, logo
em seguida, quando finalizei a leitura, já compus também
Filme de Terror, que também permanece na montagem. Isso
tudo só para demonstrar quão fluida e natural tem sido essa
relação criativa entre nós.”
E, então, durante quatro dias sequenciais em agosto de
2021, no Espaço Cia. da Revista, sede do coletivo teatral
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de mesmo nome, o trio d’A Digna e as/os demais artistas
envolvidos no projeto voltaram a se encontrar a fim de
realizar alguns ensaios presenciais e finalmente encenar a
peça para o registro audiovisual, tomando todos os cuidados
sanitários necessários. “A filmagem capturou esse clima
bom, de amizade, de prazer — especialmente pelo encontro,
depois de tanto tempo de isolamento”, afirma Kiko Marques.
A peça O Monstro da porta da frente nasceu longe da
presença física das crianças na plateia, mas isso não impediu
o diálogo com o público. Da proposta original do projeto
contemplado, foram mantidos os três encontros do núcleo
40

artístico com educadoras e educadores da rede pública,
mediados por Luiza Christov, pesquisadora e professora
aposentada do Instituto de Artes da Unesp, e realizados
em plataforma online durante o mês de setembro de 2021.
O espetáculo foi filmado e compartilhado com esses
professores e professoras que, por sua vez, utilizaram a
filmagem durante a retomada de suas aulas presenciais. O
Monstro também foi transmitido pelas redes sociais para a
comunidade frequentadora dos CEUs, que seria contemplada
pelas apresentações presenciais.
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“A organização dessas apresentações virtuais em parceria
com os CEUs, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
como uma ação formativa, demandou muita comunicação e
atenção aos detalhes, mas confiamos no poder transformador
da educação”, afirma Vitória. O processo foi coroado com
um encontro entre A Digna e algumas crianças, mediado
por algumas das professoras, momento em que os artistas
puderam ter uma pequena amostra do tão esperado diálogo
com seu público.
“O espetáculo é dinâmico, cheio de referências e carrega
uma potência de reflexão sobre nossa ideia de comunidade,
que está sendo profundamente abalada pela longa pandemia
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que enfrentamos”, afirma Helena. “Queremos movimentar
esse pensamento coletivo com as crianças e construir com
elas ideias passíveis de se tornar ações para um novo
senso comum, que abraça a comunidade em momentos de
transformação, que olha para os sujeitos de uma localidade
com respeito a suas histórias e desejos.”
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A beleza do inusitado no teatro
Kiko Marques, diretor

“Quando A Digna me convidou a dirigir O Monstro da porta
da frente, logo aceitei. Começamos a trabalhar o texto, as
propostas e os caminhos cênicos de uma forma horizontal,
muito bacana mesmo, desprovida de vaidades. Iniciamos os
ensaios no presencial, estávamos com a peça adiantada, nos
encaminhando para uma estreia. A pandemia veio na reta
42

quase final para a montagem. Fizemos alguns ensaios online,
um tanto perdidos, meio sem foco. Quando a pandemia
se estabeleceu, a gente combinou que essa peça não iria
assumir nenhum formato digital, puramente online, já que
ela trabalhava diretamente com a questão da criação física
e da realidade concreta em contraponto às relações virtuais
— e isso está explícito na peça, com as personagens Rita
e Laura. A Rita acha que tudo se resolve pelo celular, mas
a Laura defende que são necessárias ações concretas no
nosso bairro. Essa é uma questão central para a peça, aliás:
o nosso bairro como espaço de convivência. Resolvemos
esperar, esperamos meses, um ano, mais de um ano, mas
era preciso terminar o projeto. Havia a necessidade de trazer

D
e
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essa peça para o contexto virtual sem abrir mão que fosse
de fato uma peça, ou seja, que fosse teatro no sentido da
presença física, do encontro.
Criamos a obra no ambiente online e nos encontramos
durante quatro dias, quando tivemos os ensaios presenciais,
fizemos adaptações, levantamento de cenário, coreografia,
marcações de luz, além de gravar a peça para disponibilizála em plataformas e deixá-la pronta para quando as portas
dos teatros se abrirem.
Como ensaiar no ambiente online? Pedi para o Eliseu
Weide criar uma maquete e bonecos dos atores. Marquei a
peça toda na maquete — você vem aqui, depois passa para
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lá etc. A peça foi concebida, então, no plano virtual. As atrizes
e os atores também ensaiavam entre eles, depois a gente
se encontrava, eu falava o que queria, acertava as coisas.
Mas no teatro as coisas mudaram. Muito daquilo que eu

Jamil Kubruk

tinha concebido ao longo de dias, mostrado na maquete, na

Da esquerda para a direita: Caio Marinho, Ana Vitória Bella e Helena Cardoso
em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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hora de fazer presencialmente não funcionou. Tivemos que
refazer várias marcações; mas a peça já ‘estava’ nas atrizes
e nos atores. Acredito muito no inusitado que acontece no
teatro. Acho importante que a gente se prepare, que tenha
uma coluna firme, para que o inesperado venha: mudanças
de véspera, alterações radicais de rumo…
A gente se preocupou em fazer um bom teatro filmado,
com qualidade de imagem e edição, atenção à narrativa nos
cortes. Não foi um produto híbrido. Nossa opção foi manter a
peça como teatro mesmo e filmá-la do melhor jeito possível.
Fiquei bastante feliz com o resultado.”
44

O Dionisinho das crianças
Luís Mármora, ator

“A ideia de O Monstro da porta da frente nasceu no
Convescote Penha, do qual participei. Havia duas linhas
de pesquisa: a da Basílica de Nossa Senhora da Penha,
que parecia a mais importante, e a dos cinemas de rua que
acabaram virando lojas, igrejas. Todo esse universo, esse
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imaginário que a peça traz é algo que me encanta desde a
infância. Meus pais são da geração que encarava a ida ao
cinema como um evento social relevante.
Quando o Victor me convidou para fazer uma peça para
crianças, aceitei mesmo sem ter uma carreira voltada para
esse público. Há um encantamento a mais, mas no que diz
respeito ao trabalho do ator não existem diferenças; brinco
que, em vez de Dioniso, tem um Dionisinho nos abençoando…
Ao ler o texto de O Monstro, fiquei encantado. O Lanterninha
é um personagem muito bonito, um personagem para chamar
de meu. Foi um presente! E o trio d’A Digna é muito digno
mesmo, os três são muito delicados com os convidados.
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A gente começou a ensaiar presencialmente, e a pandemia
representou um balde de água fria. Estávamos a um mês dos
ensaios para o Sesc, já havia as datas de apresentação do
ProAC. Teria sido outra obra se ela houvesse se concretizado
naquele portal de tempo antes da pandemia. O Monstro
nasceu no palco, foi até a portinha para ser apresentada
como teatro e aí caiu nessa bolha pandêmica.
Os ensaios aconteceram pela plataforma Zoom, e a gente
ficava tentando se entender: de que lado estou, sei que
agora devo cruzar, mas como cruzo se estou do lado de
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Luís Mármora, em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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cá? Mas tem coisas que a gente não conseguia resolver,
e só fui entender no primeiro dia de ensaios presenciais.
Ainda bem que a gente teve a vivência da sala de ensaio
antes da pandemia, isso fez toda a diferença. O Monstro
é um espetáculo para o palco, do qual foi feito um filme,
e consegue carregar muito do momento atual — inclusive
a nostalgia. Fala do esfacelamento cultural e histórico da
sociedade, traz esse embate entre a realidade virtual e o
concreto por meio das personagens das duas amigas. O
sentido sociopolítico está ali, combinado ao encantamento,
à beleza.
E uma história curiosa: minha ‘retomada’ pessoal veio com
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os ensaios e a gravação de O Monstro. Senti que foi um
processo de cura estar com todos em um teatro, no teatro de
uma companhia… Todo mundo muito feliz, brincando, com o
texto decorado. Cheguei na quinta-feira mal. Achei que não
conseguiria participar dos ensaios, estava num tal grau de
agitação interna. No domingo, porém, era evidente meu ar
de regozijo — o Dionisinho das crianças existe!”
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A mágica do encontro presencial
Helena Cardoso, atriz

“Voltar a atuar em conjunto depois de um longo período
de confinamento foi muito especial. Há um ano e meio, não
tínhamos a previsão de quando retomaríamos nosso ofício
da maneira com que estamos habituadas/os. Encontramos a
possibilidade do teatro online, que foi muito rica, mas sempre
houve a expectativa de estarmos de novo suando juntas e
juntos. Para mim, o retorno foi muito intenso. Na primeira
semana de agosto de 2021, gravamos Estilhaços de janela
48

fervem no céu da minha boca6; na segunda, filmamos O
Monstro da porta da frente. O primeiro encontro foi cheio
de emoção: era a primeira vez depois de tanto tempo em
que pude estar presente no mesmo espaço criando junto
com outras pessoas, pessoas que amo e com quem gosto
muito de trabalhar. E sem preocupações com o delay, o
enquadramento da tela ou a qualidade de imagem da câmera,
típicas do ambiente online.
Havia o receio de como voltar a tocar no corpo do outro, de
não mais saber como lidar, se esses limites estavam claros
ou se haviam sido ampliados depois de tanto tempo em
6

Ver caderno Vias Estilhaçadas.

H
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isolamento. Mas isso foi bem contornado — o corpo sabe,
tem essa memória da interação com o outro. A escolha do
Kiko de marcar a encenação de O Monstro com a ajuda
da maquete foi muito mágica; a gente chegou lá e tinha o
espetáculo inteiro no corpo. Por mais que tenha sido um
exercício de imaginação e não físico — porque a gente
precisava imaginar o cenário, o corpo do outro ator ou atriz,
o espaço —, a gente sabia o que estava fazendo, e fazia em
sintonia e harmonia. Foi muito impressionante! A composição
de personagem já estava vindo com as descobertas nos
ensaios pelo Zoom, mas se concretizou no espaço e na
49
Jamil Kubruk

relação com os outros atores, os objetos de cena e o figurino.

Helena Cardoso em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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Um bom figurino se torna a pele da personagem, e foi o que
aconteceu com a Laurinha: roupas largas, cheias de cores,
inspiraram o movimento dessa menina ‘despachadona’.
Na peça, a gente tem uma interação prevista com a
plateia e, mesmo no vídeo, a gente espera que reverbere
do lado de lá. Há muita triangulação, porque em O Monstro
a gente trabalha com tipos, numa linguagem próxima à
máscara. Então, durante a filmagem, havia a brincadeira
da triangulação com uma certa câmera e com onde
supostamente estaria o público. Não é uma obra híbrida,
mas sim pensada para o teatro. Assistindo à filmagem,
50

a gente entende que existem algumas passagens que
parecem não ser tão empolgantes justamente por não
haver plateia. Foi uma decisão nossa: mantivemos algumas
cenas que funcionam bem quando estamos, todas e todos,
presentes no mesmo espaço. No fim da peça, por exemplo,
quando Laurinha puxa o coro pedindo ‘cinema na praça,
cinema de graça’, a passagem pode parecer lenta, meio
vazia ou até esquisita no registro audiovisual. Mas quisemos
manter isso, porque temos certeza de que, quando a peça
for feita presencialmente, as crianças também vão participar
e gritar junto conosco.”
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João Valério

Helena Cardoso em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes

Ana Vitória Bella em cena
do espetáculo O Monstro da
porta da frente

Jamil Kubruk
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Da esquerda para a direita: Caio Marinho, Ana Vitória Bella e Helena Cardoso
em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente
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Da esquerda para a direita: Caio Marinho, Helena Cardoso, Ana Vitória Bella e Luís Mármora
em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente

João Valério
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes
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Ana Vitória Bella e Helena Cardoso, em cena do espetáculo O Monstro da porta da frente

João Valério

54

Eduardo Mossri em cena do espetáculo Denise desenha nas paredes
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Ocimar Costa

Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Bolo de Lobo

João Valério

João Valério
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Eduardo Mossri e Helena
Cardoso em cena do
espetáculo Denise desenha
nas paredes
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
vestígios corporais de memória

3

A memória sempre é mediada pelo corpo presente.
Assim, revisitar e registrar a própria trajetória é perceber-se
um sujeito histórico dentro de um contexto social mais amplo,
inscrito em um determinado tempo e espaço. E esse olhar
atento para trás nos fez sentir a força viva do que passou e
nos impulsiona a alterar a realidade do porvir. Esse livro é,
antes de tudo, um corpo coletivo que foi sendo cultivado em
modo de produção em grupo e aberto ao encontro com quem
mais chegar. No início da Trilogia do Despejo, afirmamos
nossa força e desejo de manter vivos os vestígios das
histórias singulares que compõem nossa cidade, renovadas
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na presença e troca geradas no ato cênico e apontamos
para os desdobramentos no tempo presente e futuro. Cada
passo ao longo desses dez anos foi dado em conjunto,
numa rede de afetos que perpassaram nossa poética. Cada
caderno desse corpo textual te faz um convite à errância.
Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa

4
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NO MEIOFIO DE
UMA NOVA ERA
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J

á foi um hospital onde se levavam doentes

terminais. Já foi um antigo hotel luxuoso. Já foi uma
estrutura vazia e arruinada que não interessava a
ninguém. Agora é um lar para 40 famílias que

7

não têm casa. Opa! Não. Não é mais. Agora é um
estacionamento. Hoje, por lá, os que dormem tranquilos
são carros e motos. Mas o lar permanece na memória.
No estreito corredor, sons escapavam das portas com
pinturas desgastadas: um choro de criança, um gozo,
uma alegria conquistada à unha, um pedido de socorro,
um soco, um sorriso, um sorriso-soco. Do carpete verde
sempre úmido, latejavam cheiros: feijão fresquinho,
água sanitária, cigarro falsificado, suor de um dia
cheio, perfume adocicado. Quando o dia terminava, a
água também acabava. Todos já sabiam e inventavam
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jeitos para dar conta da secura, enchiam canecas,
baldes ou panelas. Quem morava no 209 emprestava
para o 308, que doava para 101, que reclamava do
desperdício do 204, que acusava o 305 pelo gasto
indevido. A ciranda da água movimentava levantes,
afetos e confusões. A conversa também cirandava:
enfermeira fofocando com/ policial exonerado bebendo
com/ ator reclamando com/ músico namorando com/
traficante brigando com/ dona de carrinho de milho
ajudando/ prostituta amando/ alguém. E no encontro
semanal – o tema de sempre: como evitar o despejo
8

–, o tempo fechava porque o tempo das tais leis
asfixiava. Era o momento da utopia: será que, talvez
dê, reclamações, acusações, desespero. Ali acontecia

Edifício que abrigava a pensão na Rua Apa, em 2013
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alguma coisa bonita, algo parecido com comunidade,
que logo desaparecia quando todos iam dormir. Ah!
Hoje, por lá, quem dorme tranquilo ou é carro, ou é
moto.1
A peça Condomínio Nova Era nasceu de um desejo de
Victor de trabalhar com a matéria – feita de memória, relações
e experiências – presente em seu corpo desde que morou em
um quarto na pensão Condomínio Nova Era, na Rua Apa, no
bairro de Campos Elíseos, durante oito meses entre 2008 e
2009. As vivências no imóvel ocupado, com risco iminente de
despejo e sem atendimento de água potável, ainda estavam

9

reverberantes – “conversas afetivas com os outros moradores,
Recriação poética das memórias de Victor Nóvoa como morador da pensão na Rua Apa.

Helena Cardoso

1
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Helena Cardoso

o medo de não ter onde morar em
São Paulo, alguns processos de
violência presenciados, o cheiro
das paredes, o toque do carpete
verde nos pés”, relembra Victor.
Enquanto A Digna circulava
com Bolo de Lobo, Victor,
Helena e o ator Eduardo Mossri
redigiram o projeto a fim de
concorrer ao edital do ProAC
(Programa de Ação Cultural
10

do Estado de São Paulo) para
produção de espetáculo inédito
e temporada de teatro em 2013,
contemplado mais ou menos no
mesmo período em que o grupo
também recebia a resposta
positiva do edital do 18o Cultura
Inglesa Festival para a realização
do espetáculo para crianças
Denise desenha nas paredes.
Moradora em um dos corredores do
prédio da rua Apa
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não fosse divulgado como um projeto d’A Digna, já que Ana
Vitória não fazia parte de sua criação. Porém, quando o
espetáculo entrou em cartaz, ela passou a integrar a equipe
de produção da temporada; o trio percebeu, então, que esse
trabalho era, sim, um espetáculo d’A Digna, já que suas bases
artísticas eram as mesmas da pesquisa continuada que os
três integrantes desenvolviam juntos.
“A gente conversava, na época, que Denise desenha
nas paredes era d’A Digna, levava a assinatura d’A Digna,
representava a continuidade de um pensamento, de uma
experiência de teatro para crianças. Mas Condomínio Nova
Era, em princípio, se mostrava uma iniciativa independente. A

11

gente se perguntava: A Digna será, então, um grupo de teatro
exclusivo para crianças?”, relembra Helena. “A maneira com
que se estruturou inicialmente o convívio com os outros artistas
participantes de Condomínio fez com que a gente pensasse:
‘não é A Digna’. Mas, quando a Vitória veio nos ajudar, ela se
tornou tão essencial que isso acabou definindo: sim, a gente
era um coletivo.” Ana Vitória acrescenta: “Tenho a mesma
sensação. Entrei para fazer uma produção prática, mas estive
em quase todas as apresentações. Foi forte entender a
dinâmica de equilíbrio que nós três tínhamos.”
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A angústia gerada pela precarização da moradia e das
relações afetivas e de trabalho dos e das habitantes da pensão
real foi base para a criação da dramaturgia de Condomínio
Nova Era. Na pensão da Rua Apa, que sofria com constantes
ameaças de despejo, as assembleias apontavam como seus
moradores e moradoras – a maioria migrantes de outras
regiões do país, movidos pelo desejo de construção de uma
vida mais digna em São Paulo – sobreviviam às pressões
impostas pelo cenário urbano. Para Victor, mais do que apenas
descrever uma realidade de moradia que sofre um processo
histórico de violência do Estado, era fundamental que as
12

realidades vividas por seu corpo estivessem vivas no texto e
afetassem as e os artistas que fossem encená-lo. Por isso,
buscou trabalhar o texto de forma que todas as estruturas
discursivas sugerissem a imersão corporal dos espectadores
e das espectadoras.
A dramaturgia começa com um personagem, seu João,
o síndico, que convida todas/os a entrar no imóvel, enquanto
descreve seu desalento diante do despejo iminente. Uma
vez que as/os espectadoras/es estejam dentro desse imóvel,
assistem a uma breve reunião de condomínio e observam
os personagens em convívio: o síndico e Cleide, sua esposa
descontente; Raul, um policial exonerado; Jucilene, uma
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operadora de telemarketing que inventa personagens
em sites de relacionamento; Marcos Mari, um
humorista obcecado pelo sucesso; e Maria, o
fantasma de uma mãe que matou os dois filhos
e suicidou-se2. Em seguida, o público passa
pelo quarto de cada um deles. O ambiente é
asfixiante, pequeno e abafado, onde o cheiro e o
calor dos corpos se misturam. Fluxo de consciência
e descrição da realidade imediata entrelaçam-se.
Por fim, todas e todos – entre personagens e
espectadoras/es – são despejadas/os, quando
aparece o Homem de Fora, uma alegoria-amálgama
dos interesses do mercado, do poder público e da mídia.
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Os personagens ficcionais incorporam fragmentos de
histórias vividas pelos moradores e moradoras da pensão real,
que sofreram constantes ameaças de despejo até enfrentarem
uma última reintegração de posse em 2016 e a consequente
demolição do prédio. Helena narra o processo de elaboração
da peça em sua dissertação3:

2
Personagem inspirada em relatos de moradores da pensão Condomínio Nova Era, na Rua
Apa, sobre uma mulher que teria vivido lá com os dois ﬁlhos pequenos.
3
LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas - laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2017, p. 69.
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As entrevistas e visitas que fizemos ao edifício real
(realizadas em 2013 e 2014) nos trouxeram dados
essenciais para a compreensão de muitos dos
efeitos diretos da especulação imobiliária na vida
de moradores de inúmeros prédios como aquele na
região central da cidade. A maioria dos moradores
são migrantes de outras regiões do país, que vieram
para São Paulo na esperança de uma vida mais
digna e que tiveram seus sonhos apedrejados pela
competitividade e desigualdade impostas pela
rotina paulistana.

Victor e Helena convidaram Rogério Tarifa, responsável
14

por encenações das companhias São Jorge de Variedades
e Tijolo, para dirigir a montagem. Os três também fizeram
parte do elenco, ao qual se juntaram os atores e atrizes
Adilson Azevedo, Eduardo Mossri, Flavio Barollo, Jussara
Bracco e Karen Menatti. Os músicos Carlos Zimbher e
Jonathan Silva, criadores da trilha sonora original, também
entravam em cena, revezando-se a cada apresentação.
A equipe de criação completou-se com Ana Rita Bueno, artista
responsável por cenário e figurino, e Marisa Bentivegna no
desenho de luz. Helena coordenou a produção, que teve
posteriormente o apoio de Ana Vitória. Em agosto de 2014,
a peça estreou no andar em que fica o Espaço Beta, do Sesc
Consolação, ocupando diversos ambientes.
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O cenário da peça era montado e desmontado pelo elenco
em diferentes pontos do espaço cênico, e os espectadores
e espectadoras se deslocavam entre uma cena e outra,
conhecendo os cômodos que revelavam a intimidade e o
cotidiano de cada morador/a. “Os quartos eram abarrotado de
objetos, que materializavam aspectos das subjetividades dos
personagens”, recorda Helena. “No entreato, ao caminhar
em direção ao que seria o despejo daqueles moradores, os
espectadores se deparavam com uma montanha de coisas
transformadas em mero entulho como seus próprios donos
– humilhados e tratados com desprezo pelas autoridades. A
coisificação humana pelo capital estava presente em todos
os aspectos da montagem.”
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SEU JOÃO — Buraco não. Comunidade. Somos
uma comunidade. Aqui só tem gente limpa, gente
que veio dos cafundório e graças a Deus tem um
lugar pra repousar.
JUCILENE — Comunidade pra mim é quando a
gente gosta de estar no lugar, tem admiração pela
coisa toda e não troca isso por nada. Aposto que
se qualquer um aqui tivesse a chance de amanhã
morar nos Jardins, sairia daqui sem levar nem
o colchão furado que diz que tem tanto orgulho
de dormir. Comunidade... Comunidade é dormir
onde se quer.4
4
Trecho da dramaturgia da peça. Ver: NÓVOA, Victor. Condomínio Nova Era. São Paulo:
Giostri, 2014, p. 19.
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Depois da primeira temporada no Sesc Consolação,
Condomínio Nova Era esteve em cartaz nos últimos dias
de existência da antiga sede do Núcleo Bartolomeu de
Depoimentos, na Pompeia, no episódio final de uma longa
batalha do coletivo anfitrião contra o processo de despejo
resultante da especulação imobiliária em curso no bairro.
“Seria nosso penúltimo dia5 de apresentação de Condomínio
Nova Era naquele espaço, quando, umas 7h30 da manhã,
os artistas do Núcleo Bartolomeu nos ligaram para que
recolhêssemos nosso cenário, pois a polícia estava lá e o
grupo precisava desocupar imediatamente o local”, relembra
16

Victor. A atriz Laís Marques, amiga de faculdade de Victor e
futura integrante do elenco de Entre Vãos, assistiu à sessão de
26 de novembro de 2014, que acabou sendo a derradeira. “O
espaço estava sofrendo despejo, havia ali inclusive o protótipo
do prédio que iria ser construído. A realidade contaminava a
ficção. E essa mistura, por meio de uma voz próxima, chamava
muito a atenção: o texto tinha contundência e consistência.
Me apaixonei pelo trabalho”, diz Laís. “Para mim, Victor, em
sua dramaturgia, conversa com a obra de Plínio Marcos6, seu
‘colega’ lá de Santos.”
5
A peça deveria ﬁ car em cartaz até 28 de novembro de 2014, mas teve sua última
apresentação no dia 26.
6
Plínio Marcos (1935-1999): ator e dramaturgo nascido em Santos-SP, autor de Dois Perdidos
Numa Noite Suja e Navalha na Carne, entre outras peças.
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Condomínio Nova Era havia sido criado com base em
experiências reais de despejo e foi literalmente despejado
do espaço cultural, junto com as e os artistas anfitriões.
O evento deu mais força à pesquisa cênica d’A Digna, pois
reiterava a urgência em questionar a voracidade do capital
sobre as paisagens urbanas e seus usos e o impacto na vida
das e dos habitantes. “Essas histórias nos interessam por
pertencerem a uma parcela importante da roda capitalista
de São Paulo, a ‘classe baixa’, mão-de-obra barata que
derrama diariamente um suor exangue para manter o mínimo
de humanidade: um teto sobre a cabeça, um pouco de
comida e rudimentos de relacionamentos”, afirma Helena7.

17

Alécio Cezar

7
LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas - laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2017, p. 69.

Da esq. para a dir.: Rogério Tarifa, Eduardo Mossri, Karen Menatti, Jussara Bracco,
Helena Cardoso, Victor Nóvoa e Adilson Azevedo
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Detalhe do cenário

“Entrar nos quartos de pensão das personagens de
18

Condomínio Nova Era representa nos descolarmos do
lugar comum construído pela mídia sobre a parcela pobre
da população e reconhecermos partes de nós naquelas
intimidades”, completa.

Novos parceiros, outros emaranhados
O espetáculo também participou da programação da
Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo em 2015,
com apresentações no espaço do grupo Sobrevento, no
bairro do Brás. Gradativamente, A Digna confirmava a opção
artística por encenações não convencionais, mantendo como
referências constantes as próprias dinâmicas urbanas,
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algo que mais tarde se consolidou como característica
fundamental do trabalho do coletivo. Foram muitos
aprendizados conquistados com a criação e a realização
de Condomínio Nova Era – de questões inerentes ao trabalho
cênico (as relações em equipe, as opções dramatúrgicas
e estéticas mais condizentes com a proposta d’A Digna,
a adaptação da montagem a diferentes espaços etc.) à
reafirmação das características éticas, poéticas e estéticas
do grupo teatral formado por Ana Vitória, Helena e Victor.
Graças às temporadas da peça, A Digna também se tornou
mais conhecida pelo público e pela crítica.
A maior conquista, no entanto, talvez tenha sido a

19

possibilidade de reunir novas e novos parceiros, artistas que
permanecem com o trio até o momento de escrita deste livro.
“O encontro com A Digna se deu por um convite do ator e
diretor Rogério Tarifa. Ele usava músicas minhas para fazer o
aquecimento do elenco de Condomínio Nova Era, que estava
dirigindo”, conta o músico Carlos Zimbher. “A equipe acabou
se envolvendo com o repertório e veio o convite para fazer a
trilha, juntamente com meu amado parceiro Jonathan Silva.
Uma das músicas usadas nesses aquecimentos acabou
entrando na trilha sonora da peça. As outras foram compostas
por mim e pelo Jonathan especialmente para o espetáculo.”
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Segundo Zimbher, todas as músicas surgiram a partir
do texto escrito por Victor Nóvoa – às vezes, de modo
literal, como trechos da dramaturgia; em outros momentos,
tomando assuntos e entrelinhas como inspiração.
“Nas trilhas que faço, geralmente proponho outra camada
para a narrativa cênica, apontando com a música elementos
que foram despertados em mim pelo texto”, diz ele. “Posso
também ampliar esse arco, vazando para situações que não

E

estão necessariamente retratadas na dramaturgia, mas que
inevitavelmente conversem com ela.”
A atriz e produtora Catarina Milani também teve seu
20

primeiro contato com A Digna graças a Condomínio
Nova Era – na época, como espectadora. Gostou tanto
do espetáculo que, apesar das sessões lotadas no Sesc
Consolação, encarou as filas de espera e conseguiu revê-lo.
“O tema chamou minha atenção: nunca havia visto um grupo
de teatro discutindo o despejo. Me tocou profundamente.
‘Precisamos falar sobre isso’, eu pensava. Hoje talvez seja
mais comum, mas naquele momento não era”, recorda
Catarina. “A encenação me surpreendeu, havia algo ali que
me interessava muito: aquele formato, naquele lugar – mesmo
sendo no Sesc Consolação, não era numa sala convencional
de teatro –, com a itinerância do público, que ia para lá e
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Elenco e equipe na concentração antes do espetáculo

para cá, e os tapumes que eram deslocados. Além disso,
achei as músicas muito emocionantes.”
Catarina, então uma estudante de atuação na SP Escola

21

de Teatro, admite ter se tornado fã d’A Digna depois de
Condomínio Nova Era. “Eu me perguntava: ‘onde estavam
esses artistas, fazendo um teatro completamente novo,
diferente daquilo com que eu estava acostumada?’ Não
estavam na boca dos meus amigos do teatro, por exemplo”,
diz ela. “Eram imensos para mim, mesmo que estivessem
no início de sua trajetória.”
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Novos modos de convívio
Para Ana Vitória, Helena e Victor, revelava-se fundamental
questionar – como artistas e moradores de São Paulo – o
que a cidade significava para eles e como a queriam. Foi do
olhar crítico para a dinâmica entre as experiências singulares
e a megalópole como espaço comum que surgiu a ideia
de iniciar, com Condomínio Nova Era, uma sequência de
peças que pusesse ênfase nas transformações ocorridas
na cidade por consequência da especulação imobiliária, em
suas diversas facetas. Começava, então, a chamada Trilogia
do Despejo, à qual viriam se somar a peça Entre Vãos (2016)
22

– em cuja base de pesquisa estavam os relatos de pessoas
despejadas do Edifício São Vito, nas imediações do Parque
Dom Pedro II, prédio em que chegaram a residir quase 3 mil
pessoas8 e tinha como propósito a moradia no centro para
trabalhadores da região – e Estilhaços de janela fervem no
céu da minha boca (2021), criada e apresentada durante a
pandemia do coronavírus.
Hoje, com o olhar mais amadurecido e a perspectiva trazida
pelo trabalho continuado, os três artistas confirmam que a
temática do tríptico não se limita às questões de moradia
decorrentes das transformações impostas pelo processo
8

Calcula-se que havia entre 500 e 600 famílias na época do despejo.
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de gentrificação, mas trata principalmente da diminuição da
autonomia do indivíduo em sua relação com o espaço urbano
e da redução das possibilidades de convívio. “Entendemos
que os interesses do pensamento hegemônico mercantil
conduzem as ações tanto do poder público quanto de
instituições privadas para, na maioria das vezes, cooptar ou
descartar quaisquer narrativas dissonantes e outras formas
de viver e transitar pela cidade. É nosso intuito refletir sobre
isso e elaborar resistências a essa condução, incentivando
e ampliando uma rede de olhares sensíveis e pensamentos
críticos para a formação de novos modos de convívio na
cidade”, explica Ana Vitória.

23

De acordo com a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik,
em “O lazer humaniza o espaço urbano” (2000)9, a ideia
de cidade como polis surge do princípio da igualdade de
diferenças; funda-se na possibilidade de que indivíduos
diferentes possam viver em conjunto por meio de um contrato
político estabelecido entre eles. Porém, a concepção de
um modelo privado de cidade atribui a espaços segregados
a falsa ideia de uma qualidade de vida individualizada.
Assim, a dimensão pública perde gradativamente seu caráter
político de contrato social e torna-se mera administração de
9
ROLNIK, Raquel. O lazer humaniza o espaço urbano. In: Sesc-SP (Org.). Lazer numa
sociedade globalizada. São Paulo: Sesc São Paulo/World Leisure, 2000.
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serviços. “Na verdade, o espaço público vai diminuindo ao
ser capturado e privatizado, restando apenas e tão somente
aquele necessário para a circulação de mercadorias, inclusive
de mercadorias humanas”, afirma Rolnik (2000, p. 182). “[E]
svazia-se a dimensão coletiva e o uso multifuncional do
espaço público, da rua, do lugar de ficar, de encontro, de
prazer, de lazer, de festa, de circo, de espetáculo, de venda.”
Em 2020, ao ser contemplada pela 34a edição da Lei
Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São
Paulo, A Digna optou por não retomar a primeira montagem
24

de Condomínio Nova Era entre o conjunto de ações que
celebrariam a primeira década do coletivo. Em vez disso,
o trio decidiu experimentar a dramaturgia do espetáculo
em parceria com outros artistas, ocupando virtualmente10
diferentes cenários da cidade e moldando a trama às
urgências das comunidades locais, um desejo que surgiu
durante as pesquisas e vivências em diferentes bairros
paulistanos por ocasião da criação de Convescotes (2017).
A Digna abriu, então, um chamamento público11 para
grupos paulistanos que não haviam sido fomentados naquela
10

“Virtualmente” em razão do longo período de conﬁnamento imposto pela pandemia do
coronavírus. Se tivesse sido possível, a ocupação teria sido presencial.
11
A convocatória se chamou Criação Cênica em Convívio, como parte do projeto A Digna,
10 Anos: Desvelar o Traçado, Apontar o Porvir.
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edição, mas que tinham experiência no diálogo com sua
comunidade. Foram selecionados os coletivos DioTespissio
(de São Miguel Paulista) e Pedra Rubra (atuante na zona
sul da cidade) e a Cia. Variante (voltada ao teatro para
crianças). As ações de criação em convívio com A Digna
aconteceram em ambiente digital como consequência da
pandemia, e os experimentos cênicos resultantes foram
apresentados via Zoom ou Youtube entre os meses de
outubro e dezembro de 2020. A Cia. Variante criou A
lágrima que cai do teto que não se tem, um curta-metragem
sobre o tema do despejo, voltado para o público
infantojuvenil e suas famílias. De janela em janela: entre
chãos de água foi o experimento cênico do Coletivo Pedra

25

Rubra, com foco na intimidade de três mulheres sob as
precariedades sociais dilatadas em nossa sociedade.
E Deságuas, do Coletivo DioTespissio de Indagação Teatral,
aborda os desafios, provocados pelas enchentes, na vida
dos moradores da zona leste de São Paulo.
“Quando idealizamos essa troca, nos perguntávamos:
‘que outras Cleides, Marias e Jucilenes12 habitam São
Paulo?’ Encontramos outras facetas dessas mulheres nas
personagens desenvolvidas por Beliza, Lilian e Juliana, do
12

Menção às personagens de Condomínio Nova Era.
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Coletivo Pedra Rubra”, conta Helena. “A força do coletivo,
presente nas cenas de reunião de condomínio na nossa
montagem, surgiu no enfrentamento às enchentes que
assolam São Miguel Paulista todos os anos, no experimento
do DioTespissio. E os filhos da Maria, que em nossa peça
apareciam em menção póstuma, foram materializados por
meio do menino da animação criada pela Cia. Variante.”

26
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Um olhar em perspectiva
Leve o travesseiro
São Jorge Guerreiro
O vinil e a vitrola
O rádio de pilha
Presente de filha
Junte tudo e dê o fora
E agora, de Jonathan Silva e Carlos Zimbher13
27

Enquanto redigia o capítulo-caderno sobre Condomínio Nova
Era, dei-me conta de que essa peça representava um ponto de
virada no percurso artístico d’A Digna. Eu – Maria Fernanda –
pesquisava a trajetória do coletivo já havia meses e conseguia,
de certo modo, ter a visão do todo. Com aquele projeto, pela
primeira vez o trio tinha sido contemplado com um edital do
ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo)
e incorporara diretamente no processo criativo da peça uma
equipe de artistas parceiros. Além disso, durante a execução
da proposta, A Digna adotou escolhas éticas e artísticas que
13

Música composta para a peça.
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influenciariam as criações seguintes. E mais: Condomínio Nova
Era recebeu atenção da crítica especializada, o que trouxe
ao grupo questionamentos interessantes. Por isso, achei que
valeria a pena uma avaliação retrospectiva do processo que
resultou na peça e propus ao trio uma breve entrevista, que
reproduzimos a seguir. Ana Vitória, Helena Cardoso, Victor
Nóvoa estão identificados por suas iniciais, assim como A
Digna, quando a resposta é coletiva.
MF – Como vocês avaliam a realização do projeto
de Condomínio Nova Era na trajetória d’A Digna, com
28

base no olhar de hoje? O que representou, de fato? Que
questões trouxe a vocês como coletivo e como artistas,
individualmente?
AD – Foi o primeiro trabalho em que tivemos muitas pessoas
artistas envolvidas, trazendo as próprias poéticas. E, olhando
para esse percurso, com a experiência de agora, percebemos
que nos deslocamos e compreendemos nossos processos
criativos por meio das relações que vamos desenvolvendo
com outres. Interessa-nos não apenas o convívio na estética
de nossos trabalhos, mas também nas relações éticas. O
atravessamento que as parceiras e os parceiros fazem em
nossa trajetória vai compondo e alterando o olhar que temos
para nosso modo de produção.
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De certa forma, a ideia de que a cidade é um personagem
vivo em nossos trabalhos já estava presente nas criações
anteriores, mas em Condomínio Nova Era ampliamos esse
olhar e entendemos que nossa pulsão criativa aborda questões
estruturais de nosso contexto social a partir da subjetividade do
sujeito histórico. Condomínio Nova Era aponta este caminho:
um mergulho em situações íntimas dos personagens que
deflagram e questionam uma racionalidade mercantil que pauta
as relações de poder que determinam os usos dos espaços
da cidade.
VN – Foi um processo intenso em muitos sentidos. Se

29

Despautérios foi minha primeira dramaturgia profissional,
Condomínio Nova Era tornou-se o primeiro texto em que trato
diretamente de questões que atravessam minhas experiências
de vida. É um material textual que se apresenta como uma
parte do meu corpo; compartilhá-lo com outras e outros
artistas e abrir espaço para que elas e eles alterassem essa
dramaturgia de acordo com as próprias vivências foi um
processo de desapego e deslocamento. Essa composição
entre o que escrevo e o que as outras pessoas artistas podem
alterar no processo criativo me incentivou a pesquisar ainda
mais o ato de escrever para a cena. Isso me deu vontade
de continuar escrevendo e ficcionalizando minhas vivências
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e meus olhares sobre o mundo. Foi em Condomínio Nova
Era que resolvi que iria de uma vez por todas me dedicar
completamente à escrita.
HC – Antes de Condomínio Nova Era já tínhamos, eu e Victor,
trajetórias como artistas-produtores, seja em parceria com
outros artistas e coletivos, seja nos trabalhos anteriores d’A
Digna. Mas foi nesse processo que encontramos nossa maneira
de estar em relação com outros/as criadores/as, buscando
uma pulsação em comum para manter o equilíbrio entre a
livre criação e a materialização possível frente a orçamentos
30

e prazos determinados por um edital público. Com a chegada
da Vitória na assistência de produção durante as temporadas,
entendemos quem éramos juntos: o que era A Digna, como
queríamos trabalhar, como nos escutamos (a nós e aos outros),
como dividimos as funções, tarefas, decisões, mas também
como compartilhamos o prazer e o poder de estar em cena
e em constante busca criativa. Hoje em dia, temos mais claro
pelo que ansiamos em cada novo projeto e cada nova parceria,
porque estabelecemos ali um fazer comum que é nosso.
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MF – Quanto ao modus operandi d’A Digna, que se afirmava
naquele momento, que lições o projeto trouxe?
AV – Acho importante destacar algo dessa ética de trabalho
sobre a qual falamos. Muitas vezes as pessoas me perguntam
sobre eu não estar em Condomínio Nova Era, como se eu
houvesse sido segregada; acho que isso revela dois sensos
comuns que assombram o fazer artístico e as relações de
trabalho, que valem a pena ser desmembrados e analisados
com bastante atenção.
Primeiramente, algo de precioso que fomos construindo é o
respeito pelas pesquisas e interesses de cada um. As criações
artísticas podem ter diversos caminhos e manter-se muito mais
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ricas se nossas pesquisas tiverem múltiplas possibilidades,
inclusive de se aproximarem e distanciarem, como aconteceu
nesse projeto. Pode soar como um meme, mas as relações
precisam de liberdade para se estabelecerem. Construímos, ao
longo dos anos, a força em nossa parceria e um compromisso de
cooperação e solidariedade – que é diferente de exclusividade.
Em segundo lugar, a desvalorização do trabalho de quem faz
a cena possível sem estar nela. À exceção de uma ou duas
sessões, acompanhei praticamente todas as apresentações
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de Condomínio Nova Era. Conhecia as respirações e, ainda
assim, me comovia todas as vezes que via a personagem da
Helena apanhando em cena. Seria possível dizer que o meu
trabalho como produtora não era artístico? Nossas escolhas
sobre os parceiros de produção e as dinâmicas de trabalho
que assumimos com eles estão apontadas nesse momento de
nossa trajetória. Um trabalho feito por um coletivo é como uma
grande escultura moldada a muitas mãos, aquela que empurra
e aquela que resiste à força que empurra têm o mesmo status
de autoria em relação ao resultado.
32

MF – É possível dizer que A Digna se afirmou como
coletivo e com certas premissas ali? Em caso afirmativo,
que premissas seriam essas?
AD – Condomínio Nova Era nos ajudou a entender que
a proximidade em relação com as pessoas espectadoras
é fundante e nos move como artistas. Percebemos que
naturalmente, quando elaboramos um novo trabalho, desde
o início, já levamos em conta a aproximação física com
o público. Isso nos faz querer cada vez mais pesquisar o
teatro como ato social, como uma força política que cria
certos territórios comuns móveis que atritam com um olhar
mecanizado sobre a cidade.

J
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MF – Quanto ao entendimento do trabalho com a cidade, o
urbanismo, as questões sociais, como as temporadas de
Condomínio Nova Era (no Sesc Consolação, no espaço do
Sobrevento e no do Núcleo Bartolomeu) lhes ensinaram
onde vocês gostariam de encenar suas peças?
AD – Condomínio Nova Era aconteceu em espaços não
convencionais, mas dentro de lugares fechados, e no final do
espetáculo os/as espectadores/as e artistas iam para a rua,
pois a cena final acontecia no espaço concreto da cidade. De
certa forma, essa caminhada que ocorria no fim do espetáculo
é nossa trajetória como coletivo, porque cada vez mais fomos
habitando cenicamente a rua, cada vez mais nos seduzia a
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ideia de criar uma ação convivial que interferisse no cotidiano
da cidade e buscasse desestabilizar o olhar cotidiano que

Alécio Cezar

naturaliza certas relações de poder.

Jonathan Silva canta, enquanto público caminha para o segundo ato
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HC – Eu não diria que o espetáculo nos ensinou onde deveríamos
estar em cena, porque ele é mais uma de nossas criações,
mais uma realização de um caminho de construções coletivas.
Acredito que aprofundamos, ao lado de nossos parceiros e
parceiras, as relações diretas e íntimas com o público (já
presentes em Quase Memória) e com a cidade (já presentes
em Desencontro), assim como desenhou mais claramente o
caminho desde o íntimo de cada personagem até questões
mais coletivas e sociais, o que já estava apontado também em
Quase Memória. E, como acontece em pesquisas continuadas,
cada nova paisagem descoberta na caminhada nos gera outras
34

perguntas e desejos que, por sua vez, geram novos projetos. Por
isso, novos modos de interação com espectadores e de estar
em cena na cidade foram encontrados em Entre Vãos, a peça
seguinte, e foram ainda mais radicalizados em Estilhaços de
janela fervem no céu da minha boca, a última obra da trilogia.
Aprofundamos nossa pesquisa a cada espetáculo.
MF – Como vocês lidaram com as primeiras críticas
especializadas?
AD – Condomínio Nova Era recebeu críticas de diversos
profissionais. A maioria avaliou o trabalho de forma positiva
e duas apontaram incômodos em relação à construção das
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personagens do espetáculo, afirmando que eram simplistas
e não davam conta da complexidade da realidade. Foi muito
interessante lermos essas críticas na mesma semana em que
recebemos os comentários de moradoras e moradores de
ocupações que haviam assistido ao espetáculo. Eles e elas
saíram fortemente impactadas com o trabalho e identificadas
com a força viva das personagens que apresentamos. Isso nos
gerou alguns questionamentos. Por que um crítico, que não
vive a realidade do espetáculo e tem certos enquadramentos
teóricos, diz que uma personagem não reflete a complexidade
da realidade, enquanto pessoas que viveram na ocupação
representada pela peça (ou em situação análoga) disseram que
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o trabalho as tocara profundamente por mostrar a complexa
realidade da moradia em São Paulo? Qual ideia deve nos
mobilizar mais? Qual opinião tem mais espaço de circulação?
Antonio Cândido nos diz que o trabalho da crítica é sair da
impressão e criar um juízo sobre a obra, e nesse vasto caminho
sabemos que as formulações de juízos não são isentas nem
universais. Elas correspondem a molduras teóricas que estão
presentes na própria visão do/a crítico/a; quando um especialista
emite uma opinião crítica, ele também fala sobre sua experiência
no mundo, ou seja, apresenta a estrutura de pensamento que o
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fez chegar a essa lógica e assim emite uma abertura dialética
sobre a sua própria crítica. Uma crítica já traz consigo a própria
crítica de si, pois apresenta os recortes escolhidos, muitas vezes
marcas sociais do crítico, preferências e limitações no olhar.
Por isso, cada vez mais nos interessa pensar a crítica a
partir de uma lente performativa que não separa o sujeito do
objeto. A ideia de que a obra de arte é um objeto para ser
analisado e dissecado pelo olhar de um especialista, que tem
certos pressupostos teóricos que o legitimam como o emissor
de uma opinião normativa, não nos movimenta como artistas.
36

Buscamos o pensamento mobilizador que pode potencializar
nosso trabalho criativo, sem receio de nos defrontar
com palavras que possam encontrar problematizações
nas experiências artísticas que propomos, mas sempre
colocando-as em perspectiva e buscando como reverberam
em nosso olhar sobre o trabalho. O pensamento de qualquer
crítico tem as marcas corporais que o identificam, e o que
parte desse olhar analítico está inscrito em determinados
enquadramentos lógicos que também precisam ser levados
em conta quando se recebe uma crítica. A partir dessa
perspectiva, lemos, ouvimos, refletimos, nos questionamos,
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dialogamos com, mas não pautamos nossos trabalhos pelas
críticas profissionais.
MF – Por fim, uma perguntinha especial para Victor: você
não pensou mais em voltar a atuar?
VN – Volta e meia faço substituições e sempre me dá muito
prazer, mas não participo do processo de criação do espetáculo
como ator há muitos anos. As criações artísticas d’A Digna são
sempre intensas. As dramaturgias sofrem muitas alterações
e acabam tendo diversas versões no decorrer do processo.
Estar em cena e ao mesmo tempo escrever e reescrever
durante a criação do espetáculo me atrapalhava tanto como

37

ator quanto como escritor. Pois, para mim, são pontos de vista
complementares, mas bastante distintos. A matéria de criação
do ator é muito diferente da do escritor e, como minha vontade
artística foi se encaminhando para o trabalho com a palavra

Helena Cardoso

escrita, naturalmente fui deixando de atuar.

Lançamento do livro Condomínio Nova Era na Livraria Realejo em Santos, em 2015

projeto_livroe_cad_c_af02.indd 37

23/12/21 14:45

38

projeto_livroe_cad_c_af02.indd 38

23/12/21 14:45

Todas as imagens: Alécio Cezar

39

projeto_livroe_cad_c_af02.indd 39

23/12/21 14:45

40

projeto_livroe_cad_c_af02.indd 40

colorida

23/12/21 14:45

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 1

23/12/21 14:48

2

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 2

23/12/21 14:48

[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
cartografia de encontros
3

Nossa poética é simultânea, acontece em distintas direções,
compõe um emaranhado de fios narrativos com diferentes
subjetividades e convida a um olhar crítico ao tempo em que
vivemos, mas sem perder a dimensão afetiva do convívio.
Como foram a criação, a realização e os desdobramentos
de Entre Vãos, espetáculo que abriu novos horizontes para
A Digna e é em si mesmo um emaranhado poético: uma
tessitura em convite à memória que nos embala, ao corpo que
agora nos encontra e ao espaço comum entre nós. Por isso,
a cartografia de nossas experiências nas ruas da cidade não
caberia em um registro domado pela linearidade cronológica.
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O conjunto deste livro está composto por oito cadernosmemórias-ações, que permeiam nossa trajetória de dez anos
e podem ser lidos na sequência que o/a leitor/a escolher.
Cada um desses cadernos tem seu próprio contorno, suas
especificidades e traz aspectos distintos de nossos vestígios
poéticos pela cidade. Cada passo ao longo desses dez anos
foi dado em conjunto, numa rede de afetos que perpassaram
nossa poética. Cada caderno desse corpo textual te faz um
convite à errância. Erre conosco.
Com digno carinho,
4

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
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6

ENTRE OS VÃOS
DA CIDADE
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P

rimeiro encontro. A caminhada de casa ao metrô. Os

percursos dentro do próprio metrô: baldeações, subidas,

7

descidas e corridas. A lufada de ar-condicionado no vagão, a
baforada quente já na rua. A caminhada da estação de metrô
até o sacolão, na Barra Funda, seguindo as orientações
recebidas por e-mail. Um café espresso durante a espera,
depois um breve trajeto até o edifício, junto com um grupo
de pessoas. Subindo a escada, entramos no apartamento
da mulher, que se apresenta como Anjo de Corredor1:
memórias e tempos embaralham-se no dulçor do refresco
de groselha. Uma carta de amor, acompanhada pela canção
1

Anjo de Corredor era a moradora ou o morador do antigo edifício São Vito que, em troca de
certa quantia de dinheiro, acompanhava os demais residentes nas dependências do prédio
até seus apartamentos, como uma espécie de escolta, especialmente durante os cortes de
energia nas áreas comuns.

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 7

23/12/21 14:48

Muito Estranho, na voz de Dalto, na vitrola. E, então, a visita
inesperada, o susto, o grito – e a suspensão. O que acontece
naquele outro cômodo? Escutamos atentas e atentos a
marcante história que nos recorda, indiretamente, uma certa
imagem de A hora da estrela, de Clarice Lispector: a vizinha
Mychelly estatela-se na rua fria em frente ao prédio, quase
como a Macabéa atropelada na via da grande cidade, quase
como o prédio chamado São Vito que treme, treme e depois
é feito pó ao ser posto ao chão. É preciso sair, respirar ar
de vida.
Segundo encontro. No trajeto seguinte, a saída do
8

metrô desemboca numa padaria de esquina. Uma garrafa
de água, por favor. Logo adiante, no salão do edifício do
antigo Hotel Cambridge, próximo ao Vale do Anhangabaú

Helena Cardoso como Anjo de Corredor
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(uma ocupação liderada por Carmen Silva, integrante do
Movimento Sem Teto do Centro – MSTC, afiliado à Frente
de Luta por Moradia), onde funciona o sebo Lido e Relido, o
Livreiro termina de afeitar-se. Está prestes a ser despejado
em razão da especulação imobiliária; está prestes também
a apresentar sua palestra derradeira sobre Os sofrimentos
do jovem Werther, de Goethe, que lhe recorda um antigo
amor epistolar. O som do velho rádio mistura-se à tecnologia
sedutora: a parceira de sexo virtual logo desponta na tela.
Estamos sentadas e sentados no ambiente timidamente
iluminado, testemunhando a troca de afagos virtuais, quando
a empreendedora imobiliária aparece dando seu ultimátum:
Livreiro e livros devem desaparecer daquele local o quanto

9

Alécio Cezar

antes. É preciso sair, respirar ar de consolo.
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Terceiro encontro. Quando o percurso nos leva a um bar
no largo Santa Cecília e daí logo a uma paleteria mexicana,
uma jovem balconista grávida encara as possibilidades de
seu futuro. Agarra-se ao efêmero acalento do pirulito, o
dulçor que disfarça a perspectiva sombria. Mais um despejo:
depois de ter deixado o São Vito, a moça teria que abandonar
o quartinho de fundo em que morava. A gravidez era, portanto,
alegria e preocupação. A aposta no risco – blefar diante da
proposta inusitada (e indecorosa) da tal “empresária” que
um dia apareceu na paleteria, perguntando sobre seu bebê
– parecia ser a solução menos cáustica. Encolhemo-nos
10

em nossas cadeiras, solidárias e solidários. Na chamada
via celular, o carinho do amante virtual; na porta da frente,
as ameaças da “empresária” para que se cumpra um
certo acordo. É preciso sair, respirar ar de esperança.
Os vãos do tempo. As cenas aconteciam simultaneamente.
Em que “quando” estávamos? Em 1984, ano do movimento
Diretas Já? Na segunda década do século XXI? Os vãos da
cidade. Onde estávamos? No velho São Vito ou em imóveis
atuais ameaçados pela gentrificação? Nova caminhada ao
metrô – até a estação Marechal Deodoro, Anhangabaú ou
Santa Cecília. Graças ao emaranhado de tempos e espaços
que o teatro consegue instaurar, não importa o percurso,
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a parada seguinte será sempre a estação Sé. E nós que
espiamos de cima, curvados sobre a barra de metal da
mureta, do alto daquele vão, observamos a Anjo de Corredor,
o Livreiro e a Balconista como aparições inquietantes,
estranhamente familiares, pertencentes tanto a um passado
concreto quanto a um futuro incerto, entre os trilhos, os trens,
os passantes e os funcionários da limpeza.

Corpografias urbanas
A vivência proporcionada por Entre Vãos, o segundo

11

espetáculo da Trilogia do Despejo e a sexta criação d’A Digna,
fica impregnada no corpo. Contemplado pela 2a edição do
Prêmio Zé Renato, da Secretaria Municipal de Cultura de
São Paulo2, Entre Vãos possibilita uma singular experiência
da cidade, fazendo do público não só testemunha das
histórias apresentadas como também participante delas.
Cada um dos três personagens – a mulher que se apresenta
como Anjo de Corredor, o Livreiro e a Balconista – recebe
grupos de espectadoras e espectadores em espaços
2
O espetáculo foi produzido em 2016 com aporte da 2a edição do Prêmio Zé Renato para a
Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e teve uma segunda
temporada como parte de um projeto selecionado pela 29a edição da Lei de Fomento ao Teatro
para a Cidade de São Paulo, em 2017.
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Doces recebidos pelo público na casa da Balconista

diferentes do centro de São Paulo (os “seus” territórios)
e, simultaneamente, partilha algo de sua intimidade. Na
concepção cênica do diretor convidado Luiz Fernando
Marques, o Lubi, os lugares também falam; expressam-se
em linguagem própria. Uma quarta personagem –
a empresária e advogada Walkyria Ferraz, alegoria da força
capitalista – irrompe nas três narrativas, mudando o curso
de todas elas.
Os percursos a pé eram feitos dos pontos de encontro
(o sacolão, a padaria e o bar) aos locais onde estavam
os personagens e, depois das cenas, desses pontos às
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estações de metrô mais próximas, sempre em conjunto.
Cada grupo contava com um produtor. No trajeto entre
os espaços íntimos e os vagões do metrô, o público
escutava um audioguia que combinava a trilha sonora,
divagações do respectivo personagem sobre o próprio
caminho e trechos que descreviam a morte de Mychelly,
lembrança comum à Anjo, ao Livreiro e à Balconista,
os três moradores do Edifício São Vito.
A urbanista brasileira Paola Berenstein Jacques (2008)3
chama de “corpografia urbana” essa “cartografia realizada
pelo e no corpo [grifos nossos], ou seja, a memória urbana
inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade,
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uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida,
que fica inscrita mas também configura o corpo de quem a
experimenta”. Ao propiciar que o público vivencie a cidade
junto com as atrizes e o ator, numa tessitura dramatúrgica
dinâmica que não depende apenas da palavra, A Digna
propõe uma corpografia urbana partilhada, que permite que
todas e todos impregnem seus corpos e afetos com as
informações e as sensações despertadas pelo contato com
os personagens e com os espaços e pelas caminhadas.
3

JACQUES, Paola Berenstein. Corpograﬁ as urbanas. Arquitextos, São Paulo, ano 08,
n. 093.07, Vitruvius, fev 2008. Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/
08.093/165.
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Como Jacques pontua, no mesmo texto4:

Os espaços menos espetaculares da cidade
resistem, assim, nesses corpos moldados pela sua
experiência, ou seja, resistem nas corpografias
resultantes de sua experimentação, uma vez que
esses corpos denunciam, por sua simples presença
e existência, a domesticação dos espaços mais
espetacularizados, sua transformação cenográfica.
As relações perceptivas com a cidade, que derivam
das experiências sensório-motoras dos espaços não
espetaculares, em suas diferentes temporalidades,
formariam então um contraponto à visualidade rasa
da imagem da cidade-logotipo, da cidade-outdoor de
cenários espetacularizados, desencarnados.
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Entre Vãos se inspira em histórias individuais de moradores
do centro da cidade e escava os escombros das memórias
do antigo Edifício São Vito, outrora localizado na baixada
do Glicério, a fim de discutir os efeitos da gentrificação
sobre a população menos favorecida. Estigmatizado como
“favela vertical” e “treme-treme”, o São Vito teve sua imagem
associada à ideia de ilegalidade e criminalidade para justificar
uma intervenção pública no imóvel, mas era apenas um
prédio habitado por pessoas de baixa renda, como revela o
4

Idem. Ver nota anterior.
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estudo da pesquisadora e urbanista Renata Monteiro Siqueira
(2018)5. Com 27 andares, somando cerca de 600 quitinetes
no total, o São Vito enfrentava problemas de manutenção
que contribuíram para a imagem difundida pela imprensa de
“símbolo da deterioração do centro”, “deslegitimando o direito
dos moradores como proprietários ou inquilinos”6.
De acordo com Siqueira, a estigmatização do São Vito
sempre esteve relacionada a projetos de reurbanização e
revalorização do centro de São Paulo com o objetivo de
atrair investimentos para turismo na região, atravessando
distintas gestões da prefeitura. O edifício foi esvaziado
pelo poder público em 2004, com a promessa de que seria
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reformado. No entanto, entre 2010 e 2011, foi demolido. Em
2014, a prefeitura oficializou a cessão do antigo terreno do
São Vito para o Sesc São Paulo. A estrutura narrativa de
Entre Vãos foi baseada em matérias de jornal da época
da demolição do edifício, em trabalhos iconográficos da
exposição Habite-se7, na Galeria Olido, e no documentário
Memórias de Concreto (2011)8. Estabeleceu-se assim um
5

SIQUEIRA, Renata Monteiro. Edifício São Vito: poder público, imprensa e estigmatização.
Revista Brasileira de Estudos Urbano e Regionais, Rio de Janeiro, v.20, n.2, p. 269286, 2018.
6
SIQUEIRA, p. 282, 2018.
7
A exposição, que reuniu fotos e vídeos da documentarista Camila Mouri, ﬁcou em cartaz na
Galeria Olido de 15 de abril a 30 de maio de 2009.
8
Realizado por Raquel Ribeiro, Suellen Smosinski e Wendel Simões, da Universidade
Metodista de São Paulo, e disponível pelo link https://youtu.be/DOELtXS_baI.
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exercício ficcional que levava em conta o entrelaçamento das
questões de moradia em São Paulo com a trajetória artística
d’A Digna. Durante o processo de criação da peça, o trio
deu continuidade à pesquisa sobre moradia, desenvolvendo
trabalhos artísticos dentro da Ocupação Hotel Cambridge e
colhendo relatos de pessoas que viviam e ainda vivem em
constante perigo de despejo.

Processo de criação conjunta
16

Condomínio Nova Era, a primeira peça da Trilogia do
Despejo, acontecia em espaços cênicos não convencionais,
mas ainda não incluía a relação com os elementos vivos da
cidade; Entre Vãos, por sua vez, propunha uma experiência
singular de corporeidade: a composição conjunta de grafias
urbanas efêmeras por meio de errâncias pelos cenários não
espetaculares de São Paulo e pelo contato físico e afetivo
com histórias ocultadas, apagadas ou soterradas – algo que
se tornou marca do coletivo ao longo dos anos.
“Muitas das ações do poder público e das instituições
privadas são determinadas atualmente pelo pensamento
mercantil hegemônico. Por isso, narrativas dissonantes,
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que revelam outras formas de viver e transitar pela cidade,
acabam sendo descartadas, ignoradas ou cooptadas”,
afirma Helena. “Por isso, buscamos sempre refletir sobre
como construir resistências a essa condução, ampliando uma
possível rede de olhares sensíveis e pensamentos críticos para
a formação de novas formas de convívio na cidade.”
A pesquisa sobre a vida cotidiana no Edifício São
Vito e a demolição gradual do prédio trouxe questões
incontornáveis: o que aconteceu com seus moradores
e moradoras? Para onde foram? Como tantas pessoas,
cuja vida estava organizada ao redor do centro da cidade,
refizeram seus laços afetivos e urbanos longe dali? O que

17

ficou da corpografia urbana desses moradores e moradoras?
Que memórias e discursos se transformaram em ruínas e
pó quando o São Vito foi inteiramente destruído? O que
desapareceu com a demolição do edifício? Em que vãos as
vidas delas, deles e as nossas se cruzam?
O argumento inicial do espetáculo foi concebido em
parceria com André Grynwask e Pri Argoud, da produtora
audiovisual Um Cafofo, que assinaria as intervenções
multimídia do espetáculo. A Digna convidou Lubi, do Grupo
XIX de Teatro, para a direção, considerando sua experiência
com encenações em espaços não convencionais, e Lubi
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trouxe o ator Paulo Arcuri como seu assistente. O elenco
seria composto por Ana Vitória e Helena e mais dois artistas
convidados: Laís Marques e Plínio Soares. Em setembro
de 2015, a equipe escolhida para o projeto começou a se
reunir. Elenco e direção encontravam-se para exercícios e

H

improvisações, a fim de estabelecer uma sintonia entre todas
e todos e estimular a escuta apurada e a disponibilidade
física para o encontro com a audiência e a cidade. Em
paralelo, Victor escrevia a dramaturgia. Era uma escrita
diferente, que previa desde o início a “coautoria cênica” do
público, em trajetos a pé ou de metrô. “A intenção era que
18

essa caminhada pelas vias públicas estivesse impregnada
pelos sentimentos provocados pelo despejo sofrido pelas
personagens”, afirma o dramaturgo, “e que esse estado fosse
um convite a uma atitude contemplativa e afetiva em relação
às ruas por onde caminhassem.”
Nos últimos meses de 2015, com a dramaturgia pronta,
foram realizadas diversas leituras do texto com toda a equipe
de criação. Intervenções audiovisuais, cenário, figurino e
trilha sonora começaram a ser rascunhados. O músico
e compositor Carlos Zimbher trouxe canções inspiradas
em cada personagem. O audioguia foi sendo desenhado,
costurando paisagens sonoras e canções de Zimbher aos
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Flavio Barollo

Helena Cardoso e Plínio Soares seguidos pelo público em 1º Ato pela Luz

textos de Victor na voz de cada personagem.
“Entre Vãos foi um desafio especial para mim. A temática
e a inserção da cidade como personagem não me eram
estranhos, já que meu trabalho como compositor tem essa
pegada de crônica da cidade também”, comenta Carlos
Zimbher. “Todavia, a ideia de que o público ouviria parte do
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texto e as canções com um fone de ouvido gerou um lugar
na criação da trilha inusual. De alguma maneira, isso até
facilitou o processo de compor as músicas pois elas teriam,
para além da relação com cada personagem, esse espectro
imenso que é a cidade como personagem. Então, o que
a princípio soou para mim como uma dificuldade, acabou
sendo uma aliada nesse processo que foi dos mais ricos
que já vivenciei.”
A produção acertou as últimas negociações com
os futuros espaços de cena. Assim, no início de 2016,
começaram os ensaios já nos ambientes de cada um dos
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Plínio Soares como Livreiro
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três personagens: a Anjo de Corredor (Helena), o Livreiro
(Plínio) e a Balconista da paleteria (Laís), com a presença
de Ana Vitória, incumbida de dar corpo e voz à Walkyria,
a empresária que se relaciona com as outras três figuras.
Para que o deslocamento de Walkyria fosse possível –
e ela estivesse presente nas três cenas previstas para
acontecer simultaneamente –, definiu-se um percurso
de moto, que iria da Barra Funda a Santa Cecília e, depois,
ao Anhangabaú e à estação Sé do metrô. Na primeira
temporada, a moto era conduzida por Ocimar Costa,
conhecido como Mandi e responsável pelo transporte dos
cenários d’A Digna desde 2013. Na temporada seguinte,
o ator Eduardo Leão e o dançarino Gilberto Rodrigues
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revezaram-se no deslocamento de Walkyria. “Os primeiros
dias de ensaio com a moto – com direito a anjo da guarda
– estão marcados no meu sistema nervoso por conta tanto
do medo quanto da adrenalina”, conta Vitória.
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Ela rememora também o intricado processo de criação
da personagem e da obra. “Quando as leituras se
transformaram em ensaios, o elenco se dividiu. Mas eu
permaneci presente no todo, deslocando-me para os três
endereços ao longo da semana. Durante boa parte do tempo,
ficava assistindo aos ensaios dos colegas até o momento
da entrada da Wal. Eram esperas longas, mas prazerosas”,
comenta Vitória. “Isso foi riquíssimo, pois, além de ver a
construção de cada personagem e seus caminhos – de
Helena, Plínio e Laís –, acompanhava também os passos de
Lubi e Paulo. Sentia que de alguma forma, eu carregava a
22

conexão dos vãos, habitando o ‘entre’ que não era possível
preencher. Tentava contar sobre o todo, mas era difícil,
porque os vãos eram enormes e eu sentia a solidão de cada
personagem/cena/colega. Sentia também a da Walkyria,
que custou a ter seu tempo próprio.”
A equipe refazia os trajetos desde cada “residência” até
o metrô, reparando nas paisagens e em como gostariam
de interagir com elas. Durante os ensaios individuais – que
não foram muitos –, surgiu um impasse dramatúrgico:
o texto escrito no papel, em primeira pessoa, retratava uma
conversa do personagem com hipotéticos espectadores
e espectadoras. “Elas falavam de si, recordavam seus
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passados, apresentavam suas vontades e inquietações.
O público era incluído na realidade ficcional criada pelos
intérpretes”, conta Victor. “Devido a esse diálogo imprevisível,
as relações de convívio se potencializavam e o texto
dramatúrgico, por seu formato sequencial, não conseguia
prever todas as variáveis.”
A solução criativa veio das próprias experimentações
dos intérpretes, instigadas e instigados pelos exercícios de
improvisação e escuta propostos por Lubi e Paulo. Helena,
por exemplo, separou todas as ações e informações do
texto em fichas temáticas, como se fossem a “memória”
de sua personagem. Ela descreve esse processo em sua
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dissertação de mestrado (2017)9:
À medida que a conversa se desenrola, eu
“planto” alguns assuntos que façam com que os
próprios espectadores tragam, em suas falas,
pretextos para que partes do texto dramatúrgico
apareçam. Para garantir a impressão de que
chegamos àquele assunto acidentalmente,
dividi o texto escrito para esse momento em
dispositivos, que por sua vez foram organizados
em três fichas. Separei os trechos de texto como
peças de um quebra-cabeça que será montado
9

LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas - laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2017, p. 85-87.
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de maneiras diversas, a depender da interação
com os espectadores de cada apresentação. [...] As
reações dos espectadores são o fator que determina
a ordem real em que cada peça do quebra-cabeça é
apresentada. [...] Deixo de lado a compreensão de um
texto dramatúrgico como algo a ser interpretado em
uma sequência lógica que garanta a compreensão das
palavras e das ações nele contidas. A curva dramática
da cena passa a ser dada pela materialidade do
encontro, não mais pela sequência de ideias sugeridas
pelo autor do texto.

Portanto, a dramaturgia estava ali dividida em ilhas de
memória, termo que Victor passou a usar desde então
24

(inclusive em sua produção acadêmica10) para indicar as
informações que um/a personagem carrega consigo e que
“brotam” conforme o diálogo com as e os espectadores
vai se estabelecendo.
Antes da estreia, os ensaios se basearam muito mais na
relação dos personagens com seu ambiente e na escuta
do espaço. “Acabei dirigindo Entre Vãos durante a própria
temporada”, conta Lubi. “A plateia era também personagem,
então eu precisava dela para a encenação. Paulo e eu nos
dividíamos para assistir às cenas durante as apresentações.
10

Ver NÓVOA, Victor Silva. Ilhas de memória: uma disputa por territórios de convívio.
Artigo apresentado no III Seminário de Estética e Crítica de Arte, realizado entre 4 e 6 de
setembro de 2017 pelo Grupo de Estudos em Estética Contemporânea do Departamento de
Filosoﬁa da Universidade de São Paulo.
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Era muito gostoso assistir ao público assistindo à peça, eu
adorava. As pessoas já chegavam animadas, com seus
radinhos. A experiência era forte, porque se criava intimidade
com cada personagem. Nos dias em que a comunhão
acontecia, era realmente poderoso.”
O grande vão no centro da estação Sé do metrô foi o cenário
escolhido para o ato final da peça. A ideia inicial era encerrar
o trajeto de metrô na estação Pedro II, nas proximidades do
terreno original do Edifício São Vito, e ali fazer uma instalação
audiovisual. A negociação com o metrô, porém, encerrou-se
com uma negativa: houve concordância com a realização
de apenas duas apresentações em datas específicas e sem
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instalação alguma. A equipe não se deixou abalar: decidiu
que o fluxo de trens e passantes do cruzamento entre as
linhas na estação Sé (em alusão ao marco zero da cidade,
a Praça da Sé) já bastava para incorporar o desenlace de
Entre Vãos.
O figurino dos personagens, segundo o artista plástico
Eliseu Weide, surgiu de observações que ele próprio fazia no
metrô, caderno em punho e olhar atento. Para Weide, cada
indivíduo carrega, conscientemente ou não, narrativas íntimas
na escolha de suas roupas. “A personagem de Helena, ao
sair, diz que vai buscar a bolsa e volta com uma sacolinha
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de plástico. Quantas pessoas não estão, no metrô, com
suas sacolinhas usadas como bolsas?”, comenta Weide.
Em coordenação com as propostas do diretor Lubi e da
cenógrafa e iluminadora Marisa Bentivegna, Weide buscou
definir uma paleta de cores para a Anjo de Corredor, o
Livreiro e a Balconista. No caso de Walkyria, sua inspiração
foram as mulheres que apostam na imagem para transmitir
riqueza e força, mesmo recorrendo a uma peruca loira “da
25 de março”11, e que não ligam se agridem os demais para
conquistar seus objetivos. “Mas também fico pensando se
essa agressividade da Walkyria não estaria relacionada ao
26

fato de ela ter uma tia frágil, que já não é mais a pessoa que
ela conheceu”, afirma Weide.
As cenas da peça incluíam conversas por Skype e
WhatsApp, imagens de câmeras de segurança e de celular,
vídeos que passavam em televisões e computadores,
materiais que ficaram a cargo da produtora audiovisual Um
Cafofo. O audioguia era transmitido por três rádios amadores
transportados em mochilas para 45 celulares de modelo
antigo – receptores com um potente aplicativo de rádio.
Os trios Arce Correia, Catarina Milani e Rodrigo Bertucci (na
primeira temporada) e Rodrigo Bertucci, Tatiana Vinhais e
11

Via pública considerada o maior centro popular de compras de São Paulo.

A
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Vivian Petri (na segunda temporada) foram os responsáveis
por operar os rádios amadores e acompanhar os grupos
de espectadores durante todo o percurso; por isso, eram
chamados informalmente de “anjos”. Em 2016, a produtora
Ariane Cuminale cuidou da logística geral. No ano seguinte,
Catarina assumiu essa função.
Foram duas temporadas de Entre Vãos – abril a junho de 2016
e abril a maio de 2017 – e mais de 20 pessoas envolvidas, além

A revelação da verdadeira idade da Anjo de Corredor
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do núcleo central d’A Digna. “Quando surgiu a oportunidade da
segunda temporada da peça, foi um grande prazer”, comenta
o ator Plínio Soares. “Mas o maior presente foi perceber a
Ocupação Hotel Cambridge impregnada em mim. Senti
nitidamente que eu pertencia àquele espaço. Nada como a
ação continuada de um espetáculo! Dessa vez, o encontro com
o público foi ainda mais rico; com a familiaridade adquirida, eu
pude ser mais disponível para o outro e, consequentemente,
recebi muito mais!”
Para o trio d’A Digna, o projeto ofereceu uma experiência
irreversível de cidade. Muitas das transformações urbanas
28

ocorridas em São Paulo no último meio século, não apenas na
região do Glicério, onde se localizava o Edifício São Vito, foram
guiadas pelas relações do capital com o poder público, minando
espaços de convivência e individualizando radicalmente a
experiência “corpográfica”12. “Esses processos fazem da cidade
um corpo estranho a seus cidadãos: somos seus habitantes,
mas não seus fruidores”, diz Vitória.
Apresentava-se, assim, um aprofundamento da inquietação
político-artística da pesquisa continuada do coletivo que se
encaminharia para a etapa final da Trilogia do Despejo.12
12

No sentido das “corpograﬁas urbanas”: JACQUES, Paola Berenstein. Corpograﬁas urbanas. Arquitextos, São Paulo, ano 08, n. 093.07, Vitruvius, fev. 2008. Disponível em: https://
vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165.
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Bastidores do processo de criação

Escutar a si mesmo, escutar a cidade
por Luiz Fernando Marques (Lubi), diretor

“Quando recebi o convite para dirigir Entre Vãos, os
artistas d’A Digna já tinham bastante coisa: a proposta de
encenar em três lugares diferentes, boa parte do texto,
30

o contexto da especulação imobiliária, um apontamento de
quem seriam as atrizes e o ator. Ao mesmo tempo, percebi
que também seria bom se a gente bagunçasse um pouco
as ideias já montadas. Minha direção é colaborativa, lido
com processos horizontais. Fui com essa energia.
O texto indicava que cada personagem teria seu monólogo,
e havia a vontade de que funcionasse como uma conversa
com o público. Chamei o Paulo Arcuri como assistente e
trabalhamos com uma dinâmica de improvisações que
denominamos de dispositivo. Foi muito legal esse período.
Improvisamos muito com os atores – eu incluía o Victor no
jogo também. Um longo exercício de escuta. Afinal, é fácil
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pensar na cidade como alegoria ou cenografia; a grande
loucura, porém, é escutar a cidade, deixar a cidade ser
ouvida. Se queremos isso do público, precisamos treinar
essa escuta antes no ator, na atriz. Não à toa o que a gente
chama de primeiro ato em Entre Vãos é um grande exercício
de escuta que vai sensibilizando as pessoas e faz com que
se sintam penetráveis.
Faço teatro lutando contra as convenções do teatro. Uma
das coisas que mais me incomoda é o fato de que muitas
peças consideram a cena como uma tela de cinema: tudo
acontece só lá. Busco inverter essa situação: o barato é
estarmos aqui, em um encontro coletivo. Havia essa dinâmica
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em Entre Vãos: um espaço tanto na dramaturgia quanto
na encenação para que o acaso acontecesse. E isso
reconfigurava toda a experiência. Os exercícios iniciais
tinham a perspectiva de treinar os atores para a escuta das
pessoas, do espaço e de si mesmos. Ao mesmo tempo, a
peça era quase um relógio de tão cronometrada por conta
da simultaneidade. Amo isso! Talvez seja esse o papel dos
artistas: organizar o mundo de tal maneira que as pessoas
possam ‘se desorganizar’, se sentir soltas.
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Ana Vitória Bella como Walkyria Ferraz
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A personagem da Vitória exigia muito; apesar de ela estar
nas três cenas – saía de uma, subia numa moto e corria
para outra –, o público não absorvia essa tensão. Gosto
de pensar que todo trabalho que a peça gera também
deve repercutir naqueles que estão assistindo. Mas não
conseguimos fechar essa equação. É certo que, quando as
pessoas assistiam a Entre Vãos mais de uma vez, ficavam
de queixo caído: como é possível que Walkyria está nessa
cena e naquela outra? Isso dava um sabor maravilhoso à
peça.
Todos os dias eram muitos detalhes para sincronizar, mas
ao mesmo tempo ficávamos com uma sensação de vitória ao
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final de cada apresentação. Sei que essa peça representou
um ponto de virada para A Digna: o que eles viveram para
fazer aquilo acontecer exigiu que criassem uma rede de
apoio consistente. Pois construir uma estética em dez, vinte
anos de trabalho é consequência natural da trajetória de um
coletivo; mas construir uma ética de trabalho... aí está o suor.”
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Abertura genuína à contribuição do espectador
por Helena Cardoso, intérprete da Anjo de Corredor

“Há muito a ser detalhado quanto ao trabalho de atriz
nesse processo, então descrevo aqui algumas coisas. Tudo
me parece bastante pertinente e está no âmago da nossa
pesquisa. O jogo entre o espaço interno e o externo – como
acontece na vivência dos espaços da cidade, entre o interior
do lar e as ruas ou o metrô – também aparece espelhado
na construção dos corpos das personagens. Nosso objetivo
34

aqui é a elaboração de um universo interno bastante plural
para a personagem, que paire sobre o momento do encontro
entre ator e espectadores. Algo análogo aos movimentos da
vida: carregamos conosco nossa bagagem histórica, cultural,
emocional e intelectual em todos os encontros e situações que
vivemos e é a partir delas que reagimos, sentimos, tomamos
decisões. Como estamos propondo um encontro entre atores/
atrizes e espectadores, para mim sempre foi crucial que nós
não demonstrássemos as personagens por meio de um certo
número de palavras e ações ensaiadas; ao contrário, é a
subjetividade de cada espectador que elege quais olhares,
palavras ou ações compõem a história que se descortina
para ele.

H
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Helena Cardoso como Anjo de Corredor
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Em Entre Vãos, nossa corporeidade é um dos principais
elementos de transformação do ambiente. Ao ocuparmos o
mesmo espaço que os espectadores, criamos uma fluência
de diálogo muito próxima à de qualquer encontro social,
como a visita à casa de um conhecido. A movimentação da
personagem, seu ritmo de fala e seus silêncios, as ações
realizadas em conjunto com a plateia, para além do conteúdo
falado (que mistura sempre dramaturgia e partes livremente
improvisadas), foram os canais de corporificação do universo
interno da personagem.
No início da criação, a direção nos sugeriu dois polos
36

em que cada personagem deveria transitar. Para a Anjo de
Corredor, minha personagem, a construção se deu entre a
lembrança e o esquecimento, por se tratar de uma pessoa
em processo de demência. O trânsito entre os polos e os
inúmeros caminhos que podem ser desenhados entre eles
tornaram-se a matéria de minha experimentação nesse
processo; experimentação que não se resumiu ao período de
ensaios, já que a interação dos espectadores – suas reações,
questionamentos, posturas – se apresentava diferente a
cada sessão. Raramente utilizei as ferramentas construídas
– posturas, olhares, tempos, sotaque, texto decorado, ações
com muitos dos objetos da casa – em uma mesma sequência

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 36

23/12/21 14:48

e nunca com a total certeza de seu efeito sobre o público. O
universo interno da personagem nada mais é que um largo
conjunto de micromovimentos reais e virtuais: as pequenas
percepções de espaço e tempo, e de movimentos afetivos
e cinestésicos do corpo.
Para que tal universo continuasse expandindo-se a cada
apresentação, precisei manter viva a qualidade mais essencial
desse espetáculo: a escuta relacional, um estado de abertura
genuína à contribuição do espectador. Alcançada essa
qualidade de escuta, passava a ser possível que a história
fosse contada a partir do encontro entre espectadores e
personagem, e não pela execução de uma sequência lógica
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de convenções teatrais. Além de treinar diferentes tônus,
olhares, movimentações e emoções, estive pronta para que
a reação dada aos espectadores coubesse dentro daquele
universo pessoal, para que o pacto de ‘realidade inventada’
construído entre nós não fosse quebrado.”
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Um processo criativo em constante ebulição
por Laís Marques, intérprete da Balconista

“Logo no primeiro encontro com o Lubi, senti que havia a
expectativa de que a Balconista fosse ou parecesse bem jovem.
Como atriz, eu precisava ser madura, ter experiência, bancar
os desafios e o processo, mas minha personagem devia ter
uma aparência de menina. Iniciamos o processo de criação
com um trabalho de sensibilização. Tudo foi feito com muito
cuidado, rigor e sensibilidade. Não lidávamos com os aspectos
38

psicológicos dos personagens; a proposta era entender no
corpo a pulsação que descobríamos juntos, cada um para sua
cena, mas juntos. A preparação corporal era feita com o Paulo
Arcuri, e Lubi conduzia um jogo de improvisação através da fala,
um jogo que se apoiava na presença, na escuta e na resposta,
e combinava nossas intuições a determinadas regras, criando
assim tensões positivas. Definia-se um tema e estabeleciamse duas funções para cada ator: repetir tudo o que fulano
falasse e se opor substancialmente a tudo que sicrano fizesse.
Cada sessão durava cerca de hora e meia. Certas amarras se
quebravam: era um processo imersivo de altíssima eficiência na
metodologia e na condução, numa atmosfera de muita abertura.

L

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 38

23/12/21 14:48

Alécio Cezar

39

Laís Marques como Balconista
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Lembro-me que, durante alguns ensaios, a gente
ouvia os sons que vinham das manifestações na Avenida
Consolação13. Minha mãe, que foi militante política nos anos
1970, estava participando. Eu me perguntava: o que justifica
eu estar aqui, nessa sala de ensaio, e não lá? Pensava no
tema do despejo. Me sentia muito provocada, em estado
constante de ebulição. Tinha que dar conta de um solo, numa
atuação suficientemente porosa para comportar minhas
vivências, mas com regras: uma liberdade ordenada.
Era uma ficção avassaladora, cujas ações dependiam
40

diretamente da interação com os/as espectadores/as: uma
menina, a balconista, começa pedindo ajuda para carregar
umas caixas de papelão até a paleteria e, em seguida,
passa a falar da própria vida e até canta com as pessoas.
Cada apresentação eu começava de um jeito, porque num
dia havia sol, no outro, chuva, o público era diferente, e a
interação ocorria de outro modo, como numa performance.
Foi um aprendizado, um aprimorar junto. Apesar da aparente
espontaneidade nos acontecimentos vividos com os/as
espectadores/as, havia uma precisão cronometrada: o uso
do celular, os áudios que ia manipular para a personagem
13

Protestos contra o impeachment da então presidenta Dilma Roussef, cujo processo foi
iniciado em 2 de dezembro de 2015, com a aceitação pelo então presidente da Câmara de
uma denúncia por crime de responsabilidade.
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aparecer na hora correta, a entrada da Walkyria... Isso exigia
um estado de presença, de abertura e de convivência.
A repetição foi trazendo um domínio de tempo.
Esse trabalho me despertou algumas perguntas éticas. O
processo trazia uma possibilidade de encontro com o outro e
se baseava na empatia e na relação, mas tratava de histórias
violentas. A gente gerava intimidade com o público, só que o
desafiava com uma cena de queda na plataforma da estação
Sé às 5 horas da tarde. Minha personagem estava grávida –
havia muito afeto e proteção quando eu me deslocava pelo
metrô com a barriga falsa. Para as pessoas que circulavam
por ali e não sabiam que aquela cena era teatro, gerava-
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se uma situação que esbarrava nos limites da compaixão.
Muita gente se assustava. Era um dilema: o que queríamos
para a peça, que reunia intervenção pública, participação
do público e intimidade? O mesmo acontecia na cena de
um suicídio simulado, quando corríamos para o trem antes
do grupo que nos acompanhava. Eu tentava fazer do modo
mais performático possível, pois não me sentia à vontade
para gerar uma preocupação nas pessoas.
Por tudo isso, foi um processo inesquecível.”
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Rigor e ousadia, a combinação ideal
por Catarina Milani, anjo e produtora da peça

“Num domingo de manhã, recebi uma mensagem da
Helena no grupo da faculdade, perguntando se havia alguém
que morasse perto da região da estação Marechal Deodoro,
que gostasse de teatro e quisesse ganhar algum dinheiro.
Logo respondi que eu era aquela pessoa! Naquele mesmo
dia, ela, Victor e Lubi foram à minha casa e me explicaram
que estavam buscando com urgência um espaço para
42

locação. Entre Vãos estrearia em duas semanas, e os
donos do local que seria a casa da personagem de Helena
suspenderam o contrato de aluguel. O Lubi, porém, achou
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que minha casa não tinha a ver com a Anjo de Corredor. Eles
agradeceram e foram embora. Mais tarde, a Helena voltou
a entrar em contato comigo; contou que tinham encontrado
uma casinha e perguntou se eu não queria fazer parte da
equipe de produção, acompanhando tanto ela quanto o
público nos percursos externos. Assim começamos nossa
parceria doida e maravilhosa: eu seria o anjo da Anjo de
Corredor. Em poucos dias, tive que aprender a dinâmica
toda. De repente, eu estava na rua ou no metrô testando
fones e rádios, antenas e transmissores.
Fizemos muitas apresentações tanto na primeira
temporada quanto na segunda, quando deixei de ser anjo e
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assumi a produção geral. Passamos por muitos perrengues,
mas aprendi muito. Entre Vãos está em risco permanente,
e a beleza desse espetáculo é esta: não dá errado, porque
sempre conseguimos contornar o problema e fazer acontecer.
Houve dia em que o transmissor da cena da Helena quebrou e,
para permitir a experiência completa, acabamos distribuindo o
grupo da Anjo de Corredor para os outros dois personagens –
Victor e eu levamos de carro os espectadores.
O trio d’A Digna é muito organizado e, ao mesmo tempo,
tem ideias muito ousadas. Aprendi muito com os três: se
não há o rigor, se fica apenas a loucura pela loucura, não
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é possível contornar os problemas. Não passamos um dia
sem fazer o espetáculo, mesmo em dias de chuva. Era muito
gostoso acompanhar o público até a casa da personagem,
ser anjo tinha esse ar de mistério, mas também de atuação,
e me permitiu estabelecer uma relação de cumplicidade com
a Helena. Depois, assumi a produção – e dali em diante me
tornei a produtora responsável por outros trabalhos d’A
Digna. Quem imaginaria? Afinal, o primeiro salário em teatro
que ganhei na vida foi graças a Entre Vãos...”
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Com a palavra, o público e a crítica

Ao longo das duas temporadas de Entre Vãos, A Digna
recebeu inúmeras manifestações espontâneas de pessoas
encantadas com a experiência. Uma delas, da educadora,
pesquisadora e professora aposentada da Unesp Luiza
Helena da Silva Christov, amiga dos artistas do coletivo,
foi especialmente tocante. Reproduzimos seu texto abaixo,
46

seguido por alguns destaques de apreciações críticas sobre
o espetáculo.

“Entre Vãos: sentimentos
A proposta do teatro experiência d’A Digna e de Um Cafofo
provoca uma montanha de palavras e, antes das palavras,
provoca sentimentos.
Sentimento 1: intimidade, vontade de ser muito amigo
de cada um dos três personagens, de ser próximo e ficar
fazendo perguntas íntimas.

projeto_livroe_cad_d_af02.indd 46

23/12/21 14:48

Sentimento 2: vontade de ir criando aquele momento
de estar junto, de seguir conversando muito. Isso foi mais
forte para mim com a Paleteira e com a Anjo... Porque são
mulheres?... Porque o espaço de cada uma permitia maior
proximidade que o espaço do Livreiro? Não sei.
Sentimento 3: tristezas com as histórias que conta
cada um deles: a Anjo de Corredor com suas memórias
e necessidades de afetos; o Livreiro com seu apego às
histórias de suicidas e com seu drama de ter que preservar
seu lugar; a Paleteira – estupenda – com sua vida enrolada
e cheia de desejos, sua força e sua fragilidade. A Paleteira
foi a que mais mordeu minha emoção. Senti vontade de
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dizer que poderia criar a criança que ela esperava, que
poderia cuidar dela...
Sentimento 4: a vida dentro de muitas casas é dura
demais. A vida na cidade é dura demais. A vida dos
moradores das ruas é dura demais. Doída como corte de
faca, como queimadura, como dor de dente é a caminhada
pelo Largo de Santa Cecília, pelo Anhangabaú, pela cidade
das pessoas sem casa. Na parede do Bradesco, o segundo
banco do país, pessoas dormem sob a chuva, sob o sol,
sob olhares. Dor. Vergonha.
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Sentimento 5: medo da Walkyria Ferraz. Ela interrompe
o sentimento de intimidade e a vontade de conversar que
vivemos em cada uma das três cenas e instala um medo tão
intenso que a gente para de falar e de se movimentar. Achei
redundante sua entrada na cena do Livreiro, mesmo assim
tive medo. Redundante porque ela já havia dito a que veio,
pelos recursos de imagens. Ela deixa a sensação de que
o modo de vida de nossa cidade é muito, muito perverso.
Medo, medo, medo.
Sentimento 6: tristeza com essas vidas ameaçadas.
48

Sentimento 7: sair pelas ruas, após a intimidade com
os habitantes: Anjo, Livreiro e Paleteira e após o susto
provocado por Walkyria Ferraz, produz uma vertigem que
nos instala em uma dúvida sobre o que é da cidade e o que
é da encenação. Cada pessoa que está na rua: dormindo
nas calçadas, conversando, andando, comprando, parece
ser da encenação e, portanto, da vida real. O encontro
preciso entre ficção e realidade.
Sentimento 8: interesse intenso e curioso no metrô, no
trem, no lugar em altura que permite ver os personagens
entre vãos dos trilhos lá embaixo na plataforma da estação
Sé. Interesse pela cidade, pelo trem do metrô, pelas
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pessoas que estão dentro do vagão.
Sentimento 9: uma certa euforia. Ver os outros grupos,
das outras duas cenas, chegarem juntos. Ir percebendo
a sincronia. O trabalho realizado. A dor, o medo, a
necessidade de intimidade e a vergonha ganham latência
e surge o sentimento de ter participado de algo importante.
Sentimento 10: orgulho por existirem artistas que nos
mostram a cidade por dentro, feia e bela como ela é.”
Luiza Helena Silva Christov, em sua página no
Facebook14 (03/08/2016)

“
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14
Disponível em: https://www.facebook.com/luizahelena.silvachristov posts/
879796688791747.
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“Teatro de primeiro nível. Fiquei das 15h às 17h por conta
disso, andando (literalmente) com os atores e o público
pelas ruas da Barra Funda e pelo trajeto de metrô entre
as estações Barra Funda e Sé. São Paulo nos proporciona
isso!!!! Teatro ambulante em uma tarde de terça-feira!
A última cena se passa em plena estação da Sé. Como
é lindo. O público se mistura com os personagens, de
um jeito que, ao mesmo tempo, dignifica a ficção e
enternece a realidade.”
Dib Carneiro Neto, em sua página no Facebook15
(04/04/2017)

“
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“É ali, no metrô, entre vãos, que somos lembrados da
complexidade e da plenitude de cada outro cujo olhar (não) se
cruza com o nosso. Reconhecer este outro como um repleto
de possíveis, como um que também valoriza suas coisas, que
as transforma e cria significados. Ainda que as três figuras se
encontrem no espaço vazio, é como se lá não estivessem;
em meio às massas velozes e fugazes, às construções e
destruições do cotidiano, nossa presença em meio ao caos
15
Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213136769754917&s t=a.120934655
4864.2032077.1264721406&type=3&theater6.
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da cidade não passa, muitas vezes, de ausência.”
Amilton de Azevedo, em crítica na página de seu site
Ruína Acesa no Facebook16 (25/04/2017)

“

“Dada sua natureza tão especial, Entre Vãos constitui uma
experiência teatral que não somente envolve o espectador
nas malhas de uma dramaticidade sutil e delicada, diluída
a ponto de se converter em pura performance, como
também o convida a refletir sobre o papel que a arte
pode desempenhar na vida social mais ampla, fazendo-o
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perceber a complexidade das formas individuais e coletivas
que subjazem a ela.”
Welington Andrade, em crítica publicada na revista
Cult 17(13/05/2017)

“
16

Disponível em: https://www.facebook.com/ruinaacesa/posts/1831359750524154.
ANDRADE, Welington. Teatro e urbanismo possíveis. Cult, São Paulo, n.271, 13 de maio
de 2017 (publicação de julho de 2017). Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/
teatro-e-urbanismo-possiveis.
17
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Alécio Cezar

Alécio Cezar

Flavio Barollo
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Flavio Barollo
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Cena final do espetáculo na estação Sé do metrô
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Alécio Cezar
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
idas e vindas
São Paulo, esse quase-mundo-todo de quase-todo-mundo.

3

Como é possível permear realidades que se enredam, se
tensionam e se misturam em cada ponto no espaço-tempo
desse tecido urbano-humano tão complexo? Pontos de
encontro, de disputa, de memória: é possível conhecê-los? Na
cidade onde todes são passantes, compartilha-se? Quem fala
e quem é falado nesses lugares? Há ainda tempo e espaço
para o convívio? Nos encontros íntimos que fizemos com certas
facetas de São Paulo — como em fotogramas imanentes,
ao mesmo tempo familiares e desconhecidos aos nossos
corpos —, buscamos abrir espaços entre o fluxo que parece
impossível de ser interrompido. Tentamos criar pequenas
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poças, quase lagos, espaços de microcontemplações,
acúmulos e encontros: intervenções que se abrem ao
fluxo imponderável da vida. Cada passo ao longo desses
dez anos foi dado em conjunto, numa rede de afetos que
perpassaram nossa poética. Cada caderno desse corpo
textual te faz um convite à errância. Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa

4
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OUTRAS SÃO PAULOS
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São Paulo, um dia entre abril e maio de 2017

Prezada A Digna,

Conheci o trabalho de vocês por meio do espetáculo
Entre Vãos, que vi durante a segunda temporada.
Lembro que, naquele dia, o conhecido trajeto do
Largo da Santa Cecília ganhou uma nova camada:
a cada passo, tramamos um novo tecido coletivo.
Olhávamos para os pontos apagados e esquecidos

7

de todas aquelas vias em que a peça acontecia e, de
certa forma, cuidávamos deles. Acabei incluindo Entre
Vãos ao conjunto de referências de minha pesquisa
acadêmica sobre a relação entre espaço urbano e os
possíveis desdobramentos para a criação teatral.
Fiquei tão impressionado com o espetáculo que
propus uma experiência a meus alunos do Colégio
São Lucas, escola em que fui alfabetizado e retornei
tempos depois como professor de Arte. A peça se
tornou uma referência para o trabalho interdisciplinar,
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em conjunto com a disciplina de Geografia, sobre a
história das linhas do metrô da cidade de São Paulo.
Muitos dos estudantes nunca haviam ido ao teatro nem
utilizado o transporte público em São Paulo, pois são
residentes de Taboão da Serra, cidade que, embora
ligada à capital paulista por conurbação, ainda espera
a prometida chegada da última estação de metrô da
linha amarela.
Também para mim foi a primeira vez que assisti
a uma peça como Entre Vãos. Fiquei encantado;
e, mesmo com a passagem do tempo, o encanto
8

ainda permanece! Gostaria de acompanhar o próximo
projeto de vocês como parte de meu estágio obrigatório
no curso de Licenciatura em Arte-Teatro no Instituto
de Artes da Unesp. Pode ser? Ops, me esqueci de
dizer que, sim, também sou ator e me interesso por
procedimentos para a criação dramatúrgica e para a
direção de processos cênicos. Estou me tornando um
grande fã do trabalho d’A Digna!

Um abraço,
Lucas França
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Agir. Criar. Invadir.
Invadir? Sim — mas não como “ocupar ilegalmente”,
“tornar-se intruso”, “atacar” ou “entrar violentamente em”,
acepções comumente relacionadas ao “mau uso” da cidade
de acordo com o discurso dominante. Ao contrário: invadir
no sentido de “estar onde o poder desencoraja a presença”,
“circular sem restrições”, ou ainda “retomar e recriar”. O
polissêmico verbo torna-se, então, disparador de uma
discussão estética e ética sobre uma urbe em que o convívio
seja incentivado e não encaixado em uma perspectiva
do consumo e dos privilégios de classe. Uma cidade que
10

acolha a dissonância e se confirme como território livre e
dinâmico.
Agir, criar e invadir: verbos que batizaram as etapas
do projeto 3 ATOS por SP, contemplado pela 29a edição
da Lei Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de
São Paulo, e que se relacionam à pesquisa artística continuada
d’A Digna sobre os processos de gentrificação e despejo na
cidade. Entre as ações desenvolvidas1, a atividade que mais
propiciou o entrelaçamento dos verbos norteadores foi a
série de intervenções performativas chamadas originalmente
1

A saber: a segunda temporada de Entre Vãos (ver caderno Entre os vãos da cidade),
oﬁcinas gratuitas baseadas nos procedimentos de criação d’A Digna e quatro debates
abertos, com diferentes convidados, em espaços públicos (ver caderno Estradas de
múltiplas direções).
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de Rádio Convescote. “Rádio” em referência ao aparato
comunicativo tão usado na realização de Entre Vãos, peça
anterior do grupo; e “convescote”, um termo que alude
à experiência do piquenique e cuja origem está em um
neologismo criado para abrasileirar o anglicismo picnic:
“conv-” (de convívio, festa) + “escote” (quinhão dado por
cada participante para contribuir com a despesa comum)2.
“Era nossa intenção primeira manter o encontro de
linguagens artísticas e estabelecer o uso da tecnologia
como parte central das intervenções, a exemplo do que
havíamos experimentado em Entre Vãos, aproveitando rádios
transmissores e aparelhos celulares como receptores
que conectam público e cidade”, afirma Ana Vitória. “No

11

entanto, a prática nos mostrou a verdadeira vocação da
iniciativa dos convescotes: a troca humana, o convívio entre
diferentes em espaços aparentemente improváveis para o
encontro e o reconhecimento da influência da geografia do
bairro sobre nossa construção cênica.”
A proposta da série de performances coletivas
era recuperar a memória de largos e praças das cinco
macrorregiões da cidade, criando conexões entre os modos
de uso de cada lugar no passado e no presente. Foram
2

O autor do neologismo foi o escritor Antônio de Castro Lopes, segundo o dicionário digital
Caldas Aulete. Disponível em: <https://aulete.com.br/convescote>.
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escolhidos os seguintes locais: Parque Dom Pedro (centro);
Largo do Rosário, Praça Oito de Setembro e arredores,
na Penha (zona leste); o percurso entre a Avenida Itaberaba
e o Largo da Matriz da Freguesia do Ó (zona norte);
Largo da Batata, em Pinheiros (zona oeste); e Parque da
Independência, no Ipiranga (zona sul). As ações foram
batizadas, então, de Convescote mais o nome atual ou antigo
do local ou do bairro.
Para apresentar e debater o material histórico de cada
território, A Digna convidou a historiadora Vanessa Costa
Ribeiro, que já possuía um mapeamento iconográfico da
12

Várzea do Carmo ao Parque Dom Pedro3, o ponto de partida
da primeira intervenção. Cada convescote se iniciava com
uma aula sobre as transformações urbanas daquele bairro,
conduzida por Vanessa, desde seus primórdios aos dias de
hoje. “Os Convescotes funcionaram como processos em
rede, já que permitiam novas conexões a cada configuração
do coletivo — afinal, recebíamos novos integrantes a cada
novo endereço —, bem como relações com as histórias e
com os moradores e os frequentadores de cada uma das
regiões”, conta Helena.
3

RIBEIRO, Vanessa. Várzea do Carmo a parque Dom Pedro II: de atributo natural a
artefato (Décadas de 1890 a 1950). Dissertação (mestrado) – Universidade de São Paulo,
Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências Humanas, História Social. São Paulo: [s.n.], 2012.
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Victor Nóvoa
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Intervenção de lambe-lambes no Convescote Parque Shangai
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Além do digno trio — Ana Vitória, Helena e Victor —,
compuseram o projeto a produtora Catarina Milani, que
também participou como atriz; os três artistas parceiros
Anderson Vieira, Tatiana Vinhais e Vivian Petri, vindos da
oficina Emaranhados da Criação, oferecida como parte do
projeto 3 ATOS por SP4; as atrizes e os atores convidados
André Capuano, Caio Marinho, Fernanda Raquel, Gabriel
Kuster, Luís Mármora, Mara Helleno e Paulo Arcuri; Lucas
França, que estagiou com A Digna em 2017; o núcleo
dramatúrgico formado por Artur Mattar, Daniela Schitini e
Fernanda Sales Rocha, selecionado da oficina Paisagens
14

Dramatúrgicas5; os provocadores cênicos Luiz Fernando
Marques (Lubi) e Verônica Veloso; e os três artistas do
núcleo audiovisual: Bruna Lessa, Cacá Bernardes e Flavio
Barollo. Outros parceiros participaram pontualmente de
algumas ações, a exemplo do músico e compositor Carlos
Zimbher, parceiro de outros trabalhos d’A Digna, autor da
trilha sonora das ações realizadas na Penha e em Pinheiros.
Cada Convescote funcionava como um miniprojeto,
iniciado sempre por uma aula coletiva de Vanessa. Semanas
depois, o grupo de dramaturgos e dramaturgas apresentava
performaticamente uma proposta dramatúrgica — um
4
5

Mais informações no caderno Estradas de múltiplas direções.
Idem.
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emaranhado de textos e outras materialidades, quase como
uma instalação, resultante de visitas conjuntas aos locais
e costuras criativas posteriores. Na sequência, a equipe
de atrizes e atores, o provocador ou a provocadora e os
artistas do audiovisual percorriam o território em questão
e, estimulados pelos materiais dramatúrgicos, pesquisavam
possibilidades de relação com o espaço e de interação
com moradores e passantes. Os ensaios aconteciam em
encontros diários de quatro ou cinco horas ao longo de
quatro semanas. Por fim, os experimentos artísticos finais
eram realizados em uma espécie de minitemporada.
Enquanto a equipe cênica finalizava os preparativos para

15

a apresentação das intervenções performáticas em um
lugar, o grupo de dramaturgos e dramaturgas já preparava
as potencialidades narrativas do local seguinte. Embora
os cinco convescotes tenham seguido uma estrutura
semelhante, resultaram em experimentações diversas, com
ritmos e estéticas diferentes, conforme o território em que
aconteceram e a própria dinâmica imposta pela cidade.
Foram oito meses de pesquisas e criações e diversas
intervenções artísticas realizadas por São Paulo.
“Os Convescotes exigiram a coragem de todos os
envolvidos. Coragem para expor-se diante de um grupo de
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parceiros recentes com diferentes bagagens, expectativas
e relações com o projeto, pois a cada Convescote um novo
parceiro se somava ao grupo e o reorganizava inteiramente”,
conta Helena. “Havia também a influência de cada novo
espaço sobre o grupo, o processo e suas descobertas.
Se os resultados estéticos e conviviais dos Convescotes
são diferentes entre si é principalmente porque cada bairro
estabeleceu para nós sua rotina e sua acolhida, suas
carências e seus limites, e assim fomos criando em diálogo

16

Acervo A Digna

aberto com a cidade.”

Detalhe da dramaturgia do Convescote Penha
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Bastidores da criação dramatúrgica
No princípio, foi o verbo. Depois, o verbo e o corpo, e
então o corpo e a materialidade.
O que é e o que não é dramaturgia? Esta foi a questão
que Victor lançou aos participantes na primeira aula da
oficina Paisagens Dramatúrgicas – A cidade e suas ilhas
de memória, realizada na sede Roosevelt da SP Escola de
Teatro, entre janeiro e fevereiro de 2017, uma das etapas
do projeto 3 ATOS por SP. Não era uma pergunta retórica;
com a indagação, Victor buscava tensionar os parâmetros
18

tradicionais do texto teatral e as limitações próprias do
suporte (a folha de papel ou a tela do computador). Pretendia
também estimular os participantes a engajarem seus corpos
e seus sentidos na criação dramatúrgica, rompendo com a
hegemonia da lógica e da razão no processo de escrita.
Foram oito encontros permeados por diversos exercícios
práticos e coletivos realizados na Praça Roosevelt, no
centro de São Paulo, que resultaram num vasto material
dramatúrgico. Incentivados por Victor, os participantes não
quiseram organizar a produção textual em formato linear
e sequencial. Surgiu, então, a ideia de buscar um suporte
que permitisse tanto uma disposição aleatória dos materiais
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quanto uma interação performática com os escritos. O grupo
optou por um ficheiro em formato de pasta sanfonada, no
qual cabiam não apenas os textos, mas também outros
objetos ligados às histórias. “Há uma relação direta com o
espectador que a dramaturgia no papel não dá conta”, diz
Victor. “A proposta de um suporte-instalação, desenvolvida
nessa oficina, foi um ‘achado artístico’ que acabou inspirando
as criações dramatúrgicas dos Convescotes”.
O achado também veio ao encontro da pesquisa que
Victor tem desenvolvido sobre as ilhas de memória6 —
as plataformas de experiências, memórias e histórias
ficcionais que são acessadas pela atriz ou pelo ator a partir

19

de “dispositivos dramatúrgicos” (textos, imagens, sons etc.)
durante o encontro cênico. Essa estrutura cambiante e
dinâmica permite que o intérprete organize os fragmentos
de dramaturgia conforme a interação com espectadoras e
espectadores, mantendo a coerência e o frescor do diálogo.
Finda a oficina, três integrantes foram convidados a
participar dos Convescotes com A Digna: o ator e poeta
Artur Mattar, a atriz e dramaturga Daniela Schitini e a
6

Ver: NÓVOA, Victor Silva. Ilhas de memória: uma disputa por territórios de convívio.
Artigo apresentado no III Seminário de Estética e Crítica de Arte, realizado entre 4 e 6 de
setembro de 2017 pelo Grupo de Estudos em Estética Contemporânea do Departamento de
Filosoﬁa da Universidade de São Paulo.
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roteirista Fernanda Sales Rocha. E aí começou a aventura
por cinco regiões da cidade de São Paulo, com a perspectiva
de desvelar e revelar histórias escondidas, esquecidas ou
silenciadas. O quarteto de dramaturgia participava das aulas
de Vanessa com os demais artistas, depois “experienciava”
o bairro em conjunto — por meio de derivas, visitas a pontos
específicos, entrevistas com moradores, comerciantes ou
transeuntes etc. — e dedicava um tempo às pesquisas
individuais e à escrita. Os quatro voltavam a se encontrar no

20

Dramaturgia-Instalação do Convescote Ipiranga
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momento da tessitura dramatúrgica coletiva e, mais tarde,
na apresentação do suporte-instalação ao restante do grupo.
FERNANDA: Desde a oficina, havia essa proposta
de a gente escrever a partir de sensações corpóreas:
o envolvimento com o espaço por meio de nosso corpo. Na
prática, isso levou a gente a ter um olhar muito lírico, muito
poético. A gente escrevia muito e em diversos formatos.
As aulas de história traziam muito material e abriam mil

Acervo A Digna
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caminhos e possibilidades. E, no encontro com o local, na
experiência sensorial com o espaço, brotavam novas coisas.
A gente conversava com as pessoas e as ilhas de memória
iam se constituindo. Esse é o trabalho do artista: entender os
espaços de outra forma.
ARTUR: Fiquei motivado a participar dos Convescotes em
razão do meu interesse pelas memórias dos lugares. As ilhas
de memória se constituem de todas as maneiras possíveis.
Isso me marcava muito, estava muito presente o tempo todo.
Era uma experiência muito rica buscar uma dramaturgia que
22

desvendava experiências soterradas ou destruídas. Tenho
pensado muito numa frase de Walter Benjamin: “O dom de
despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio
exclusivo do historiador convencido de que também os
mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E
esse inimigo não tem cessado de vencer”. Era o que eu
sentia durante a pesquisa.
DANIELA: A presença no lugar era o ponto de partida,
fundamental, para que começássemos a ter ideias. Esse
encontro com o espaço e com as pessoas tornava-se muito
importante para a escrita. Havia muitas camadas, uma
sobreposição de temporalidades. Sou paulistana e não sabia
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de um monte de coisas! Os Convescotes propunham uma
relação diferente com o tempo em São Paulo. A cidade exige
uma velocidade, parece que a gente tem que correr atrás da
cidade. Aqui, tudo é muito rápido, há muita demanda, muita
função. Temos que fazer o esforço de brecar um pouco.
A arte precisa propor outros tempos e ensinar a escutar as
outras temporalidades que convivem em São Paulo. É um
gesto político. O projeto jogava luz nisso — nas histórias
passadas, no tempo de cada bairro, na relação entre as
pessoas. O Brasil maltrata muito sua história, sua memória.
É um soterramento. Por isso, para mim ficou muito forte
esse movimento contrário: de escavar, de desenterrar, de
trazer à tona.

23

VICTOR: Uma ideia me persegue: o estado corpóreo
de improviso de quem escreve. Existe um trabalho com o
estado pré-expressivo do ator e da atriz, mas e o estado
pré-expressivo do dramaturgo, da dramaturga? Por isso,
talvez nosso processo tenha sido uma tentativa de oferecer
subsídios para o deslocamento de nossas narrativas como
autoras e autores. É isso que chamo de estado corpóreo de
improviso: a partir do que chega, daquilo que nos atravessa
e surpreende, descobrirmos cavernas em nós mesmos —
cavernas que a razão talvez não alcançasse. O prazer do
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jogo estava presente o tempo inteiro e era muito importante
no pensamento da criação: colocar-se em risco. Foi uma
descoberta que fizemos juntos.
FERNANDA: Era uma dramaturgia que funcionava na
relação com o espaço e entre nós — por isso, a ideia da
instalação em vez de escrever rubricas. Não tínhamos nem
queríamos ter esse controle. Nosso processo — separado
dos atores e diretores — trazia o prazer do jogo. As leituras
dos textos envolviam praticamente toda a equipe e já eram
uma experiência artística. Então, o processo dos Convescotes
24

ultrapassava a ideia da estreia de uma cena pronta, final.
ARTUR: Como professor de Artes, acho importante dizer
que o Victor, quando chamava a gente para conversar, em
momento algum tentava formatar nosso texto ou impor uma
maneira específica de escrita. Poderia ser algo totalmente
diferente daquilo que ele faria. O momento de partilha das
dramaturgias era muito marcante, muito gostoso. Íamos
para a casa do Victor e montávamos as proposições ali.
Daí chegavam os atores e os provocadores. Já na primeira
leitura, as pessoas iam esboçando alguns caminhos:
era uma experiência sensorial também.

D
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DANIELA: O momento da instalação dava muitas pistas e
inspirações para os atores e para a direção. Mas só veríamos
o experimento quando estava pronto. Chegávamos para
assistir como espectadores. Não sabíamos quais textos
tinham sido escolhidos — às vezes, nem todos entravam —,
nem a sequência deles, o trajeto que seria realizado.
Assistíamos como espetáculo mesmo, percebíamos que
havia interferência do que tínhamos proposto, muitas ideias
da própria instalação iam para a cena. Era muito gostoso
constatar como nossas propostas tinham sido percebidas e
como as escolhas dos atores e encenadores acabavam por
criar outra dramaturgia.

25

FERNANDA: Lembro muito da lavagem das escadas no
trajeto do Parque Dom Pedro, que era diferente do que a

Victor Nóvoa

gente tinha feito. Os textos estavam ali, fragmentados ou

Dramaturgia-Instalação do Convescote Largo da Batata após a leitura
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não, a estrutura do que a gente tinha montado aparecia
também, mas muitas coisas nos surpreenderam. Os outros
artistas contribuíam com a dramaturgia quando se
envolviam com o espaço.
VICTOR: Dava vontade de ficar mais em cada bairro,
eram tantas as histórias. Mas os Convescotes fizeram
parte de algo maior, que era a pesquisa para a Trilogia do
Despejo, e proporcionaram um espaço para ouvir a cidade
e permitir que os corpos fossem atravessados por ela. A
gente não queria dar conta de todas as forças presentes
26

em cada bairro, mas sim compreender como essas forças
atravessavam a narrativa. O projeto configurou um modo

Acervo A Digna

performativo e convivial de aquisição de materiais.

Victor Nóvoa, Fernanda Sales Rocha, Artur Mattar e Daniela Schitini
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Os experimentos cênicos
Uma das características mais marcantes dos Convescotes
foi o processo coletivo e partilhado de criação e realização das
intervenções artísticas, desde os primeiros fios dramatúrgicos
até a produção que viabilizou todos os experimentos
cênicos. “Grandes ideias, cenas, dramaturgias tinham que
ser deixadas de lado — muitas vezes imediatamente após
sua concepção — para que outras ações viessem em seu
lugar, em um moto contínuo criativo que condensava, em
quatro semanas, decisões e realizações que costumamos
ver acontecer ao longo de meses em um processo criativo
28

‘convencional’”, afirma Helena. “Isso nem sempre era fácil, por
isso foi maravilhoso constatar como o resultado se tornava,
de fato, coletivo. Hoje é quase impossível relembrar quem
concebeu esta ou aquela partícula — e alcançar isso com um
grupo que acabava de se conhecer foi um pequeno milagre.”
Quando o coletivo cênico chegava a um território, precisava
compreendê-lo e desbravá-lo, para além do estímulo
recebido do núcleo dramatúrgico. O grupo ganhava
mais corpo na circulação pelo bairro à medida que
incorporava em suas andanças os materiais cenográficos
e figurinos que compunham as cenas. Nem sempre
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havia um local possível para guardar os pertences e os
objetos do grupo, e os carros de alguns integrantes ou
carrinhos móveis muitas vezes cumpriam essa função.
“Os Convescotes foram espaços férteis para que cada artista
experimentasse o que quisesse. As fronteiras de cada um
se esbarravam de um jeito muito positivo, a gente soube
se misturar bastante”, relembra Catarina Milani, que atuou
como atriz e produtora-executiva.
Compromisso, escuta e ousadia fizeram a diferença para
que o projeto fosse bem-sucedido, mesmo com percalços
e surpresas. “Mais uma vez A Digna me mostra que, se
organizarmos tudo direitinho, toda loucura é possível —
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até colocar cinco piscinas no Largo da Batata, com um
caminhão-pipa abastecendo-as de água”, conta Catarina.
Para apresentar as intervenções artísticas em praças,
parques e outros locais públicos dos bairros escolhidos,
autorizações à Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente eram pedidas a cada necessidade e foram fruto
de muita negociação; algumas delas saíram no último
minuto, com o risco iminente de o coletivo ser impedido
pelo poder público de realizar as cenas.
A seguir, a narrativa de cada Convescote.
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1) Convescote Parque Shangai
Local: Parque Dom Pedro, centro.
Período de criação dramatúrgica e cênica, produção e
apresentação: entre maio e agosto de 2017.
Provocação cênica: Luiz Fernando Marques (Lubi) e
Verônica Veloso (como se tratava da primeira ação, ambos
codividiram a provocação cênica a fim de criar uma
linguagem de encenação em comum).
Artista convidado: o ator Paulo Arcuri.

30

Materialidade dramatúrgica: Um ficheiro em formato
sanfona, que se assemelhava a uma roda gigante, aberto
em cima de um mapa antigo da região do Parque Dom Pedro.
O mapa apresentava o Rio Tamanduateí antes de ser
retificado e, sobre ele, uma placa convidava os transeuntes
a entrar no Parque Shangai, um antigo parque de diversões
do Glicério. Cada vão do ficheiro continha textos escritos pelo
grupo de dramaturgos e dramaturgas, imagens da época e
objetos encontrados na região, combinando histórias reais às
ficcionais como se os tempos e os espaços se confundissem.
Os textos apresentados funcionavam como os “brinquedos”
do Parque Shangai na intenção de tensionar as perspectivazs
do ontem e do hoje.

D
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Dramaturgia-Instalação do Convescote Parque Shangai
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Alecio Cezar

Cena do Convescote Parque Shangai

H
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Intervenções artísticas:
Cerca de dez cenas aconteciam em um trajeto de 1,3
quilômetros, traçado a partir de um mapa afetivo criado pelo
grupo logo no início dos trabalhos. O ponto de encontro era
a Casa da Imagem, uma das primeiras edificações da capital
paulista, vinculada ao Museu da Cidade de São Paulo. De
lá, artistas e transeuntes caminhavam pelo histórico Beco
do Pinto, aberto especialmente para A Digna nos dias de
apresentação, e saíam na Rua 25 de Março descendo pela
Rua Luiz Teixeira, uma passagem de pedestres com uma
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Alecio Cezar

Helena Cardoso e Tatiana Vinhais no Convescote Parque Shangai

escadaria e construções muito peculiares. Ali, cantavam
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as lavadeiras de outrora — relembrando o Rio Tamanduateí
antes de ser canalizado — interagiam com uma mulher que
buscava um lugar para se banhar. Moradores da região
assistiam, de suas janelas, à intervenção.
As cenas funcionavam como possíveis atrações do antigo
Parque Shangai, que existiu na região entre os anos
1940 e 1960, e traziam referências históricas que se
misturavam ao movimento dos ambulantes contemporâneos
da Rua 25 de março. Pelas ruas transversais, aparecia um
carrinho de madeira carregando a boneca Gilda, que trazia
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informações sobre as mudanças da geografia e do uso dos
espaços ao longo dos tempos.
De lá, artistas e público seguiam até o Terminal Parque
Dom Pedro II, com seu fluxo intenso de passantes e
comerciantes. Algumas cenas aconteciam em relação direta
com as espectadoras e os espectadores, outras podiam ser
observadas à distância. Naquele momento, o público recebia
aparelhos celulares, que funcionavam como receptores
da transmissão de rádio portátil, pelos quais podia ouvir
músicas, diálogos entre os personagens e reflexões sobre
os espaços percorridos. Interferências visuais foram criadas
34

pela equipe de audiovisual e instaladas ao longo de todo
o percurso, com o uso de placas e cartazes que traziam
trechos da dramaturgia, imagens da região em outras épocas
e cartazes do Parque Shangai fictício. Vez ou outra, as
e os artistas usavam megafones ou, então, microfones
amplificados pela caixa de som instalada em um carrinho
de carga conduzido pela equipe.
Uma via de pedestres que atravessa o complexo viário
e o Rio Tamanduateí completava a caminhada até a Praça
Cívica Ulysses Guimarães, uma das poucas áreas verdes
ainda remanescentes do parque original, que resiste apesar
do trançado de viadutos que circunda por todos os lados.

E
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Alécio Cezar

Espectadores sobre o Rio Tamanduateí
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“Um dos momentos mais impactantes do trajeto era a travessia
sobre o Rio Tamanduateí. Raramente paramos para contemplálo, visto que foi transformado num grande esgoto a céu aberto,
sendo deliberadamente poluído. Foi negligenciado como parte
do ecossistema da cidade e teve seu curso radicalmente
retificado. Agora é um veio aberto no coração de São Paulo e
clama por cuidados”, afirma Ana Vitória. Esse trecho do trajeto
seria feito pelo Viaduto Antônio Nakashima, mas, em um dos
ensaios, durante a cena em que se contempla o leito do rio
enquanto se ouve um texto que compara o Tamanduateí a
uma criança em situação de rua, o grupo de artistas sofreu um
36

assalto. Preocupados com a segurança do público durante as
apresentações, a equipe optou, então, por outra rota.
O deslocamento prosseguia no que restou do antigo
parque, de onde se podiam ver os antigos postais da cidade,
o Palácio das Indústrias (hoje Fundação Catavento) e as
Avenidas do Estado e Mercúrio, com um fluxo intenso e
constante de veículos pesados. “Um piquenique ao som de
sanfona permitia ao público um momento de contemplação
em meio ao caos, uma quebra, uma fresta por onde vemos o
passado”, diz Helena. “Nesse cenário insólito, relembramos
juntos a atmosfera do convívio em um parque.”

P
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Quase todos os objetos de cena eram brinquedos,
numa conexão direta entre as atrações do parque e
as mercadorias vendidas pelos ambulantes do trajeto
escolhido. Bexigas, confete, toalhas quadriculadas, carro
e caixas de carga e a máscara de um realejo sobre a caixa
de som reforçavam a conexão entre os diferentes usos do
espaço ao longo do tempo: os piqueniques do começo do
século XX, o parque de diversões do meio do século e o
comércio intenso na atualidade.

Alécio Cezar
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Piquenique com espectadores do Convescote Parque Shangai
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2) Convescote Penha
Locais: Basílica Nossa Senhora da Penha, Largo do
Rosário, Praça Oito de Setembro e arredores, edificações
dos antigos cinemas da região e ponto de ônibus nas
imediações (zona leste).
Período de criação dramatúrgica e cênica, produção e
apresentação: entre julho e setembro de 2017.
Provocação cênica: Lubi.
Artistas convidados: o músico Carlos Zimbher e o ator
Luís Mármora.
38

Materialidade dramatúrgica: Em cima de uma escrivaninha,
um oratório repleto de objetos íntimos de personagens
inspirados em moradores do bairro da Penha. Todas as
histórias tinham o despejo como pano de fundo. Ao redor do
oratório, uma fita de contenção e inúmeras propagandas de
novos prédios que estavam ou ainda estão sendo construídos
na região e que ameaçam os patrimônios históricos da Penha.

D

projeto_livroe_cad_e_af02.indd 38

23/12/21 14:51

Victor Nóvoa
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Dramaturgia do Convescote Penha
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Intervenções artísticas:
O grupo trabalhou dois eixos temáticos simultaneamente:
o memorialístico, reunindo recordações de moradores
antigos do bairro, e o mais contemporâneo, sobre os usos
do espaço pelos atuais frequentadores, envolvendo dois
circuitos: o percurso que interliga as três igrejas do bairro e a
área em que se localizavam os quatro antigos cinemas, que
hoje se tornaram lojas de fast fashion ou estacionamentos.
A rede de apoio da comunidade local foi fundamental
para concretizar a proposta cênica: o primeiro encontro
40

entre

os

artistas

participantes

do

Convescote

foi

recepcionado pelo Grupo Ururay, coletivo que pesquisa
o patrimônio cultural da zona leste de São Paulo e que
lhes forneceu diversos dados históricos sobre o bairro,
complementando a aula inicial de Vanessa. Por meio
do Grupo Ururay, os artistas foram apresentados a
integrantes do Movimento Cultural da Penha, que por sua
vez propiciaram o contato com a Comissão do Rosário
dos Homens Pretos da Penha de França, que acabou
tocando e dançando no experimento No Rosário em 8
de setembro, dia da padroeira do bairro. Foi também o
Grupo Ururay que facilitou o suporte do Centro Cultural
da Penha, equipamento público muito ativo da região,

C
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que funcionou como ponto de encontro e acolhida
material para o coletivo.
As cinco intervenções cênicas tiveram características
bem diversas. No experimento No Telhado, atores e atrizes
se encontravam em um ponto de ônibus e, em conversas
com pessoas que também aguardavam o transporte,
davam a entender que estavam vendo uma imagem de
Nossa Senhora da Penha em meio a uma mancha na
fachada de uma antiga loja. Havia os que não acreditavam,

Alécio Cezar
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Comissão do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, na cena final de No Rosário
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mas outros também identificavam a imagem na parede e
passavam a descrever detalhes de seu cabelo, seu véu etc.
Em Na Redoma, Nossa Senhora da Penha (interpretada
por três atrizes ao mesmo tempo) recebe o público do lado
de fora da igreja; o público, ao sintonizar a estação N.SRA.
nos rádios transmissores oferecidos pela produção, ouvia
a santa narrando seu dia a dia de atendimento aos fiéis.
E, na estação FIÉIS, era possível escutar diferentes fiéis
partilhando seus desejos, medos e saudades.
Já o experimento No Cine Estacionamento foi inspirado

T

nos musicais cinematográficos da década de 1950 e 1960:
42

uma música era cantada por dois dos atores, dublada e
dançada por outros dois, e fazia referência, ao contar a
história de um casal, às quatro salas de cinema de rua que
existiam outrora. A cena acontecia no estacionamento onde
se situava o antigo Cine São Geraldo; curiosamente, o local
mantém certas características arquitetônicas do cinema,
como a inclinação do terreno, o encaixe da tela e a janela
da sala de projeção.
Essa ação acabou sendo repetida, posteriormente, nos
endereços de outros três antigos cinemas (Cine Júpiter,
Penharama e Penha Cine Teatro, que hoje abrigam dois
estacionamentos e uma loja de calçados) como forma de

L
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Tatiana Vinhais, Ana Vitória Bella e Catarina Milani em No Rosário

Acervo A Digna
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Luís Mármora, Helena Cardoso, Anderson Vieira e Vivian Valente em No Cine Penha Palace
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atrair os transeuntes para a intervenção chamada No Cine
Penha Palace, cuja proposta era recriar um cinema ao ar
livre na frente da edificação do antigo Cine Penha Palace,
hoje uma loja da rede Torra Torra. Cadeiras antigas, um
tapete vermelho e um projetor foram colocados na Praça
Oito de Setembro, na direção da porta da loja ainda em
funcionamento. Um pipoqueiro circulava por lá. Pelo sistema
de som, ouvia-se uma trilha de filme: ora um trecho romântico,
ora sons de um faroeste, depois acordes de suspense e terror.
Atrizes e atores, em figurinos das décadas de 1940 e 1950,
reagiam às provocações sonoras. Quando as portas da loja
44

foram baixadas, a plateia aplaudiu de pé. Seguiu-se a cena
da dublagem, realizada no experimento anterior. Depois,
usando a fachada de aço como tela, a equipe do Convescote
projetou uma colagem de filmes clássicos brasileiros e
internacionais: um gran finale para a atenta plateia7.
Por fim, mas não menos importante, o experimento No
Rosário foi realizado no dia do aniversário do bairro e de sua
padroeira, ao longo do trajeto entre o Santuário Eucarístico
N. Sra. da Penha e a Igreja do Rosário. No início, no Largo
do Rosário, o público encontrava vendedores ambulantes
que anunciavam a venda de bonecas andantes da Nossa
7

Essa intervenção inspirou a pesquisa d’A Digna sobre cinemas de bairro, concretizada no
espetáculo O Monstro da porta da frente (ver caderno Praça das Autonomias).
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Senhora da Penha. Eles contavam às pessoas que, certo
dia, um homem surpreendeu Nossa Senhora descendo
do altar. Desafiou-a a um duelo de dominó para saber se
ela ficava no bairro ou ia embora. De repente, três atrizes
caracterizadas como Nossa Senhora, que estavam fazendo
compras nas lojas locais minutos antes, surgiam por lá e,
entoando uma prece, conduziam o público até o Santuário.
Ali, como na intervenção Na Redoma, as pessoas também
recebiam os celulares que funcionavam como rádios,
transmitindo confissões da santa e de seus fiéis.
Após um período dentro da igreja, o público era guiado
até a Igreja do Rosário. Lá todos se deparavam com o

45

personagem Modernidade, cujo plano era derrubar a igreja
para levantar um arranha-céu em seu lugar; ele projetava
imagens do empreendimento e labaredas de fogo na
fachada da igreja. Acontecia, então, o duelo de dominó; a
peleja era vencida pela santa, garantindo que a arquitetura
e as tradições do bairro se mantivessem ao longo dos anos.
Em celebração à vitória, apareciam, de dentro da igreja, os
tambores litúrgicos do Rosário da Penha, acompanhados
por cânticos afro-brasileiros que reuniam a todos e todas
em festa na praça e depois se recolhiam para dentro da
igreja juntamente com as Nossas Senhoras.
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3) Convescote República da Freguesia do Ó
Local: Freguesia do Ó (zona norte).
Período de criação dramatúrgica e cênica, produção e
apresentação: entre agosto e outubro de 2017.
Provocação cênica: Verônica Veloso.
Artistas convidados: os atores André Capuano, Caio
Marinho e Gabriel Kuster.

Materialidade dramatúrgica: Um convite para um jantar.
46

D

Na ceia, cada prato de comida representa um personagem
— objetos metonímicos acompanhados por textos. Os
relatos foram inspirados em testemunhos de moradoras e
moradores antigos do bairro.

Intervenções artísticas:
Na medida em que o sol se põe, o Largo da Matriz e seu
entorno transformam-se em um polo gastronômico. Como o
convívio de moradores da Freguesia do Ó se dá sobretudo
pela frequência dos bares à noite, o grupo de artistas fez
de um bar móvel o condutor do percurso, sugerindo uma
festa constante. O ponto de encontro inicial era o cemitério

D
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Detalhe de Dramaturgia do Convescote Freguesia do Ó
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da Freguesia do Ó, onde acontecia a primeira ação. Lá se
apresentavam as primeiras imagens fantásticas de memórias
do bairro que por ali ainda vagavam. Enquanto três personagens
apareciam e desapareciam entre os túmulos, guiando o público,
pequenas caixas de som emitiam as vozes de personagens
fictícios que narravam eventos da história do bairro em diferentes
épocas. Já do lado de fora do cemitério, outra personagem
contava sobre vivências no bairro e sobre seu tio comunista,
desaparecido. A mesma personagem levava o público até o
local da ação seguinte. O trajeto era pontuado por aparições
de diferentes figuras e de imagens estáticas da Nossa Senhora
48

do Ó dentro de vitrines do comércio local.
No Largo da Matriz Velha, cujo nome faz referência a uma

Dramaturgia-Instalação do Convescote Pinheiros após a leitura
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igreja que foi queimada, o público continuava a ouvir os
“causos” de um senhor chamado Varavredi e via pela primeira
vez o explorador português Manuel Preto, fundador do
bairro. De um objeto cênico feito de latão, com uma muda de
mangueira plantada e os dizeres “Território indígena”, soava
um áudio de textos de Eduardo Viveiros de Castro sobre os
índios brasileiros e fazia um paralelo com os personagens
de exploradores portugueses que direcionavam o público
até a frente da atual matriz. Ali os espectadores também
avistavam um índio fugido e uma personagem que dizia ter
morrido naquela igreja.
A terceira ação partia do mirante e terminava na Rua

49
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Jesuíno de Brito, nos fundos da Pizzaria Bruno. O público,
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após acompanhar a aparição de Nossa Senhora do Ó, via
a chegada da mascote do Urubó (bloco de carnaval do
bairro) ,que conduzia a todos até o endereço final, ao som
de uma marchinha de carnaval. Mais uma vez apareciam os
exploradores portugueses Manuel Preto e Raposo Tavares,
que protagonizavam um duelo estilo faroeste contra Biboca
Acanguçu (índio foragido caçador de brancos) e seu parceiro,
Guará.
Ao longo das ações, aconteceram 15 cenas diferentes,
algumas em deslocamento, outras enquadradas em pontos
específicos da geografia do bairro. A condução do público
50

era feita por diferentes personagens e pelo bar móvel, que
contava com dois contrarregras encarregados de servir
as bebidas e comidas ao longo das quase três horas de
experimento cênico. Além da instalação Território Indígena
e do Bar-ó-móvel, foram criados outros recursos visuais,
como os totens da Nossa Senhora da Expectação em
tamanho real (colocados em vitrines do comércio local) e
cartazes anunciando uma recompensa por um índio foragido
(espalhados ao longo do percurso) e do uso do mapa que
servia de divulgação prévia do experimento e de ajuda na
localização do público no dia da apresentação.

Im
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Imagens do vídeo das apresentações do Convescote Freguesia do Ó
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4) Convescote Largo da Batata
Local: Pinheiros (zona oeste).
Período de criação dramatúrgica e cênica, produção e
apresentação: entre setembro e novembro de 2017.
Provocador cênico: Lubi.
Artistas convidados: a atriz Fernanda Raquel e o músico
Carlos Zimbher.

L
V

Materialidade dramatúrgica: Um aquário com quatro
52

divisórias de apartamentos decorados de um novo
empreendimento da região. Em cada divisória, um
personagem diferente relacionado ao bairro (empresários,
skatistas, operários, pequenos comerciantes etc.). Do
lado de fora desse aquário, havia entulhos e pedaços de
objetos achados nas ruas de Pinheiros e, espalhados entre
eles, estavam textos de grupos sociais diversos: ativistas,
índios, transeuntes, prostitutas etc. Entre esses manifestos,
havia também um de insetos (em alusão às infestações
de mosquitos frequentes no bairro ao longo das décadas).
O texto final indica uma espécie de alagamento onírico desse
aquário, e personagens e textos ficam submersos.

L
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Leitura da dramaturgia do Convescote Largo da Batata (da esq. para a dir.): Ana Vitória Bella, Tatiana Vinhais, Helena Cardoso,
Vanessa Ribeiro, Anderson Vieira, Daniela Schitini, Flavio Barollo, Artur Mattar e Vana Medeiros

Acervo A Digna
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Leitura da Dramaturgia do Convescote Largo da Batata (da esq. para a dir.): Lubi, Victor Nóvoa e Artur Mattar
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Intervenções artísticas:
O grupo de artistas constatou, tanto na aula da historiadora
Vanessa Costa Ribeiro quanto nas visitas realizadas ao
bairro de Pinheiros, como a região parece desprovida de
memória. Não há rastros da aldeia indígena que lá existiu
nem de caminhos terrestres dos tempos pré-coloniais,
como o Peabiru, que passavam por ali, por exemplo.
Tampouco ficaram vestígios da várzea do Rio Pinheiros.
Nas últimas décadas, a intenção de fazer do bairro um
polo de empreendimentos imobiliários e modernização
resultou em seguidas intervenções urbanísticas na região,
54

em especial no Largo da Batata, outrora um movimentado

Cena de Vozes da Batata: Catarina Milani, Tatiana Vinhais e Fernanda Raquel (de costas);
Vivian Petri, Ana Vitória Bella e Helena Cardoso (de frente)
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terminal de ônibus cercado por sobrados, predinhos e
pequenos negócios de todo o tipo, hoje transformado num
grande descampado de concreto. “Quisemos trazer à tona
essas e outras histórias para questionar se a vontade da
população é que o largo seja um grande oco no coração de
Pinheiros, tal e qual é mantido pelas políticas públicas”, diz
Ana Vitória.
O coletivo criou, então, três intervenções artísticas. A
primeira, chamada de Escute as memórias do Largo da
Batata, reuniu histórias presentes na proposta dramatúrgica
que representassem as transformações provocadas pelo
55
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progresso. O público era convidado a ocupar cadeiras de
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praia sob guarda-sóis, cada qual com um fone de ouvido
por meio do qual se escutava a narração de uma história,
acionada por aparelhos celulares. Em Forró, uma babá e um
vendedor de flores flertam e combinam uma saída em um dos
tradicionais forrós da região; em Café Kona, um casal em
um prédio de alto padrão se excita ao presenciar momentos
de violência na manifestação por direitos civis acontecida no
largo. Já em Pastel de carne, um frequentador da região se
espanta com a gourmetização e uma pastelaria tradicional;
e, por fim, coisas típicas do bairro — um armarinho, uma
casa rachada pelas obras do metrô e uma batata do Mercado
56

C
H

de Pinheiros — comentam as mudanças urbanísticas em
Relatos vivos de escombros esquecidos.
Na segunda intervenção, Vozes da Batata, o elenco
apresentava-se em coro, alternando o coletivo de
personagens:

executivos,

prostitutas,

policiais,

manifestantes, rimadores e até mosquitos. Como numa
espécie de teatro de revista ao ar livre, tendo como palco a
grade de vento do metrô, localizada na Praça João Nassar,
o coro performava trechos da dramaturgia musicados pelo
compositor Carlos Zimbher.
Por fim, os artistas criaram a instalação cênica
Pinheiros River Park, com quatro piscinas montáveis,
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Cena de Pinheiros River Park (da esq. para a dir.): Lucas França, Vivian Petri, Fernanda Raquel,
Helena Cardoso, Anderson Vieira e Catarina Milani
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quatro guarda-sóis, diversas cadeiras e esteiras de praia,
cangas, brinquedos de praia, um gazebo, mangueiras,
diversos infláveis, borrifadores e regadores, além de um
aparato chamado de Rio Potável e formado por dois filtros
de água para beber. A instalação esteve aberta ao uso
público e foi cenário de quatro atos ou movimentos cênicos:
I. O Rio Selvagem: uma alusão à época em que o bairro
era uma aldeia indígena, local de divertimento, pesca,
banho e navegação. Todo o elenco tinha a pele coberta
de argila vermelha e era lavado por um jato de água de
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alta pressão (também uma referência à violência contra as
manifestações por direitos civis que costumam ocorrer
no Largo da Batata);
II. O Rio Retificado: performance sobre a época em
que o plano de verticalização do bairro se intensificou e foi
inaugurado o Shopping Center Iguatemi, o primeiro centro de
compras fechado da América Latina. Menciona-se também
o descaso do poder público com os achados arqueológicos
da região durante a expansão da malha metroviária.
III. O Rio Gourmetizado: encenação do momento recente
58

C
T

e da especulação imobiliária, com a valorização desenfreada
dos empreendimentos residenciais e comerciais da região
e processos de gentrificação.
IV. O Rio Vingativo: um passeio pelo futuro próximo,
imaginando que o Rio Pinheiros volta a inundar todo o
espaço que costumava ocupar antes da canalização,
destruindo construções e arrastando objetos com sua água
poluída e malcheirosa.

E
(a
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Cena de Pinheiros River Park (da esq. para a dir.): Fernanda Raquel, Vivian Petri,
Tatiana Vinhais, Ana Vitória Bella e Helena Cardoso

Alécio Cezar
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Elenco, equipe e público em Pinheiros River Park (da esq. para a dir.): Victor Nóvoa, Vivian Petri, Fernanda Raquel e Pedro Marini
(acima); Catarina Milani e Flavio Barollo (centro); Anderson Vieira, Helena Cardoso, Ana Vitória Bella e Tatiana Vinhais (abaixo)
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5) Convescote Ipiranga
Local: Ipiranga (zona sul).
Período de criação dramatúrgica e cênica, produção e
apresentação: entre novembro e dezembro de 2017.
Provocação cênica: Verônica Veloso.
Artistas convidados: os atores Artur Mattar e Caio Marinho
(presencialmente), e a atriz Mara Helleno (participação
em vídeo).

60

Materialidade

dramatúrgica:

Uma

coluna

vertebral

sobre pedras faz a ligação entre dois pontos: um bolo
com ornamentos, que remete tanto ao Monumento à
Independência quanto aos casarões antigos do bairro
geralmente alugados para festas, e um recipiente de
madeira contendo terra, planta e figos, em alusão à
figueira centenária da Estrada das Lágrimas (conhecida
como a árvore mais antiga da cidade8). Os textos estavam
enterrados, dentro do bolo e sob as pedras.

8

Disponível em: <https://ipirangafeelings.com.br/2019/07/19/ﬁgueira-das-lagrimas-arvore-tera-area-revitalizada-e-aberta-ao-publico>.
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Detalhe da dramaturgia do Convescote Ipiranga após a leitura
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Intervenções artísticas:
O processo teve dois focos geográficos principais,
o Parque da Independência e a região comercial da Rua
Silva Bueno, mas devido ao curto tempo do experimento, a
distância entre os endereços e a larga escala de cada um
deles, o coletivo decidiu focar apenas no parque. “Apesar
de nossa preferência por trabalharmos em praças públicas
e não em parques, já que queríamos alcançar um público
em horário de trabalho ou em trânsito entre trabalho e casa,
a escolha nos pareceu acertada por uma peculiaridade
do Ipiranga: no bairro, não há praças e o parque acaba
62

recebendo idosos, famílias, skatistas, estudantes, esportistas,
transeuntes, pesquisadores ligados ao Museu Paulista e
até grupos de turistas”, diz Ana Vitória.
Além disso, o Parque da Independência fez parte, em sua
construção, de uma iniciativa de urbanização da região que
integrava o centro com a zona sul em uma grande reta, ligando
o Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, até o Museu
Paulista. “Encontramos ali um fechamento geográfico para
nossos experimentos: a memória de um passado glorioso
— ou, mais acertadamente, a invenção dela no EdifícioMonumento”, afirma Ana Vitória. O percurso completo do
experimento cênico somava 1,2 quilômetros, o que fez o grupo
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criar duas ações independentes,
mas conectadas, caso o público
optasse por percorrer todo o
caminho: Memórias Inventadas e
Às Margens.
Ao longo do trajeto aconteciam
20 cenas diferentes, algumas em
deslocamento, outras em relação
direta com o público com usos
variados da distância em relação às
espectadoras e aos espectadores.
Duas delas foram realizadas em

63

vídeo, com a participação da atriz
convidada Mara Helleno, na época
convalescente de um tratamento de
saúde.
Memórias Inventadas começa
com um convite audiovisual para
permitir-se um passeio entre
tempos. Duas personagens,
funcionárias da equipe de faxina do
parque, realizam seu casamento

Ana Vitória Bella em cena do Convescote Ipiranga
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dentro do museu desativado. Surge, então, Domitila de
Castro do Canto e Melo, a Marquesa de Santos, que conduz
todas e todos a uma caminhada pelo parque. No passeio
pelo jardim, o público tem a oportunidade de ver tanto uma
segunda marquesa percorrendo as alamedas quanto uma
figueira antropomorfizada vagando por lá. Outras marquesas
vão surgindo, até que cinco Domitilas se reúnem e fazem
confidências aos espectadores, entrelaçando os tempos
entre o ontem e o hoje. Ainda em caminhada, o grupo chega
até um atalho entre as árvores e encontra uma figura
andrógina em diálogo com outra figueira antropomorfizada.
64

A ação finda na Casa do Grito, edificação associada à
proclamação da independência, onde uma das Domitilas
recebe novamente os espectadores.

Alécio Cezar

Às Margens, a segunda intervenção, se inicia com o

Caio Marinho em cena do Convescote Ipiranga
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público dentro da Casa do Grito, escutando ruídos feitos por
casais que namoram do lado de fora das paredes. Quando
saem, as pessoas são surpreendidas por Dom Pedro I, que
dubla a música Livre Estou (do filme Frozen), em alusão à
independência do Brasil. A cena acontece em deslocamento
até o monumento, onde Dom Pedro I desaparece. Logo o
público se surpreende com um casal em uma malsucedida
sessão de fotografia. Dom Pedro, então, reaparece e
transforma-se em uma caricatura de si mesmo, lembrando
uma estátua viva. Uma das marquesas surge para um
acerto de contas com o então imperador e, depois de levar
os espectadores às margens do Rio Ipiranga, conta sua
versão do grito da independência. Uma figura deitada no
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chão da ponte sobre o rio chama a atenção para os ecos de
gritos que ainda se ouvem por lá. O público, então, ladeia a
margem oposta do rio até se deparar, frente a frente, com a
figueira caminhante. Depois de regar um plantio de mudas
de figueiras, o grupo segue a árvore para um momento de
confraternização em um piquenique, com direito a brinde de
espumante, ao som de chorinho e diante de um bolo (como
aquele proposto pela dramaturgia).
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São Paulo, 02 de dezembro de 2019

Queridos amigos d’A Digna,

Que enorme privilégio foi ter acompanhado todos os
aprendizados e realizações dos Convescotes na cidade!
Quando pedi para ser observador, não sabia que as
proposições de um projeto de pesquisa continuada

66

poderiam resultar em ações que interferissem tão a
fundo e de modo poético e político no cotidiano da
cidade e daqueles que por ela transitam. Agradeço a
generosidade de vocês e dos demais artistas durante
os cinco meses de acompanhamento do processo.
Não esperava me deparar com um núcleo artístico
tão generoso e aberto à escuta de todas e todos os
participantes da criação e da produção de um trabalho.
Me sinto coautor desses belos acontecimentos. O
“fazer botânica no asfalto”, de Walter Benjamin9, uma
9

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III. Charles Baudelaire: um lírico no auge do
capitalismo. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.
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referência ao diálogo entre o caminhar do flâneur de
Charles Baudelaire com os vestígios da obra de Edgar
Allan Poe, é para mim a imagem-síntese do processo
vivenciado ao lado d’A Digna.
Nossa pesquisa artística levou a cinco regiões
distintas de São Paulo propostas com objetos estéticos
relacionais específicos, que buscaram estabelecer
outros modos de convívio em meio à exaustiva rotina da
cidade. O trabalho começava com pesquisas históricas
referentes às regiões escolhidas. Posteriormente, o
coletivo de dramaturgos e dramaturgas visitava a região,
produzia textos e os apresentava como pequenas

67

instalações performáticas para o grupo de atores,
atrizes, técnicos criativos e provocadores cênicos. O
contato com as cinco materialidades dramatúrgicas,
unindo as informações históricas apresentadas ao
coletivo, me despertou questionamentos relacionados
à estrutura urbana e suas relações com os habitantes
da cidade. O que trouxe o progresso? O que ele
eliminou? Quais resistências ainda existem? Como
podemos interferir poeticamente na cidade para criar
mais perguntas, sem necessidade de dar respostas?
Diferentes dinâmicas de criação, produção e
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compartilhamento com o público surgiram ao longo
do processo. As ações nas ruas me fizeram enxergar
novas possibilidades para a relação com o espaço
público, seus transeuntes e espectadores convidados.
Minha participação no projeto foi uma etapa muito
gratificante e necessária em minha formação artística,
pois pude ver que, se há empenho, desejo e coragem,
podemos resistir e dialogar artisticamente com lugares,
pessoas e comunidades. Acho que as ações dos
Convescotes foram grandes acontecimentos na cidade
de São Paulo! E meu sincero desejo é que o trabalho
68

continue, emerja e floresça, pois diversas sementes
foram plantadas nos buracos que encontramos nos
caminhos pelo asfalto.
Hoje, finalizo meu ciclo na graduação após a
apresentação do meu trabalho de conclusão de
curso. Acho que consegui aprofundar um caminho de
reflexão e prática para a cena por meio da deriva, da
performance e da escrita performativa. Ao longo dos

projeto_livroe_cad_e_af02.indd 68

23/12/21 14:52

intensos dias de escrita, fui acompanhado por muitas
memórias vividas em nossos Convescotes.

Mais uma vez, muito obrigado!

Um abraço,
Lucas

P.S.: No momento da escrita deste livro, em 2021, sou
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assistente de produção no projeto A Digna, 10 Anos: Desvelar
o Traçado, Apontar o Porvir, contemplado pela Lei Municipal
de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, agora em
sua 34a edição, iniciativa que também havia propiciado, na
29a edição, a realização do projeto 3 ATOS por SP.
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
sobre gentes e derivas

Nossa relação com o espaço urbano se dá no caminhar.

3

Em princípio, sem direção nem paradeiro. Um caminhar
que nos surpreende com possibilidades instigantes de
paisagens humanas a cada esquina. Aos poucos, traçamos
rotas, permitindo-nos conexões ao mesmo tempo reais e
ficcionais entre passantes, arquiteturas e acontecimentos.
E assim nossos trabalhos vão tomando forma, sugerindo
olhares múltiplos para o que nos cerca, compondo com
as subjetividades de cada espectador/a, ampliando em
caleidoscópio o comum que formamos ao habitar um mesmo
lugar. Deixamos nossos rastros e nossas marcas poéticas
pelas ruas, em interlocução contínua e coletiva com muitas
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e muitos parceiros, artistas e espectadores, sujeitos da
complexidade do que é ser em uma metrópole. Atravessamos
fronteiras, ocupamos parques e praças e abrimos o microfone
para que cidadãos e cidade se expressassem. Cada passo ao
longo desses dez anos foi dado em conjunto, numa rede de
afetos que perpassaram nossa poética. Cada caderno desse
corpo textual te faz um convite à errância. Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
4
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ESTRADAS DE
MÚLTIPLAS DIREÇÕES
6
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A

experiência com a cidade, propiciada pela criação

e realização de Entre Vãos, transformou A Digna; foi um
processo positivamente irreversível. A reflexão sobre o direito

7

à moradia, presente em Condomínio Nova Era, ampliava-se
para o urgente debate sobre o direito à cidade1 − entendido
como direito à vida urbana digna e sua fruição – e ao convívio
no espaço urbano. Como reconfigurar as cidades e devolverlhes uma imagem social completamente diferente daquela
oferecida pelo capital? Como restabelecer a ideia de um
comum e propor espaços insurgentes de resistência aos
ditames hegemônicos? E quais poderiam ser as contribuições
das práticas artísticas para a renovação de um pensamento
As formulações iniciais sobre o direito à cidade aparecem em LEFEBVRE, Henri. O direito
à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. O conceito consta atualmente de documentos
internacionais, como a Carta Mundial do Direito à Cidade (Quito, 2004; Barcelona, 2004;
Porto Alegre, 2005), e de ordenamentos jurídicos nacionais.

1
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sobre a cidade na São Paulo atual?
Os interesses financeiros e a distribuição desigual de
riqueza inscreveram-se de maneira indelével nas formas
espaciais das cidades, pautadas pela lógica individualista
e pela proteção neoliberal à propriedade privada e seus
valores de consumo, impostos como forma hegemônica
de política. “O direito à cidade não é um direito individual
exclusivo, mas um direito coletivo concentrado”, afirma o
geógrafo britânico David Harvey em Cidades Rebeldes
(2014, p. 246). “O sistema não está apenas enfraquecido
e exposto, mas também incapaz de qualquer resposta
8

que não seja mais repressão. Por isso nós, o povo, não
temos outra opção que não seja lutar pelo direito coletivo
de decidir como esse sistema será reconstruído e com que
cara”, escreve ele (idem, p. 285).
Quando Ana Vitória, Helena e Victor elaboraram o projeto
3 ATOS por SP, tinham em mente aprofundar a pesquisa sobre
o acesso pleno à cidade, as possibilidades de convívio, os novos
modos de uso e fruição dos espaços comuns e a compreensão
dos diversos territórios que compõem o tecido urbano. Havia
o desejo de não só imaginar, mas também experimentar
outra cidade possível – um devir-cidade combinado a uma
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cidade-devir –, em que a lógica do consumo e da exclusão
cedesse lugar à lógica da fruição e da interação.
“Pensávamos que as questões da temática do despejo
– concreto e simbólico – não podiam se dar apenas
no

pensamento

da

obra.

Não

queríamos

dialogar

apenas discursivamente, mas nos interessava provocar
experiências que apresentassem outras formas de relações
pela cidade, que despertassem outras percepções sobre
o trânsito cotidiano dos corpos pelas ruas, interferissem
na espacialidade das paisagens urbanas e principalmente
criassem outras estruturas de vínculos humanos que não
estivessem sob o jugo da lógica hegemônica do capital”,

9

afirma Ana Vitória.
Contemplado pela 29a edição da Lei Municipal de Fomento
ao Teatro para a Cidade de São Paulo, o projeto 3 ATOS por
SP organizava-se sobre três verbos: agir, criar e invadir. A
etapa “agir” contemplou a segunda temporada da experiência
cênica Entre Vãos e as intervenções performativas chamadas
Convescotes. O conjunto de oficinas de compartilhamento
dos procedimentos criativos d’A Digna configurou a etapa
“criar”. E “invadir” – deslocando propositalmente o sentido
negativo do verbo, muitas vezes associado aos movimentos
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sociais por moradia – englobou as interlocuções públicas sob
a rubrica ISSO NÃO É UMA AULA, com o objetivo de propiciar
trocas não hierárquicas de experiências no espaço público,
sempre com uma convidada ou um convidado diferente.
O projeto foi realizado ao longo de 2017.

Transbordos e transbordamentos
Paralelamente à abertura de novas vivências cênicas na
cidade, por meio das pesquisas e atividades que resultariam
10

nas intervenções denominadas Convescotes, A Digna se
propôs a ampliar suas referências e diálogos por meio de
uma série de ações pedagógicas, visando à instauração de
espaços de trocas de saberes, experiências e elaborações
conjuntas. Não interessava a Helena, Vitória e Victor
posicionarem-se como “transmissores de conhecimento”,
de forma hierárquica ou monológica, mas sim incentivar
produções e criações coletivas por meio das quais os
três também pudessem ser estimulados, provocados e
instigados a novas práticas.
A parceria com a SP Escola de Teatro permitiu que A Digna
oferecesse os quatro cursos em suas dependências. “O
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objetivo de nos colocar em risco e atritar nossos procedimentos
a partir de outras referências de vida e arte foi alcançado
no conjunto das oficinas e se desdobrou para além delas,
pois, dentro desses encontros, reconfiguramos diversos
elementos da pesquisa individual de cada integrante d’A
Digna e seguimos para a continuidade de nossos processos
artísticos com um repertório de vivências mais dilatadas”,
conta Helena.
As interlocuções públicas, que seguiam a mesma
perspectiva horizontal e não hierárquica, foram pensadas
como uma espécie de ágora, na qual se estabelecesse um
debate participativo e atento, a partir dos questionamentos

11

trazidos por cada convidada/o, sobre as dinâmicas de
convívio nos espaços comuns da cidade. Cada ação
chamada de ISSO NÃO É UMA AULA aconteceu em um
diferente parque de São Paulo, tentando cobrir as cinco
regiões da cidade. “Em cada um deles, montávamos um
espaço confortável com cadeiras, esteiras, café, frutas e
incentivávamos os transeuntes para debater com o nosso
convidado”, diz Ana Vitória. “ISSO NÃO É UMA AULA foi uma
importante ação dentro da nossa pesquisa das relações éticas
e estéticas nos espaços públicos, porque sua efetividade
não se estabeleceu apenas pela troca de conceitos entre
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Oficina Emaranhados da Criação

os presentes, mas principalmente pelo formato do evento. O
fato de montar um espaço acolhedor e alterar por instantes o
cotidiano e a paisagem de um espaço público, com a proposta
de um debate atual e relevante, estimulou a curiosidade dos
transeuntes e os convidou para o diálogo.”
A estética dessa ação já provocava a ética implícita de seus
conceitos: a rua é para o uso de todos.
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estação 1: OFICINA EMARANHADOS DA CRIAÇÃO
A primeira das ações formativas contemplou três encontros
de três horas com 25 participantes e ocorreu na última
semana de janeiro de 2017. A proposta era experimentar
os procedimentos usados nos processos criativos de
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Condomínio Nova Era e Entre Vãos, espetáculos bem
diferentes entre si, mas que trabalham com abordagens
poéticas similares. O questionamento norteador da oficina
foi: ao encontrarmos o outro, que novos caminhos se abrem
para as nossas inquietações?
Uma frase do pintor espanhol Pablo Picasso serviu como
disparo provocativo: “Eu não procuro, eu acho”. “Procurar
é manter o olhar para o futuro, numa tentativa de subjugar

O

a realidade circundante. Achar é a imersão no presente,
o encontro precário com a materialidade dos outros,
possibilitando o inesperado do objeto artístico”, afirma
14

Victor. “Esse estado relacional entre realidades imanentes
não foi apenas proposta desse curso; diz respeito à nossa
busca como artistas.”
Para A Digna, a experiência de partilhar com outras e
outros artistas e interessados alguns dos expedientes
criativos usados pelo coletivo, mesmo que de forma breve,
foi bastante produtiva e abriu caminhos para reflexões
estimulantes e novas experimentações. Três participantes
da oficina – Anderson Vieira, Tatiana Vinhais e Vivian
Valente – foram selecionados para colaborar na nova
temporada de Entre Vãos, na série de encontros ISSO
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Oficina Paisagens Dramatúrgicas

NÃO É UMA AULA e nas ações de Convescotes, com
direito a bolsa-auxílio.
estação 2: OFICINA PAISAGENS DRAMATÚRGICAS

15

Os exercícios de escrita e as discussões teóricas da
oficina conduzida por Victor Nóvoa buscaram propiciar
a elaboração de uma dramaturgia expandida, em que
o texto não se tornasse uma criação ficcional imune à
presença e às dinâmicas dos demais elementos cênicos,
mas que permanecesse em diálogo com as possibilidades
polissêmicas da cena. O questionamento norteador era:
como dar voz às histórias absorvidas pelo asfalto? Durante
quatro semanas e oito encontros, os 33 participantes
investigaram uma dramaturgia convivial, que se completa no
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acontecimento e se aproxima muito mais de um dispositivo
criativo do que de uma estrutura fixa ou imutável. A pesquisa
de histórias que servissem de base para as criações ocorreu
na Praça Roosevelt, centro de São Paulo, nas proximidades
da sede da oficina, a SP Escola de Teatro.
Quatro eixos temáticos guiaram os exercícios práticos:
paisagens atuais (criação de textos a partir da observação
sensorial do entorno); subjetividades relacionais (criação de
textos com base nas observações dos trânsitos e diálogos
que aconteciam na praça); registros antigos (elaboração de
diálogos a partir da história antiga da Praça Roosevelt) e
16

histórias pessoais (produção inspirada nas narrativas próprias
de cada um/a). Os exercícios resultaram num vasto material
dramatúrgico, organizado por meio das chamadas ilhas de
memória, termo elaborado por Victor com base na experiência
de Helena, com sua personagem em Entre Vãos2. “Esse é
um conceito em movimento, que perpassa as últimas criações
dramatúrgicas d’A Digna e se refere às estruturas cambiáveis
que podem ou não entrar na cena, propondo um texto em
construção, um texto que passa a ser uma plataforma de
experiências, memórias, histórias e acontecimentos ficcionais
Ver caderno No meio-ﬁo de uma nova era. Ver também: NÓVOA, Victor Silva. Ilhas de
memória: uma disputa por territórios de convívio. Artigo apresentado no III Seminário de
Estética e Crítica de Arte, realizado entre 4 e 6 de setembro de 2017 pelo Grupo de Estudos
em Estética Contemporânea do Departamento de Filosoﬁa da Universidade de São Paulo.

2

O
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que vão sendo acessadas pela atriz ou pelo ator, conforme o
acontecimento cênico”, explica Victor.
Três dramaturgos que integraram a oficina – Daniela Schitini,
Fernanda Rocha e Artur Mattar – participaram da criação da
dramaturgia das intervenções Convescotes ao lado de Victor.
estação 3: OFICINA ATORES DIÁRIOS
O que posso criar a partir das impressões de outro sobre
a cidade que eu habito? Baseada nesse questionamento e
nas reflexões desenvolvidas por Helena Cardoso em sua
dissertação3, que relaciona diários de bordo mantidos por
artistas, processos de criação cênica e possibilidades de

17

intervenção no cotidiano urbano, a oficina propiciou aos
participantes exercícios de escuta relacional em grupo e
com a cidade. Cada artista integrante recebeu um pequeno
caderno, para que registrasse suas impressões a respeito
da atividade e das incursões por praças de São Paulo.
Além da Praça Roosevelt, o grupo conduzido por Helena

Oficina Atores Diários: partilha de registros entre os participantes
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LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas – laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2017.
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também fez seus experimentos na Praça da República,
na Praça Rotary e na Praça Dom José Gaspar, todas
localizadas na região central da cidade. Nesses encontros,
os participantes também estudaram trechos de diários
de coletivos teatrais, como a Balagan e a Cia. Livre, e
programas performativos.
Na penúltima semana de oficina, houve a partilha da leitura
dos diários dos integrantes das oficinas e a organização das
apresentações performáticas dos dois encontros seguintes.
Enquanto uma parte do grupo fazia suas intervenções

O
n

nas praças, os demais (como transeuntes-observadores)
18

assistiam aos companheiros e companheiras. “A experiência
foi transformadora para todas e todos”, afirma Helena.
“Construímos juntos um estado de atenção e escuta para
a cidade que nos proporcionou uma abertura temporal
no cotidiano da cidade. Em todos os experimentos, que
traziam proposições muito diferentes entre si, as e os
artistas encontraram formas de convívio genuíno com os
passantes, a partir de dispositivos extracotidianos. Este
vínculo criado com aquelas e aqueles que interagiram com
as obras e com os espaços públicos, tão fugaz quanto
impactante, era nosso maior objetivo coletivo e acredito que
todas e todos levamos essa experiência em nossos corpos,
a partir dali, como uma qualidade de relação com o público

O
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Oficina Atores Diários: Roni Diniz e público em experimento cênico
na Praça D. José Gaspar

Oficina Atores Diários: dai ida e público em
experimento cênico na Praça D. José Gaspar

Acervo A Digna
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Oficina Atores Diários

projeto_livroe_cad_f_af02.indd 19

23/12/21 14:56

Acervo A Digna

20

Oficina Corpo-Ocupação: participantes em exercício no salão do Hotel Cambridge

a ser conquistada a cada proposta artística.”
estação 4: OFICINA CORPO-OCUPAÇÃO
Com base nas pesquisas de Ana Vitória, surgiu o desejo
de oferecer uma oficina voltada às potencialidades do corpo
para mulheres que vivem em ocupações do centro de São
Paulo. A ideia era, a partir de princípios norteadores da
educação somática, propiciar uma analogia entre ocupar,
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com consciência, o espaço interno e ocupar, da mesma
forma, o espaço externo. Dois encontros foram realizados
com moradoras da ocupação do Hotel Cambridge, que
abrigara a cena do personagem do Livreiro em Entre Vãos,
oferecendo uma experiência de cuidado e exploração
dos próprios corpos por meio de experimentações de
sensibilidade e criação. Porém, depois dessas experiências
e de várias conversas com as lideranças do movimento por
moradia, o grupo constatou que um curso mais longo com
a abordagem proposta talvez não fosse prioritário naquele
momento para aquele público. Seria preciso um tempo
mais extenso que o previsto para que se aprofundasse a

21

relação da artista com a comunidade das ocupações, suas
necessidades e urgências. Assim, a ideia original foi adiada
e a oficina, redesenhada para um trabalho intensivo com
artistas e interessadas/os.
O curso conduzido por Ana Vitória Bella, em fevereiro de
2017, atraiu um rol bastante diversificado de participantes.
O questionamento norteador da atividade foi: que limites
encontram os corpos de uma ocupação e qual seria o
espaço de expressão deles? O feminino permanecia como
elemento-base dessa pesquisa, bem como a descoberta
de como ocupamos os nossos corpos quando eles ocupam
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Isso não é uma aula no Parque Trianon
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a cidade. Debates e práticas trouxeram à tona temas
espinhosos e sensíveis, ressaltando os desafios de lidar
com tendências conservadoras que a todo momento
põem em risco as árduas conquistas femininas por
direitos, respeito e igualdade. “A mediação desse grupo
me ensinou muito”, afirma Vitória. “Foi transformador
poder ver florir, desse encontro de pessoas tão diferentes,
o desejo de estar na cidade em estado de brincadeira,
de jogo, de relação profunda.”

estação 5: ISSO NÃO É UMA AULA –
Parque Trianon, Cerqueira César (12/02/2017)

23

A pesquisadora e professora aposentada do Instituto
de Artes da Unesp Luiza Christov, primeira convidada dos
diálogos abertos, pôs na roda uma questão fundamental:
apropriar-se – como cidadãs e cidadãos – de um lugar
público, torná-lo próprio, não significa privatizá-lo ou
transformá-lo em propriedade de uns poucos; significa,
sim, fazer-nos presentes neles, permitindo-nos estar lá
em encontro e convívio com outros indivíduos – outros
corpos, outras vozes, outros valores e outras histórias
– e aprendendo com outros modos de habitar a cidade.
Naquele momento, havia um clima de apreensão e
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indignação de boa parte do público por conta do início do
mandato de João Dória (PSDB) como prefeito, e a discussão
se aprofundou nas relações neoliberais entre cidadãos e
espaços e equipamentos públicos.

estação 6: ISSO NÃO É UMA AULA –
Parque da Juventude, Santana (19/02/2017)
Welington Andrade, doutor em literatura brasileira
pela USP e professor da Faculdade Cásper Líbero, o
segundo convidado, baseou suas reflexões no livro Alice
24

Is

no País das Maravilhas (1871), de Lewis Carroll. Segundo
ele, se nosso repertório de uso da cidade pauta-se em
relações preestabelecidas e responsivas à lógica utilitária,
estabelecendo um estreitamento das experiências humanas
nos espaços públicos, é preciso então experimentar um
uso nonsense desses espaços, uma vivência que escape
das margens do consumo e abra novas possibilidades
de usufruir a cidade. Como provocação, Andrade propôs
a leitura do poema Jaguadarte, de Carroll (na tradução
de Augusto de Campos), que integra a narrativa sobre
Alice: “Era briluz./ As lesmolisas touvas roldavam e reviam
nos gramilvos./ Estavam mimsicais as pintalouvas,/
E os momirratos davam grilvos/ [...]”. Sua abordagem

W
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Welington Andrade fala ao público em Isso não é uma aula no Parque da Juventude

projeto_livroe_cad_f_af02.indd 25

Acervo A Digna

25

23/12/21 14:56

proporcionou participações diversas do público presente
– e de maneiras não convencionais, como alguns que
preferiram acomodar-se nos galhos das árvores próximas,
em vez das cadeiras e esteiras, e outros que aproveitavam
o microfone aberto para tecer reflexões sobre a cidade, às
vezes sob a forma de poesia concreta.

estação 7: ISSO NÃO É UMA AULA –
Parque do Carmo, Itaquera (23/03/2017)
A professora de filosofia Luiza Coppieters, terceira
26

L

convidada da série de diálogos, inspirou-se em sua
experiência como mulher trans, militante LGBTQIA+ e
feminista para debater as experiências do corpo na cidade,
em especial, do corpo feminino. Com o microfone aberto,
espectadores e transeuntes falavam sobre sua relação
com os espaços urbanos, enquanto Luiza destacava
e aprofundava os temas em discussão, ressaltando a
importância de compreender como se estabelecem as
opressões e os limites impostos aos corpos-cidadãos. O
público era, em sua maioria, formado por pessoas idosas.
A presença de um jovem cadeirante entre os presentes
inspirou o debate sobre a questão do direito à cidade e

P
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Participantes de Isso não é uma aula no Parque do Carmo

projeto_livroe_cad_f_af02.indd 27

23/12/21 14:56

de seus usos pelos diferentes corpos. O grupo discutiu
também a necessidade da participação da sociedade civil
e das comunidades locais nas decisões a respeito dos
equipamentos públicos e atividades coletivas na cidade.

estação 8: ISSO NÃO É UMA AULA – Parque do
Ibirapuera, Vila Mariana (20/05/2017)
O quarto convidado foi o grafiteiro André Monteiro,
conhecido como Pato, que partiu de suas experiências
como artista das ruas para questionar a privatização da
cidade e de suas áreas comuns. Pato, que baseou suas
reflexões na obra Utopia, de Thomas More, fez críticas à
Acervo A Digna
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Victor Nóvoa em Isso não é uma aula no Parque do Ibirapuera
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valorização da propriedade privada e aos desdobramentos
políticos e estéticos da lógica do privado na cidade. O
grafiteiro, logo no início de sua fala, propôs uma ação
performativa na qual pintou as roupas de Catarina Milani,
Tatiana Vinhais e Vivian Valente como se fossem um único
painel, sugerindo a integração física entre cidadãos/cidadãs
e cidade por meio da arte. Pato também provocou o público
presente a discutir pichação e grafite, as diferenças e
similaridades entre as duas expressões e o que está por
trás do conceito de arte. Algumas pessoas se sentiram
confortáveis em relatar seus próprios experimentos como
29

Vivian Valente, Tatiana Vinhais e Catarina Milani
grafitadas por Pato
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com o enquadramento da arte urbana como violação do
espaço público. A ação aconteceu no mesmo ano em que
os grandes painéis de grafite na Avenida 23 de Maio foram
cobertos por tinta cinza da noite para o dia, ocultando o
trabalho de mais de duzentos artistas.
estação 9: 1o ATO pela Luz
Em maio de 2017, o governo e a prefeitura de São Paulo
realizaram uma série de operações com cavalaria, força
física e uso de bombas de gás, com o objetivo de dispersar
30

os dependentes químicos do quarteirão conhecido como
Cracolândia, no bairro da Luz. As autoritárias medidas de
“higiene social” foram bastante criticadas por diversos setores
da sociedade, em razão da violência aplicada e do descaso
do poder público diante da vulnerabilidade da população da
região. A remoção dos dependentes químicos, e também
de moradores e comerciantes que ocupavam os imóveis
que seriam demolidos, estaria relacionada a um projeto de
construção de prédios comerciais e residenciais de classe
média, conhecido à época como Projeto Nova Luz.4
Com o propósito de debater a gentrificação do bairro da
Luz, em 11 de junho de 2017, A Digna organizou o 1o ATO
4
Ver https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
arquivos/nova_luz/201108_PUE.pdf.
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pela Luz. Na programação, foi realizada a última conversa
da série ISSO NÃO É UMA AULA com a urbanista, diretora
de arte e professora de arquitetura Carla Caffé. A atividade
aconteceu no gramado do Teatro de Contêiner5, uma
ocupação cultural da Cia. Mungunzá de Teatro em um
terreno público, na região da Luz, que conta com uma sala
de teatro e uma área de convívio na qual há uma horta
comunitária e onde acontecem sessões de cinema ao ar
5

Ver https://www.ciamungunza.com.br.
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Público de Isso não é uma aula durante o 1º Ato pela Luz
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Público e elenco de Entre Vãos durante o 1º Ato pela Luz
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Flavio Barollo
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livre. A Cia. Mungunzá participou do evento com dois de
seus espetáculos, Poema suspenso para uma cidade em
queda e Era uma era.
O ato culminou com uma apresentação especial de
Entre Vãos, reunindo 40 espectadores em uma única cena,
a do Livreiro, que contou com a inserção de um trecho
da cena de Anjo de Corredor. Em vez da caminhada até
a estação Anhangabaú (para onde o Livreiro comumente
guia seus espectadores), todos caminharam pelo Vale do
Anhangabaú até a estação de metrô São Bento e lá pegaram
o trem até a estação Luz. Na saída do metrô, a personagem
34

Walkyria Ferraz – personificação da especulação imobiliária
– aparecia caminhando pelas ruas da Luz, à frente do
público,

conversando

com

policiais,

inspecionando

terrenos, fazendo ligações telefônicas, numa alusão direta
aos planos de reconstrução da região. O espetáculo terminou
no cruzamento de ruas ocupadas por casas antigas em mau
estado de conservação. Os personagens desfalecem diante
de um dos casarios, que provavelmente também cairá em
nome da “revitalização” do bairro.
O debate público que deu sequência à apresentação
contou com a participação ativa de muitas das pessoas
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em situação de rua da região que buscavam auxílio no
Programa Redenção6, cuja unidade de atendimento está
instalada no terreno em frente ao Teatro de Contêiner. Em
seus relatos, muitos comentavam os motivos que os levaram
à rua e à dependência química, a falta de expectativa de
vida e as dificuldades de serem tratados com dignidade por
instituições públicas e privadas.
6

Ver https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/programa_redencao.

35

projeto_livroe_cad_f_af02.indd 35

23/12/21 14:56

Acervo A Digna

(Da esq. para a dir.) Nicolas Lisoni, Martin Urruty, Victor Nóvoa, Helena Cardoso,
Ariane Cuminale, Ana Vitória Bella, Laura Lina, Federico Aguilar e Martín Seijo
no Centro Cultural Paco Urondo em Buenos Aires

Além das fronteiras
36

O amadurecimento criativo e artístico trazido pelos
processos e vivências do projeto 3 ATOS por SP, contemplado
na 29a edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro
para a Cidade de São Paulo, aliado ao desejo de explorar
as possibilidades de encontro da cena com a cidade por
combinações estéticas inusitadas, conduziram A Digna a
um encontro internacional: o intercâmbio com a Compañía
de Funciones Patrióticas7, coletivo argentino sediado em
Buenos Aires, com dez anos de trajetória, que também
cria intervenções cênicas em espaços não convencionais
da cidade, sempre trazendo uma perspectiva crítica do
sentimento pátrio – um exemplo é o projeto Relato Situado,
7

Ver http://funcionespatrioticas.blogspot.com.
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realizado desde 2015, no qual o grupo de performers propõe
uma reelaboração participativa da memória urbana,
com base na tessitura de relatos históricos e orais e no
exercício de deriva.
Desde o processo de Entre Vãos, Ana Vitória, Helena
e Victor passaram a conceber suas criações a partir de
trajetórias que variam entre espaços mais intimistas e a
esfera pública, discutindo as narrativas urbanas por meio
da própria experiência com a/na cidade. Em Convescotes,
A Digna elaborou um percurso metodológico próprio,
que pressupõe uma boa dose de performatividade,
na medida em que a pesquisa e a criação engajam o
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corpo e o predispõem à imersão física (sensorial,
convivial) nos locais escolhidos da cidade. O percurso
se iniciava com a coleta de informações sobre as
transformações sócio-urbanas sofridas pelas áreas
em questão – investigações bibliográficas, mas também
entrevistas com moradores e passantes –, prosseguia com
o desenvolvimento de uma dramaturgia coletiva e finalizava
com a criação de cenas em relação direta com o ambiente
urbano. Tais cenas, ensaiadas e apresentadas em espaços
comuns, mesclavam as vozes daqueles que lá habitavam,
ou por lá circulavam, com as vozes das e dos performers.
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Quando se mudou para Buenos Aires em 2018, a
produtora Ariane Cuminale ─ que havia sido responsável
pela produção de Entre Vãos em 2016 ─, assistiu à obra
Relato Situado ─ Topografía de la memoria, proposição
site-specific da Compañía de Funciones Patrióticas, e
identificou uma relação em potencial com a pesquisa d’A
Digna, especialmente por conta da atenção às histórias
que compõem os bairros e da integração entre cena e vida
cotidiana da cidade. Para Ariane, uma colaboração entre
os dois grupos poderia gerar frutos. Entrou, então, em
contato com A Digna, relatou a experiência da intervenção
38

artística (que acontecia nas ruas da capital argentina)
e sugeriu que o digno trio apresentasse aos artistas
portenhos uma proposta de parceria.
O compartilhamento de experiências e procedimentos
proposto pel’A Digna aos artistas argentinos da Funciones
Patrióticas visava à ampliação de possibilidades de
interação entre performers, público e a cidade, por meio da
pesquisa e da experimentação de diferentes maneiras de
propiciar um contato estético ativo com o ambiente urbano.
Se nas criações d’A Digna os espectadores são guiados
pela cidade pelo elenco, que se faz presente por meio de
uma composição dramatúrgica e interpretativa, no projeto
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Martín Urruty, María Lorea e Ramiro Manduca em exercício de escrita automática
após deriva pelo centro de Buenos Aires

Relato Situado os artistas tornam-se quase invisíveis ao
conduzir a experiência, deixando que o público decida
como interagir com as proposições.
Contemplado pelo edital ProAC nº 40/2018 – Concurso
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de incentivo a projetos de ações de internacionalização das
produções artísticas, o intercâmbio ocorreu em três etapas
durante os primeiros oito meses de 2019. A primeira fase,
em âmbito virtual, foi preparatória: por meio de conversas
por plataformas digitais e questionários mútuos, fazendo
uso de um diálogo propositalmente bilíngue, os dois grupos
puderam debater escolhas estéticas e tendências de seus
trabalhos, comentar os contextos em que criam suas obras
e confrontar modos de produção nos dois países.
A segunda etapa foi prática: o encontro e o trabalho
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A Digna guia Laura Lina, Ramiro Manduca e Federico Aguilar vendados
pelo centro de Buenos Aires

conjunto em Buenos Aires, de 19 a 27 de julho. Foram oito
encontros cuja sede era o Centro Cultural Paco Urondo, na
região central da capital argentina. Os três primeiros dias
foram pontuados por proposições da Funciones Patrióticas;
40

os artistas d’A Digna conduziram os três seguintes. Todos os
encontros começavam com momentos de preparação em
sala de ensaio e continuavam com ações/experimentações
pela cidade, sempre nas proximidades do centro cultural,
ou seja, no microcentro8 de Buenos Aires. Os dois últimos
dias foram dedicados, respectivamente, às reflexões sobre
o processo e à realização de uma oficina prática aos
integrantes do coletivo argentino.
“Na fase de propostas do Funciones, experimentamos
a maneira mais discreta de intervenção cênica deles:
Área que compreende aproximadamente sessenta quarteirões, delimitada informalmente
por edifícios administrativos, governamentais, bancários, comerciais e históricos, entre os
bairros de Monserrat e de San Nicolás.

8
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inspirados por muitos pensadores e outros artistas
situacionistas (sobretudo o performer argentino Alberto
Greco), o coletivo busca criar intervenções que ressaltem
determinados aspectos da cidade”, conta Helena. “Os
performers, então, sinalizam facetas do espaço urbano,
chamando a atenção do público para elas. A obra de arte
se concretiza, assim, graças ao olhar do espectador.”
A experiência cartográfica e o reconhecimento do espaço
por meio de trajetos afetivo-sensoriais, sem apelar à
visualidade (aqueles que eram guiados pelos colegas
deveriam usar venda nos olhos), estiveram na base das
proposições do coletivo argentino.

41

Quando a condução coube aos artistas d’A Digna,

Acervo A Digna

o trabalho se iniciou com exercícios de escuta corporal,

Martín Urruty conduz Victor Nóvoa em exercício de escuta às cegas pelo
centro de Buenos Aires
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prática que possibilita que as e os performers vivenciem
a experiência cênica por meio do convívio com o espaço,
as pessoas e os objetos do aqui-agora. Helena, Vitória e
Victor também propuseram aos colegas da Funciones
Patrióticas um exercício de dramaturgia coletiva para
além da bidimensionalidade do texto escrito no papel,
permitindo o uso livre do espaço, com procedimentos que
incluem tanto materiais coletados nas ruas, de conversas a
objetos, quanto relatos muito pessoais. “Tudo composto de
maneira coletiva, a fim de construir uma rede pulsante de
possibilidades cênicas”, diz Victor.
O penúltimo encontro foi marcado por um rico debate
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de avaliação das experiências conjuntas: reverberações,
aproximações e distanciamentos entre as pesquisas.
“Constatamos que a ideia de um ‘colchão afetivo’ acabou
guiando todos os encontros: a elaboração coletiva de um
espaço onde não existam julgamentos e possa se dar a
entrega total das e dos participantes para a relação e o
convívio com a cidade”, relembra Ana Vitória. Por fim,
no encerramento da semana de intercâmbio presencial,
A Digna realizou o workshop9 nas ruas do centro de Buenos
Aires. Os dois coletivos percorreram juntos um traçado
pela região, realizando ações propostas por cada um dos
A experiência está registrada e disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ciehjX6wp
P4&feature=youtu.be.

9
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integrantes, somadas a um desafio individual, sorteado no
momento de execução de cada intervenção cênica. “Nesse
dia, complementaram-se as características mais fortes de
cada coletivo: as propostas cotidianas, quase invisíveis,
comuns nos trabalhos da Funciones foram ativadas pelos
dispositivos de convívio presentes nos trabalhos d’A Digna,
o que proporcionou belos momentos de interação com a
cidade e os passantes”, afirma Helena.
No retorno ao Brasil, como contrapartida, A Digna
promoveu uma roda de conversa, na SP Escola de Teatro,
sobre os meios de produção teatral em São Paulo e
Buenos Aires, com mediação da produtora cultural Ariane
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Cuminale, que acompanhou o intercâmbio na Argentina.
E ofereceu o Laboratório-Vivência, realizado entre 6 e
29 de agosto de 2019, também na SP Escola de Teatro.
Ao longo de oito encontros, os 33 participantes puderam
criar experimentações na Praça Roosevelt, centro de São
Paulo, onde se localiza a escola. As sessões tinham início
com a preparação do corpo, por meio de jogos corporais
e vocais, além de sequências de dança e coordenação
motora e outras técnicas somáticas. Em seguida, Ana
Vitória, Helena e Victor trabalhavam com dispositivos
de escuta ativa e exercícios de dramaturgia coletiva. No
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Participantes do Laboratório-Vivência em exercício coletivo na SP Escola de Teatro

Acervo A Digna
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Participantes do Laboratório-Vivência em exercício performativo na Praça Roosevelt
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encontro final, os participantes realizaram uma intervenção
cênico-urbana coletiva na própria Praça Roosevelt.
“Somos gratas e grato à Ariane pela iniciativa de reunir os
dois coletivos. Hoje entendemos como foi importante termos
realizado todo o ciclo dessa experiência internacional”,
diz Helena. “Durante o processo de intercâmbio com o
grupo portenho, constatamos a qualidade e a dimensão
do conhecimento que temos acumulado em tantos anos
de trabalho coletivo. A oficina, realizada no retorno, apurou
ainda mais nossa consciência sobre o saber adquirido e
o caminho já trilhado e confirmou os novos traçados que
45

Acervo A Digna

pretendemos seguir no futuro próximo.”

projeto_livroe_cad_f_af02.indd 45

23/12/21 14:56

Histórias entrelaçadas
Muitas trocas de informação ocorreram durante a etapa
preparatória do intercâmbio d’A Digna com a Compañía de
Funciones Patrióticas. No início do projeto, os dois grupos
decidiram entrevistar-se virtualmente, a fim de conhecer
melhor as e os futuros parceiros de trabalho e suas práticas.
Destacamos alguns trechos da conversa10 conduzida por
Martín Seijo, fundador e diretor do coletivo argentino,
representando os colegas Federico Aguilar, Felipe Rubio,
46

Laura Lina, María Lorea, Martín Urruty e Ramiro Manduca, e
respondida pelo trio brasileiro.

Funciones Patrióticas: ¿Qué motivaciones llevaron al
grupo a trabajar en la vía pública? ¿Cuál es su búsqueda?
A Digna: Estamos em relação com a cidade, não apenas
com a via pública. Entendemos o teatro muito além de sua
capacidade discursiva. Acreditamos em seu potencial de
acontecimento e, por isso, buscamos a criação de espaços
de convívio em nossas obras. Nossa pesquisa parte da
observação das relações de poder que estruturam São Paulo
10

Troca de perguntas realizada por email entre 8 de abril e 27 de maio de 2017.
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e como a racionalidade do capital vai moldando os repertórios
de uso da cidade por cada habitante. Estamos na via pública
para falar do convívio público onde ele de fato ocorre. Nosso
trabalho propõe outras formas de convívio para além das
naturalizadas no cotidiano da cidade.
FP: ¿Cómo influye la experiencia adquirida en la vía
pública al momento de realizar un montaje en una sala o
espacio más convencional?
AD: A convivência com a cidade nos faz encarar o espaço
cênico como um corpo coletivo, que deve ser ativado em
todos os seus sentidos. Esse corpo coletivo inclui não
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somente os atores e o público, mas as características
físicas do espaço. A cidade nos dá a abertura constante
para o imponderável e, quando estamos em espaços mais
controlados (seja um espaço cênico ou uma residência),
permanecemos atentos à possibilidade de estímulos e trocas
de todas as ordens, que afetam os corpos ali presentes.
FP: ¿Cuáles son sus referentes con relación al trabajo
en la vía pública?
AD: Mais do que referências, travamos diálogos com
diferentes artistas. O que nos toca em trabalhos alheios não
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necessariamente aparece citado em nossas criações, mas
nos auxilia a refletir e a traçar nossos próprios caminhos.
Procedimentos de relação direta com o público usados
em obras de grupos como o Rimini Protokoll (Alemanha),
Teatro Kunyn (Brasil), Cia. São Jorge de Variedades (Brasil)
nos estimularam a pensar nossa própria relação com os
espectadores e com a via pública. Também convidamos
parceiros vindos destes e de outros coletivos para compor
nossas equipes de criação, como Verônica Veloso
(Coletivo Dodecafônico) e Luiz Fernando Marques (Kunyn
e Grupo XIX de Teatro).
48

FP: ¿Qué ocurre con los peatones ocasionales en sus
obras? ¿Se incorporan al público? ¿Se incorporan a la
obra de algún modo?
AD: Cada proposta cênica sugere diferentes relações com
os passantes. Em Entre Vãos, por exemplo, os passantes se
incorporam à paisagem urbana e podem ser transformados
em personagens da história, misturando realidade e ficção
no olhar dos espectadores. Já em Convescotes, as cenas
interferem diretamente no cotidiano da cidade: contamos
com os passantes como público, seja para um trecho ou
para toda a deambulação. Nesse caso, eles também são
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significantes da obra, porque constroem sentidos em
conjunto com o grupo de atores e com as estruturas cênicas
que trazemos para o espaço público.
FP: ¿Qué investigación previa desarrollan sobre el
territorio en el cual van a desplegar sus propuestas?
¿Qué particularidades se deben tener en cuenta al
trabajar en una ciudad como San Pablo?
AD: Navegamos entre experiências pessoais na cidade
(nossas

e

de

outros

moradores)

e

levantamentos

sócio-históricos e geográficos sobre os bairros tratados nos
trabalhos, que incluem memórias e registros oficiais e não
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oficiais. Essas referências nos ajudam a compreender como
a cidade foi se transformando ao longo dos anos e como
essas mudanças afetam seus moradores. Temos uma trilogia
de espetáculos que trata de processos de gentrificação
e despejo em São Paulo e seus desdobramentos nos
repertórios de uso dos espaços da cidade. Estamos
em processo de criação do último trabalho da trilogia e
temos nos guiado pelo seguinte questionamento: como
resistir às transformações das experiências na cidade em
mercadorias de consumo?
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Afinidades, convergências estéticas
e territórios compartilhados

Marcio Aquiles
Coordenador de projetos internacionais e parcerias institucionais
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A SP Escola de Teatro propõe-se como um território
que extrapola as questões exclusivamente pedagógicas.
Desde sua fundação, pela Associação dos Artistas Amigos
da Praça (Adaap), coloca-se como um centro de pesquisa
para o teatro contemporâneo, sendo espaço para estudo,
residências artísticas e apresentações que recebem
coletivos de São Paulo, do Brasil e do mundo.
Em 2017, a então coordenadora de extensão cultural,
Lucia Camargo, cujo nome batizou o selo Lucias (voltado a
publicações sobre arte), recebeu os integrantes d’A Digna
para reuniões que culminaram com a realização dos cursos:
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“Emaranhados da criação”, com experimentação das
práticas e discussões mantidas pelo coletivo; “Paisagens
dramatúrgicas: a cidade e suas ilhas de memória”, com
procedimentos de criação textual de enredos baseados em
histórias reais de São Paulo; “Atores Diários”, com proposição
de experimentos cênicos em diferentes endereços da
cidade; e “Corpo ocupação”, que combinava teoria e práxis
sobre a territorialidade dos corpos femininos.
São pautas e procedimentos em sintonia com o cotidiano
da escola, o que explica o sucesso alcançado e a
reverberação positiva entre os estudantes, artistas e o
público que participou dessas oficinas — gratuitas e abertas
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a toda a população, reforçando o pilar de porosidade que
a instituição defende.
Com a perspectiva de que o grupo trabalha com valores
e investigações muito próximos aos desenvolvidos na SP
Escola de Teatro, tais e quais a relação entre urbanismo
e urbanidade, a decolonialidade nas práticas cênicas
e as questões identitárias de diversidade étnica e de
gênero, o trio foi recebido novamente em 2019 para
conduzir o “Laboratório-Vivência do coletivo A Digna”
e a roda de conversa “Percursos da produção teatral
entre São Paulo e Buenos Aires”.
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Ressaltamos que a instituição sempre trabalha a partir de
uma perspectiva sistêmica, portanto os projetos de cursos
e residências, entre as centenas de propostas recebidas
todos os anos, somente são aprovados se tiverem qualidade,
potência artístico-pedagógica e convergirem com as outras
ações de cada semestre, o que era o caso d’A Digna. O
respeito e a admiração por essas jornadas trouxeram, em
2020, igualmente por rigoroso processo seletivo, Victor
Nóvoa à posição de artista-docente interino do projeto.
Em 2021, a coordenação editorial do selo Lucias recebeu
a proposta de parceria para a publicação deste livro. A
52

excelência dos conteúdos, a relevância sociocultural da
edição e a coerência do projeto determinaram mais essa
colaboração que traz à equipe da Adaap muito orgulho.
São inúmeras afinidades estéticas que certamente terão
continuidade em projetos futuros.
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Isso não é uma aula no Parque do Carmo

Oficina Emaranhados da Criação
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Atores Diários
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1º Ato pela Luz

Flavio Barollo
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Apresentação do 1º Ato pela Luz
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
reflexão e ação coletivas
3

É importante ressaltar que essa publicação só foi possível
graças à 34a edição do Programa Municipal de Fomento
ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que, mesmo sob
constante ameaça, desde 2001 proporciona subsídios para
pesquisas continuadas de coletivos teatrais paulistanos de
diversas estéticas e histórias. A chamada Lei de Fomento
tornou-se um modelo de política pública para outras cidades
e alterou a história do teatro em São Paulo, possibilitando o
aprofundamento da experimentação cênica e contrapondose ética e esteticamente a uma certa racionalidade baseada
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nas relações de consumo. Precisamos produzir pensamentos
e ações em defesa de políticas públicas que façam a cidade
pulsar outras formas de organização de trabalho. No contexto
social atual, torna-se urgente não apenas registrar as
experiências vividas para elaborar um documento histórico
sobre nosso tempo, mas também — e principalmente — para
abrirmos um diálogo com o porvir. Resistimos, mantendo um
modo de produção coletivo que se sustenta em relações de
trabalho horizontais e interfere em seu tempo histórico, agindo
na cidade para estilhaçar o vidro blindado que determina os
usos das vias urbanas.
4

Cada passo ao longo desses dez anos foi dado em conjunto,
numa rede de afetos que perpassaram nossa poética. Cada
caderno desse corpo textual te faz um convite à errância.
Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
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VIAS ESTILHAÇADAS
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O

celular acusa o recebimento de uma mensagem

de WhatsApp: “Boa noite, me chamo André [ou Douglas,
Fábio, Francisco, Luala, Marcelo, Márcio, Mateus, Matheus,
Reginaldo, Renan, talvez Sheila]. Sou o/a motorista que vai

7

te conduzir ao Ilhas dos Sonhos. Chego em cinco minutos.
Peço por gentileza que esteja na porta. Grato/a”.
Antes, uma tal de Anne, funcionária da empresa Motta
Filho Empreendimentos, já havia entrado em contato,
reforçando o convite para a grande festa de lançamento
do Ilhas dos Sonhos Nova Barra Funda. Avisou que um/a
motorista me buscaria pouco antes das 18h para me levar
ao evento. Ao longo do dia, também enviou alguns vídeos
promocionais de Augusto Motta Filho, o empresário à frente
da construção do bairro “mais moderno de toda a América
Latina”, e de moradores do Ilhas dos Sonhos Perdizes,
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outro empreendimento exclusivo na mesma linha, contando
sobre a experiência de “liberdade” que é morar em um
bairro totalmente planejado.
No carro, o motorista puxa papo:
— Durante a pandemia, você pôde trabalhar em casa?
Como medidas preventivas contra a crise sanitária,
em março de 2020 muitos governadores e prefeitos
recomendaram o isolamento social para cidadãs e
cidadãos, limitando o funcionamento do comércio e do
transporte público e determinando o fechamento de
8

instituições de ensino e estabelecimentos de serviços
considerados não essenciais. Enquanto muitas e muitos
brasileiros transferiam suas atividades para o home
office, na linha de frente do combate ao coronavírus,
profissionais da área de saúde de todo país trabalharam

Alécio Cezar

incansavelmente, muitos deles/as com jornadas para além

Motorista Marcelo Dalourzi em cena do espetáculo
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Alécio Cezar

das 40 horas semanais e outros/as tantos/as, combinando
empregos para se manterem economicamente1.
Motoristas e entregadores/as de aplicativo também não
pararam; aliás, com o aumento do desemprego durante
a pandemia e a demanda crescente por esse tipo de
serviço, o número de trabalhadores/as vinculados/as
a aplicativos também subiu. O contexto sanitário e o
cenário econômico desfavorável precarizaram ainda mais
as condições a que são submetidos/as, sem garantias
trabalhistas e numa situação jurídica que isenta as
empresas de responsabilidade.
E a crise de moradia apenas piorou durante o período;

9

muitas famílias perderam a renda como consequência da
pandemia, o que gerou falta de pagamento de aluguel e
consequentes despejos e novas ocupações precárias.
No caso da região metropolitana de São Paulo, segundo o
Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, em 2020 aconteceram
pelo menos 28 remoções, atingindo 2.726 famílias. Foram
identificadas, ainda, 48 ameaças de remoção, nas quais
estão incluídas, ao menos, 7.141 famílias.
1
Cf. pesquisa realizada pela Fiocruz, Condições de Trabalho dos Proﬁssionais de Saúde
no Contexto da Covid-19.
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— Estamos a caminho dos bairros planejados chamados
Ilhas dos Sonhos. Primeiro, vamos à unidade Perdizes,
que já está pronta, e, depois, ao lançamento do novo
empreendimento na Barra Funda. Quem sabe você se
anima a dar entrada no apartamento de um projeto desses,
hein? Mas, se quiser ficar na festa só para tomar uma
tacinha de champanhe, também está valendo...
Na rádio Nova SP FM, toca Honra ao Mérito, música de
Carlos Zimbher, executada com Bruno Prado: “Aqui cheguei,
só tinha um mês,/ vi um choque da polícia./ Com cães
amestrados e de faro fino,/ passaram o povo em revista:/
10

operação pente-fino./ Fui de cara interpelado,/ onde era meu
trabalho e minha moradia.../ Respondi, encabulado:/ estou
parado, moro com uma tia...”. Em seguida, são entrevistados
certos “especialistas”. Primeiro, um fulano chamado Well
Dias (Paulo Arcuri), youtuber de neuromarketing, veio com o
obsoleto discurso sobre uma suposta dependência feminina
da inteligência dos homens ─ sobretudo, dos maridos.
Depois, uma tal de Maria Joseíta (Eliana Bolanho), viúva de
militar e nostálgica do período ditatorial, contrapôs as questões
de segurança pública às benesses de morar em um bairro
exclusivo, planejado e protegido. Enquanto isso, passamos
pelas ruas embaixo do Minhocão, o Elevado Presidente João
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Goulart. A população de rua que habita o canteiro central
parece cada vez mais numerosa e desamparada.
Minutos depois, o carro se aproxima do complexo imobiliário
real Jardim das Perdizes, que, incorporado à peça, tornou-se
uma das “ilhas” sonhadas pelo empresário Augusto Motta
Filho (Victor Nóvoa) e estaciona numa das ruas laterais. Por
ali, vemos parados alguns e algumas bikers e suas bags
de entrega. Por ali também há pessoas que passeiam seus
animais de estimação ou fazem exercícios. A visão do Ilhas dos
Sonhos — ops, do Jardim das Perdizes! — impressiona: como

Alécio Cezar
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Biker Marite Solorzano em cena do espetáculo
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o website oficial anuncia, trata-se de um bairro planejado
de 250 mil metros quadrados, com 11 condomínios
independentes de até três torres cada um, totalizando
25 edifícios residenciais. Além deles, há também um
hotel, uma torre corporativa e outra comercial, com lojas
variadas e padaria. Por conta do empreendimento, novas
ruas foram traçadas. Mas o grande trunfo do projeto, diz a
publicidade, é o parque central — que, embora gradeado,
é aberto a toda a população.
Atravessamos as ruas centrais do complexo, ostensivamente
vigiadas por uma empresa de segurança privada, e vemos
12

o parque. Nesse momento, o motorista sobe o volume do
rádio e escutamos Augusto Motta Filho, em entrevista,
contar sua história de sucesso. O empresário destaca a
necessidade de “morar bem”, como se essa fosse uma
escolha puramente afetiva, de estilo pessoal, desvinculada
de uma macroestrutura socioeconômica.
— Com licença, vou abaixar o volume porque preciso
escutar um áudio que chegou aqui.
Segundo o motorista, a mensagem de voz vem de um
amigo entregador, integrante do grupo de WhatsApp de
que fazem parte motoristas e bikers de aplicativo. O rapaz
relata que soube do atropelamento de um entregador há

projeto_livroe_cad_g_af02.indd 12

23/12/21 15:02

pouco, na região onde haverá a festa de lançamento do
Ilhas dos Sonhos Barra Funda. A atmosfera no carro fica
mais tensa. “Até quando?”, murmura o condutor. Enquanto
isso, passamos na frente do Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa. Identifico também, no canteiro de uma rotatória,
um memorial às vítimas do Estado, em que figuras como a
vereadora Marielle Franco, a cicloativista Mariana Harkot,
a menina Ághata Vitória Sales Félix e o músico Evaldo dos
Santos Rosa2, entre outras, são homenageadas. Os e as
bikers que havíamos visto antes aparecem em pontos do
percurso, confundindo-se com entregadores de moto e
outros veículos que cruzam nosso caminho. Seguimos o
trajeto; a fachada da Igreja Amor em Movimento me chama

13

a atenção. Mais adiante, enquanto contorna outra rotatória,
nas proximidades do Teatro J. Safra, o motorista comenta:
— Aqui havia uma família até a semana passada, a gente
até se cumprimentava quando passava por aqui. Talvez
eles tenham sido desalojados pela prefeitura.
Observo vários stands de novos empreendimentos da
Marielle, Ághata, Evaldo e outros adultos e crianças destacados no memorial (Kathlen
Romeu, Kauã Vitor e Marcos Vinícius) foram assassinados com arma de fogo. Mariana
foi atropelada, e o motorista fugiu sem prestar socorro. Sobre os demais homenageados:
Carlos Marighella foi assassinado numa emboscada por agentes da ditadura militar. Vladimir
Herzog foi torturado e morto nos porões da ditadura, mas durante muito tempo sua morte foi
tida como suicídio. Suicídio é o que consta também do boletim de ocorrência sobre a morte
de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, o Macalé, apesar da contestação da família. João
Alberto Freitas foi assassinado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre.

2
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região da Barra Funda. Chega outro áudio. Parece que o
garoto atropelado não resistiu. A narração é emocionada,
a revolta do entregador nos contagia. Pergunto sobre a
violência no trânsito. Pedestres, ciclistas e motoqueiros têm
vez diante dos carros, vans e ônibus? Provoco: você nunca
perdeu a paciência no trânsito, nunca tentou se “impor”
para um biker ou motoqueiro? Conversamos um pouco,
mas o papo desvia de tema. O motorista pede licença para
me mostrar um áudio do Paulo Galo, líder do movimento
de entregadores antifascistas, que comenta a precarização
das condições laborais de todos aqueles e aquelas que
14

trabalham com aplicativos.
— Puxa, me mandaram o vídeo do atropelamento do
garoto. Posso colocar?
Vemos as imagens captadas pelo celular do entregador.
Um homem branco se aproxima, agressivo, aos berros,
invocando sua pretensa autoridade e citando trechos
bíblicos, e acusa o entregador de haver roubado parte de
seu pedido. O celular cai da mão do garoto, mas continua
a registrar a intimidação. O biker consegue escapar das
agressões do homem, mas, minutos depois, é atropelado.
Não resiste. O vídeo é interrompido, e lamentamos a
tragédia. A violência de classe se mistura ao racismo, aos
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ânimos recrudescidos e à lancinante ferida da desigualdade
social que marca a sociedade brasileira.
— Mais um menino preto se vai injustamente.
E, antes de a notícia ao menos poder ser digerida,
chegamos ao local do lançamento do Ilhas dos Sonhos
Nova Barra Funda. Apesar de ser mês de outubro, faz frio e
há garoa. A maquete de uma das torres do empreendimento
reluz, iluminada, ao lado de duas tendas que abrigarão
as e os participantes da “festa”, que agora assume seu
caráter farsesco e não apenas por conta do teatro: o que
há para comemorar em uma sociedade que ainda não
consegue enfrentar suas estruturas desiguais nem aderir
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majoritariamente à solidariedade e à justiça?
— Peço que você aguarde aqui ao lado do carro, que
logo a levarão para o evento.
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Pandemia, impasses e urgências
Quando Victor autografou os exemplares do livro com a
peça Estilhaços de janela fervem no céu da minha boca
(Patuá)3, durante o lançamento em 18 de setembro de 2019,
no Tusp, havia muita expectativa em torno do encerramento
da Trilogia do Despejo. A Digna aguardava o resultado da
34a edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro
para a Cidade de São Paulo, previsto para ser divulgado
em novembro daquele mesmo ano. Antes, no início do
mês, já havia realizado uma leitura dramática do texto, sob
a direção da encenadora convidada Eliane (Lili) Monteiro e
16

com a participação da atriz Lucienne Guedes e dos atores
Ícaro Rodrigues e Paulo Arcuri, além de Helena e Vitória,
no Teatro Municipal Luiz Gonzaga, no município de Jandira.
Outras leituras dramáticas se seguiram: no Teatro Guarany,
em Santos, no fim de setembro de 2019; na Biblioteca de
São Paulo, no bairro de Santana, com os estudantes da
Escola Técnica de Artes, no início de outubro; e no Centro
de Pesquisa e Formação do SESC, em janeiro de 2020.
Nesse meio tempo, o digno trio foi contemplado pelo
edital do Programa de Fomento ao Teatro com o projeto
A Digna 10 anos – Desvelar o traçado, apontar o porvir.
O projeto de escrita de Estilhaços foi contemplado pelo Proac 36/2018 – Criação e
publicação literária — Textos de dramaturgia.

3
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A empolgação tomava conta da equipe criativa. Porém, no
dia em que foi feito o depósito da primeira parcela do apoio
financeiro, o governo do estado de São Paulo, em conjunto
com a prefeitura da cidade, anunciou o início da quarentena
como medida preventiva à propagação do coronavírus, a
suspensão dos serviços considerados não essenciais e o
fechamento de equipamentos públicos.
A dramaturgia original começava com a festa de
lançamento de um grande e moderno teatro, planejado
para funcionar dentro do Condomínio Ilhas dos Sonhos, um
complexo imobiliário “contemporâneo e sofisticado”, com
residências de 27 metros quadrados, cercado por lojas e

17

outras facilidades. Para a construção desse espaço cultural
com capacidade para abrigar até 1.800 pessoas, seria
preciso derrubar a sala teatral antiga, em funcionamento
desde o século XIX, palco de peças abolicionistas com
atores negros e, durante a ditadura militar, refúgio de
clandestinos políticos. Apenas a parede tombada pelo
patrimônio histórico seria mantida, como uma memória dos
“muitos militantes da cultura, que entregaram suas vidas
pela arte e que hoje merecem todo o nosso respeito”, nas
palavras do Aquele que é Filho do Dono, o anfitrião.
A rubrica indicava que, no primeiro ato, público e
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personagens circulariam por um mesmo ambiente —
ou seja, uma aglomeração, como diríamos hoje em
vocabulário pandêmico. Haveria a intromissão de uma
manifestante, logo retirada pelos seguranças da festa,
apoiada pelo Coro dos de Fora, organizados no espaço
externo. Em cenas simultâneas, o casal Aquele do
neuromarketing e Aquela do mercado financeiro e a dupla
de mãe e filha Aquela dos cachorros e Aquela que busca a
sua voz partilhariam seus relatos com grupos aleatórios e
alternados de espectadoras e espectadores. No segundo
ato, finda a festa, o foco é a intimidade dos residentes do
18

condomínio: parte do público acompanha o casal e a outra
parte, a mãe e sua filha. Questões como sexualidade,
fundamentalismo religioso, machismo, feridas da ditadura
militar e maternidade permeavam as falas e discussões
dos personagens. A rubrica era clara: “A proximidade dos
espectadores à cena é imprescindível”.
Aquela do mercado financeiro e Aquela que busca a
sua voz rompiam, simbolicamente, o “vidro blindado”
que supostamente as protegia. Os estilhaços de janela
começavam, então, a ferver no céu de suas bocas. Elas
deixavam o edifício [as salas do Tusp, onde provavelmente
a peça teria sido encenada] e ganhavam a rua, seguidas
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pelo público. Diziam: “Em mim, algo se quebrou. Preciso
respirar a cidade. Vamos respirar juntos”. No terceiro ato,
o Coro dos de fora, que se mantinha o tempo inteiro em
cena, mas excluído da ação central, tomava a palavra.
Segundo a rubrica, o coro velava um menino morto.
A dramaturgia apontava que o corpo do garoto seria
carregado em procissão. A última fala do coro seria:
“Esse teatro que querem derrubar permanece de pé.
Permanecemos de pé”.
Ao longo de 2020, a sensação era de que o contexto
pandêmico e a crise sanitária, socioeconômica e
política do Brasil haviam derrubado o teatro. Os palcos
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permaneceram vazios e as salas, fechadas. Por sua vez,
dia após dia, o governo federal fazia uso de uma terrível,
embora eficiente, mise-en-scène, corrompendo o conceito
e a prática da representação (política e poética). Em 2021,
mesmo com o início do plano de vacinação, a perspectiva
era a de que as medidas de distanciamento social
fossem mantidas pelos meses a seguir. A saída seria
encenar Estilhaços em ambiente virtual? Quais seriam as
alternativas possíveis? E a dramaturgia? O confinamento
e o distanciamento social impuseram novas percepções
sobre “dentro”, “fora”, “perto”, “longe” e “comum”.
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Em abril de 2021, A Digna se encontrou com a equipe
criativa da peça para uma reunião importantíssima, que
definiria os rumos do processo artístico.

20
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Tessitura conjunta
A estreia de Estilhaços de janela fervem no céu da minha
boca, em 9 de outubro de 2021, coroou um percurso que foi ao
mesmo tempo longo — já que se tratava do encerramento da
Trilogia do Despejo, projeto de anos — e curto, pois o período
de ensaios (boa parte online) e a realização propriamente
dita abarcou dezesseis semanas. Considerando equipe
criativa, coro de não artistas, produção e demais profissionais
envolvidos, a peça reuniu mais de 40 pessoas4. O mote já não
seria mais a demolição do teatro histórico e sua transformação
numa grande sala de espetáculos dentro de um complexo
residencial, mas sim os contrastes da própria cidade — a força
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especulativa do capital versus a precarização do trabalho e
das condições de moradia, por exemplo —, acirrados durante
o contexto pandêmico.
Para o coro, logo no início do processo, a encenadora
Eliana Monteiro trouxe a ideia de reunir motoristas de
aplicativos que literalmente conduziriam espectadoras e
espectadores durante o primeiro ato, pensado para ser
itinerante. “Queríamos pessoas que tinham realmente
passado pela sensação de vulnerabilidade de haver estado
nas ruas durante a pandemia. Não podíamos tomar o lugar
4

Ver ﬁcha técnica ao ﬁnal deste texto.
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de fala delas”, diz Vitória. “E, enquanto ensaiávamos, esses
profissionais continuaram na berlinda: as empresas de
aplicativo fazendo cada vez mais pressão, o preço da gasolina
em alta, o risco de contaminação que ainda não desapareceu.”
Havia o desejo de que o coro fosse o mais representativo
possível. A Digna organizou um chamamento pelas redes
sociais, promoveu entrevistas com os/as interessados/as
e chegou a 12 motoristas; entre eles, alguns atores. “Não
era preciso coincidir em tudo o que pensávamos, mas era
importante que vibrássemos no mesmo espectro político”, afirma
Victor. “Abrimos um espaço de divergência, mas esse espaço
22

de divergência não podia ultrapassar um limite: o respeito às
discussões levantadas pelo espetáculo. Explicamos que uma
das cenas trazia, por exemplo, o rompimento de uma mulher
com seu marido opressivo, a fim de viver um romance com outra
mulher, e o questionamento do pensamento neopentecostal
muito atrelado à teologia da prosperidade.”
Helena propôs estender o convite do coro para o Señoritas
Courier, coletivo de bikers formado por mulheres e pessoas
LGBTQIA+. Cinco integrantes do coletivo aceitaram fazer
parte do espetáculo. O ator Ícaro Rodrigues continuou como
o corifeu, e Mateus Rodrigues, um dos motoristas, interpretou
o garoto atropelado. Foram apenas oito ensaios presenciais,
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reunindo a todes e respeitando as medidas sanitárias
necessárias. A convivência entre tanta gente diferente foi
tão desafiadora quanto prazerosa. Pequenas arestas foram
ajustadas, em especial na relação entre motoristas e bikers,
já que a estrutura de poder que impera no trânsito paulistano
costuma opor veículos e bicicletas, sugerindo uma falsa
hierarquia dos primeiros para os segundos.
A dramaturgia original precisou de adaptações e expandiuse: além do “programa performativo” que, de certa forma,
orienta a conversa do/a motorista com o/a espectador/a
durante o trajeto, os monólogos de apresentação das
quatro personagens que vivem no condomínio foram
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transformados em vídeos promocionais enviados via
WhatsApp por Anne, funcionária virtual da Motta Filho
Empreendimentos. Os vídeos foram produzidos pela dupla
Érica Modesto e José Eduardo Pacha, da Pasárgada
Comunicação. As personagens ganharam nome: Sara
Dias (Aquela do mercado financeiro), Well Dias (Aquele do
neuromarketing), Maria Joseíta (Aquela dos cachorros) e
Maria Aparecida (Aquela que busca a sua voz), a única que
era nomeada anteriormente.
Além disso, com a colaboração da equipe criativa, Victor
escreveu o roteiro para a rádio Nova SP FM, que serve de
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apoio ao motorista durante o percurso até o local da tal festa
de lançamento. Carlos Zimbher selecionou cuidadosamente
as músicas, próprias ou de outros, a fim de despertar
sutilmente a atenção do/a espectador/a para a cidade além
da janela do carro. A atriz Karen Menatti emprestou a voz
à radialista Milena, que conduz as entrevistas ao longo da
programação, pontuada por inserções publicitárias tanto dos
condomínios Ilhas dos Sonhos quanto de eventos evangélicos
ou encontros da comunidade de mães e pais de bebê reborn,
temas que perpassam as cenas dos apartamentos.
O segundo ato acontece na Praça Nicolau de Morais
24

Barros Filho, na Barra Funda, local do lançamento do novo
empreendimento imobiliário. Em razão da negativa da
Secretaria Municipal do Verde ao uso da praça do Jardim
das Perdizes para a instalação do stand da Motta Filho
Empreendimentos, o grupo saiu em busca de outro espaço
cênico. A Barra Funda, bairro no qual está localizado o
Instituto de Artes da Unesp e que marcou o início d’A Digna5,
tem atraído a atenção dos grandes empreendimentos
imobiliários nos últimos anos, em razão dos amplos terrenos
disponíveis (antigos galpões industriais e glebas vazias,
ao longo da orla ferroviária) e dos incentivos da Operação
Urbana Consorciada Água Branca, plano municipal de
5

Ver caderno Quase Esquinas.
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revitalização urbanística6. Pareceu, portanto, o lugar ideal; a
própria paisagem urbana contribuiria para tornar a narrativa
ainda mais crível.
Logo na chegada da praça, há a maquete de uma das
torres do condomínio, herança do espetáculo Condomínio
Nova Era. Os espectadores e espectadoras são divididos
em dois grupos, que assistem simultaneamente às cenas
do casal Sara e Well, vividos por Helena e Paulo Arcuri, e da
mãe e filha, Maria Joseíta e Maria Aparecida, interpretadas
respectivamente por Eliana Bolanho e Vitória. As cenas foram
filmadas e editadas também pela Pasárgada Comunicação.
“O tempo cronológico clássico demandado por ambas as
cenas não limitou as possibilidades criativas. Ao contrário,
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nos desafiou a fragmentar o tempo das personagens a partir
de suas sensações mais íntimas de repulsa, enjoo, ternura,
solidão e tantos outros”, afirma a produtora audiovisual
Érica Modesto. “Os fones de ouvido também ajudam a
criar uma espécie de intimidade entre o público e a tela,
como se a experiência coletiva acontecesse de forma
particular para cada espectador.”
6
Sobre a Operação Urbana Consorciada Água Branca: https://gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br/estruturacao-territorial/operacoes-urbanas/operacao-consorciada-agua-branca/.
Informações mais recentes a respeito: BONDUKI, Nabil. Prefeitura quer promover Black
Friday imobiliária na Operação Urbana Água Branca. Colunas e blogs, Folha de S.
Paulo, 30 de maio de 2021.
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O processo, a cidade e os ecos
I. A dramaturgia
“A experiência dos Convescotes7, em 2017, havia sido tão
visceral e comunitária e simultânea que parecia que não
tinha sentido voltar para a tela do computador ou para o
papel e escrever. Ao mesmo tempo, eu continuava fascinado
pelo ato da escrita. Me perguntava, então: como impregnar
minha dramaturgia com essa vivência dos Convescotes?
Nossa pesquisa, n’A Digna, tem se caracterizado pela
26

simultaneidade de narrativas, vinculadas por um eixo:
o questionamento ao capital hegemônico, que impõe
exigências de desempenho e eficiência a todas e todos,
impactando nossos corpos. Para onde podemos ir?
Quando escrevo, geralmente começo com uma imagem
ou uma situação. Eu já carregava uma sensação de
ʻestilhaçamentoʼ , digamos. Queria também trabalhar a
ideia de uma festa, talvez a festa de lançamento de um
empreendimento imobiliário, na qual as personagens — que
ainda não sabia quais seriam — pudessem se relacionar
com espectadores como acontece em Entre Vãos.
7

Ver caderno Outras São Paulos.
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Nesse primeiro momento, as personagens se revelariam
publicamente,

mas

esconderiam

as

feridas

íntimas

provocadas pelo capital.
No momento em que escrevia a dramaturgia, entre 2018
e 2019, alguns espaços culturais e teatros estavam sendo
fechados; era uma situação de desmonte da cultura. Por
isso, pensei em fazer de um teatro o símbolo de um local
de encontro, uma espécie de ágora. Mas esse espaço
comunitário estava sendo ameaçado por um projeto de
teatro ‘gourmetizado’, caro, dentro de um condomínio ao
qual a comunidade não teria acesso. E quem habitaria esse
empreendimento, essa ‘ilha dos sonhos’? O militarismo e
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o pensamento fundamentalista evangélico estavam muito
fortes em 2018; pesquisei, então, como esse ideário se
relacionava com o capital, com a ideia de disciplinarização
da sociedade e com a teologia da prosperidade. Essas
forças precisavam estar presentes na peça; seriam
representadas por famílias de classe média decadente.
E duas das mulheres romperiam com esse ideário e se
juntariam, como atrizes e não mais personagens, ao coro
dos de fora: aqueles e aquelas que haviam sido excluídos e
tampouco se identificavam com o ‘dentro�.
Antes da pandemia, o texto já tocava em assuntos
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que agora estão explícitos. As ações de despejo e a
gentrificação estão relacionadas à precarização do
trabalho. O garoto atropelado da cena final virou um
entregador de aplicativo, na montagem. O processo foi
muito rápido; escrevi muito em pouco tempo — o roteiro
dos motoristas, da rádio etc. — e, até a estreia, não tinha
a ideia do arco narrativo da dramaturgia.”
Victor Nóvoa, dramaturgo

28

II. A encenação
“Quando recebi o texto de Estilhaços, depois de ter
aceitado o convite d’A Digna, gostei muito do que li. A fala
do menino atropelado na cena final, sobre os bombons
e seus sonhos, me pegou; logo pensei: quero mesmo
dirigir essa peça. As leituras dramáticas, ainda em 2019
e começo de 2020, encaminhavam a encenação para
dentro de um teatro. Afinal, havia no texto a questão de
um espaço cultural que seria derrubado por conta de um
empreendimento imobiliário. Fizemos uma das leituras
dramáticas em um teatro em Santos e foi muito impactante;
a peça ganhou muitas camadas. Durante o processo,
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recebíamos feedbacks que poderiam contribuir para a
encenação.
Com a pandemia, ficamos esperando a oportunidade
de voltar. Os meses foram passando. Já em 2021, fizemos
uma reunião com toda a equipe. Victor, Helena e Vitória
estavam muito tristes porque o prazo estava acabando e
eles não queriam fazer a peça online; não dava para fazer o
texto do jeito que era, e Estilhaços havia sido pensada para
celebrar os dez anos d’A Digna. Eu também não queria
fazer online. Topei o desafio. A dramaturgia teria que ser
reescrita a partir das novas ideias.
A primeira coisa foi ensaiar as cenas dos apartamentos
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pelo Zoom. Pedi a todos workshops [dinâmicas de
levantamento de material cênico] que eu pudesse ver na
tela, pensando em ângulo de câmera, posicionamento etc.
Propus também uma leitura muito minuciosa do texto a
fim de identificar as várias camadas que a dramaturgia
sugeriria. Os personagens tinham características tão
explícitas que era fácil tecer um julgamento sobre eles.
Para descobrir sua humanidade, precisávamos buscar os
contrapontos e as nuances.
No caso do coro, eu já estava pensando em um projeto
com motoristas de aplicativo. Apresentei a ideia logo na
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primeira reunião. A Vitória ressaltou a importância de que
fossem motoristas mesmo, não atores. Concordei; gosto
dos corpos não adestrados na experiência cênica. Ícaro
e Eder propuseram que, além dos motoristas, podiam se
somar entregadores de aplicativo.
Quando tivemos o primeiro 'passadão' [apresentação
sequencial das cenas], ficou nítido que as cenas juntas
pareciam um Frankenstein. O que as ligaria? Ora, pensei,
uma rádio, uma rádio pela qual muitos textos da peça
poderiam ser dados. Mas algumas informações soariam
mais críveis se viessem por WhatsApp. Fomos estudando
30

os trajetos, a velocidade dos carros. Depois, vieram as
bikers. Como não deixar frágil a aparição das bicicletas?
Eu tinha pensado num memorial para as vítimas da covid;
depois, cheguei à conclusão de que não seria só mortes
por covid, mas todas as mortes patrocinadas pelo descaso
e pelo fascismo do Estado.
Durante os ensaios, trabalhamos com uma família em
situação de rua em uma praça nas proximidades do Teatro
J. Safra. No dia da estreia da peça, a família já não estava
mais lá. Talvez tenha sido despejada. Foi preciso repensar
esse trecho, reorientar as bikers. O que acontece na rua me
deu muito trabalho... Posso dizer que, na última etapa do
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processo, acabou acontecendo uma direção colaborativa.
E gostei muito de pensar na cena final.
Estilhaços é uma peça ativista, que denuncia o que está
acontecendo aqui e agora. Algo que ficou evidente: ou a
gente faz junto, ou então vamos reproduzir os fascistas que
existem na gente. Gosto de ter atores e não atores reunidos.
Afinal, neste país, não cabe mais representação. Estamos
vivendo uma dramaturgia dos horrores, com fake news e
tudo, com uma encenação que a gente não vai conseguir
alcançar. Ninguém no governo fala a verdade ou age de
verdade. Por isso, o contraponto é estar com gente que vive
as situações de fato. Por isso, acredito naquelas tochas
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erguidas na cena final: aqueles motoristas e aquelas bikers
estão reivindicando algo que é deles e delas também.”
Eliana Monteiro, encenadora
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III. Narrativas íntimas
“Minha personagem, originalmente chamada de Aquela
do mercado financeiro, recebeu o nome de Sara Dias
durante o processo de montagem. Queríamos que fosse
uma mulher de uns 40 anos, evangélica e com um cargo
importante no mercado financeiro para que debatêssemos
algumas questões importantes no cenário social do Brasil de
hoje. Sara vem de um lar muito religioso e foi criada para ser
submissa, mas estudou, tem uma carreira e é bem-sucedida.
Está inserida na lógica de competitividade e meritocracia do
capital. Já há, portanto, uma dicotomia interna aí. É uma
32

personagem cindida em muitos pontos: no fato de ser mulher
e ser próspera, independente; ser evangélica, mas sentir o
desejo sexual por uma mulher e estar em casamento que
já não diz mais nada para ela. Sara tem independência
financeira e intelectual; só por isso já transgride o estado de
submissão ao qual ela foi designada.
Durante a pesquisa, assisti a muitos testemunhos
evangélicos, para entender a lógica dessas mulheres e não
cair em ideias preconcebidas. Por isso, tentei ressaltar as
dicotomias internas e o processo de redescoberta individual
dessa figura de uma classe média próspera — alguém que
subiu um pouco de patamar social, sem deixar de pertencer
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à classe trabalhadora, e que conseguiu comprar um
apartamento em um condomínio de um bairro planejado.
Essa condição socioeconômica é que permite que ela
consiga romper com certas questões íntimas. E assumir
uma relação de cumplicidade com a colega de trabalho.
As cenas foram filmadas com a lógica e a linguagem do
cinema, já que não podíamos apresentar presencialmente.
E, na passagem do segundo para o terceiro ato, quando
Sara estilhaça seu vidro blindado, não cabe mais continuar
essa história como personagem, sou eu que estou ali
diante do público, como atriz e proponente do espetáculo.
Participar do coro é bastante impactante. Há bastante
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receptividade do público.”

Érica Modesto

Helena Cardoso, atriz

Helena Cardoso em cena
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Érica Modesto

Eliana Bolanho e Ana Vitória Bella como mãe e filha

“A questão principal de minha personagem, a Maria
Aparecida, sempre foi a busca pela voz; busca que tem
34

um sentido amplo e ecoa em muitas questões minhas.
Conforme o Victor escrevia a dramaturgia, a gente
conversava. A questão do silêncio da personagem está
ligada a uma complexidade familiar: o suicídio do pai, que,
como ela descobre mais tarde, foi conivente com a tortura
e o assassinato. Não se trata de um problema físico. A
relação daquela mulher com uma boneca — uma forma não
humana, eu diria — ʻaterrissouʼ a ideia da personagem que
não fala, mas se expressa pelos silêncios.
Vimos muitos documentários sobre os bebês reborn8 .
Um deles trazia um arco narrativo muito interessante:
8
Bebês reborn (renascidos) são bonecas de traços realistas e aparência muito próxima a
dos bebês humanos.
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Érica Modesto

começava com os artistas que criam essas bonecas, daí
as colecionadoras, passava por histórias de pessoas que
as tratam como filhas, até a última entrevistada, cujo bebê
reborn reproduz o rosto da própria filha que morreu. Isso
me comoveu: era o contato com uma saudade. Investiguei,
então, o que há de humano nessa relação com a boneca.
A coreógrafa Mariana Muniz me deu um apoio importante
para eu construir, como personagem, uma relação com o
bebê. Era muito fácil cair em algum julgamento.
Minha personagem se calou diante dos outros, regrediu e
retomou o contato com as bonecas, como um lugar íntimo
de vergonha, solidão, algo irremediável (porque ela não tem
como mudar o que o pai fez).
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Na cena, mãe e filha se espelham; e os cachorros,
tomados como filhos por Maria Joseíta, são estratégias
de sobrevivência. As duas estão em suas próprias prisões
íntimas. Aprendi muito com a Eliana Bolanho, que interpretou
a mãe. Atuar diante da câmera era uma novidade para mim,
aprendi muito vendo a Eliana trabalhar. E, por fim, até achei
que fazer essa cena em vídeo combinou melhor com a lógica
da Maria Aparecida, que só consegue ser ela mesma quando
está sozinha no quarto, sem falar com as demais pessoas.”
Ana Vitória Bella, atriz
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IV. O coro
“A cidade é um dos fundamentos da pesquisa d’A Digna e
de muitos de nós que trabalhamos com teatro; o projeto nos
dava a oportunidade de refletir sobre como temos ocupado
esse território, as contradições e as possibilidades de
acesso. Cresci em periferia e, mesmo que hoje em dia
não more mais lá, continuo trabalhando com iniciativas
da região. O convite d’A Digna convocou, então, esse
meu olhar para São Paulo. Na primeira versão, a peça
aconteceria no stand de inauguração de um condomínio.
Durante as leituras, assumi o papel do representante do
36

coro dos de fora, formado originalmente pelos antigos
moradores do local, que haviam sido desalojados para
a construção desse novo conceito de moradia. Esse é
um processo que a gente observa em várias regiões da
cidade, inclusive na periferia: o surgimento de pequenas
ilhas imobiliárias protegidas, como se representassem
uma salvação para a comunidade.
A peça mostra a diferença de condições das pessoas
que vivem no condomínio em relação àquelas que não
fazem parte dali. Eu não acredito na possibilidade de
conciliação entre esses dois universos. Em Estilhaços, há
duas personagens que, em algum momento, rompem com
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essa estrutura; mas não creio que isso seja, de fato, uma
transformação. A sensação é de que aquelas mulheres vão
sair dali, sim, mas continuarão em suas vidas burguesas
sem considerar muito as outras vidas que habitam as
contradições da cidade. Mesmo a versão atual da peça não
resolve essa questão, o que acho bom; estamos longe de
encontrar soluções reais.
Quando veio a pandemia, o projeto foi sendo adiado,
postergado. Não interessava a ninguém fazer o trabalho
online. A especificidade do teatro é a presença! Aí surgiu
a possibilidade de trabalhar a relação com o espectador
por meio do trajeto feito em carro. Nos encontros online,
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as ideias começaram a aparecer. Fomos criando com
base em limitações, já que não sabíamos quais seriam
os protocolos sanitários exigidos no momento da estreia.
Com a proposta dos motoristas de aplicativo e dos carros,
a peça foi devolvida às ruas, readquiriu o pulso da cidade.
O coro, então, acabou ganhando um lugar maior dentro
do trabalho: o coro de atuantes — eu, as entregadoras do
Señoritas Courier e os motoristas —, mas também esse
coro ampliado que a cidade propicia, como os entregadores
de moto que passam todo o tempo ao nosso lado. Não há
como ignorar; temos que estar abertos para jogar com isso.
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Durante a pandemia, adquiri o hábito de correr. Certo dia,
buscando outro caminho, cheguei ao Jardim das Perdizes.
Um lugar esquisito. Há um parque público — uma placa
informa tratar-se de um parque da prefeitura —, mas os
códigos (câmeras, rondas de segurança) sugerem um
espaço privado. Não são quaisquer corpos que estão
naquele lugar. Parece um condomínio fechado, embora não
seja exatamente. Dá mesmo a impressão de ser uma ilha
dentro da cidade. Uma noite, fomos em grupo conhecê-lo.
Só o fato de nos reunirmos ali foi o motivo para um vigia
nos perguntar se estava tudo bem. Pensamos em fazer o
38

espetáculo lá, mas as negociações tomariam um tempo que
não tínhamos. Victor, Helena e Vitória encontraram outro
local na Barra Funda, que terminou sendo melhor; o Jardim
das Perdizes poderia ser o início de uma paisagem/cenário.
Durante os ensaios, Éder [assistente de direção] e eu
trabalhamos propostas de ações do coro. Já tínhamos a
ideia do espetáculo em trânsito, queríamos criar imagens
que sintetizassem de alguma forma as relações que se
dão na rua. Num dos workshops que apresentamos ao
grupo, levamos as reflexões do Galo [Paulo Lima] sobre a
precarização do trabalho. Foi uma identificação imediata
com suas ideias. Durante a pandemia, o Galo se tornou
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uma liderança entre os entregadores de aplicativo. Um dos
pontos do trajeto é justamente o Fórum Trabalhista; estou
sentado na frente do prédio, comendo minha marmita.
Como a justiça do trabalho protege esses trabalhadores e
trabalhadoras precarizados?
Tenho aprendido muito com as bikers, minhas colegas de
cena. Todas elas trazem narrativas de tensão, de ameaças,
de violência, que estão muito fortes nos corpos, mesmo
que as vivências e memórias não estejam elaboradas
como material cênico. A cidade sempre nos coloca em
novas situações. Essa é a grande pegada desse trabalho:
conversar e dialogar com a cidade e deixar que ela fale.

39

Tenho a sensação de que, na peça, a cidade realmente
acaba falando mais do que o que tínhamos previsto na
dramaturgia. Quando a gente se coloca na rua, o texto e a
encenação precisam estar abertos. É uma busca, a relação
nem sempre é harmônica... Muitas vezes há incômodo.
Quando comecei a ensaiar no parque da Barra Funda, me
deparei com muitos moradores de rua. E constatei que meu
poder de ação é pequeno. Se chover, por exemplo, a gente
cancela a sessão; mas aquelas pessoas continuarão lá.
Sempre achei que o espetáculo não tinha que apontar para
resoluções. E o final fica mesmo em aberto, mantém um
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silêncio, uma angústia que a gente vai continuar carregando.
Esse momento também oferece uma possibilidade de agir.
Como podemos responder a essa estrutura de poder que
tem tanta força?”
Ícaro Rodrigues, ator

Alécio Cezar

(faz parte do coro de entregadores/as)
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Ícaro Rodrigues na cena final
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Alécio Cezar

“Uso a bicicleta como transporte desde 2011, mais ou
menos. Em 2015, trabalhava como professora universitária
— sou formada em Artes Visuais, com especialização em
fotografia — e havia passado por uma separação. Buscava
meios de complementar minha renda. Certo dia, abordei
um rapaz que fazia entregas de bicicleta e lhe perguntei se
era possível ganhar algum dinheiro com isso. Ele disse que
sim e me indicou a empresa em que trabalhava. Passei no
teste; naquele dia, era a única mulher entre os entregadores.
Fiquei lá por quase dois anos (éramos cinco mulheres em
uma equipe de 144 pessoas). Porém, esse é um ambiente
machista, misógino; que bom seria se mulheres e pessoas
LGBTQIA+ pudessem se sentir à vontade. Em 2017, fiz um
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curso sobre ‘bike negócio’, voltado para empreendimentos
que usam bicicleta. Tinha a ideia de criar um coletivo de ‘bike
entrega’, que comecei a estruturar. Eu já fazia entregas de
modo independente. Escrevi, então, uma postagem numa
rede social sobre a proposta do coletivo e muitas amigas
se interessaram. Um grupo se formou, e eu o chamei de
Señoritas Courier; as entregas de que eu não dava conta
eram passadas para as demais. Éramos cerca de 25
pessoas.
No início da pandemia, em 2020, eu praticamente não
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saía de casa. Mas em maio daquele ano houve um pedido.
Quando fui fazer a entrega, me dei conta de que as ruas
estavam vazias, exceto pelos entregadores — a maioria de
bicicletas. Pensei, então, que, munidas de máscara e álcool
em gel, poderíamos retomar o trabalho. Cinco pessoas
do grupo toparam. Fomos atrás de clientes, chegaram
outras interessadas em trabalhar conosco. Mesmo não
tendo trabalho para todas, havia uma rede de apoio.
Estabelecemos prioridades, organizamos a estrutura.
Atualmente somos sete pessoas fixas, com uma rede de
cadastro-reserva de 15 pessoas.
42

O convite d’A Digna veio quando a Catarina entrou em
contato comigo. A Helena tinha feito uma compra numa
livraria e recebeu o livro com o nosso adesivo. Catarina
comentou que A Digna havia acabado de abrir um
chamamento para motoristas de aplicativo. Peça de teatro?
Motorista de aplicativo? Me interessei. Achei que era uma
oportunidade de a gente experimentar outra vivência. Como
entregadoras, enfrentamos a invisibilidade todo o tempo.
Um dia, entre 2015 e 2016, fui fazer entrega de comida no
mesmo prédio da universidade onde eu dava aula. O olhar
dos porteiros foi diferente; eles não me enxergaram. Penso
no teatro: o teatro é um lugar de visibilidade, o palco dá certo
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protagonismo, o seu corpo está lá, nos tornamos visíveis.
O que representa transformar motoristas e entregadores
em pessoas visíveis? Nós, entregadores e entregadoras,
existimos. Mas teimam em transformar nossa profissão e
outras (faxineiros, porteiros, vigias etc.) em invisíveis.
Estamos numa peça que faz a gente pensar sobre as
condições de trabalho, inclusive no campo das artes.
Ficamos ali, ensaiando, atuando, não tem um banheiro para
nós usarmos. Estamos fazendo um tipo de teatro que não
está inserido no circuito das artes. Porém, é uma forma de
criar diálogo com a cidade, que desperta um olhar crítico. O
papel da arte é fazer refletir.
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Saímos às ruas com a bicicleta e sabemos que estamos
sujeitas à violência social e à violência do trânsito. Nas
regiões periféricas, nem sempre há calçada: é preciso passar
o carro, mas não [tem espaço para passar] uma criança.
Ora, se a gente não consegue pensar na segurança das
crianças, não consegue pensar na segurança de ninguém.
Em algum momento, decidiu-se priorizar os veículos. Já fui
assediada durante o trabalho; não tenho como garantir minha
segurança. Mas não podemos desistir, temos que estimular
as pessoas a ocupar seus lugares, senão alguém ocupa, um
carro ocupa. A gente não pode desistir de pedalar.
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Existe, nas ruas, uma diversidade grande de pessoas
fazendo entregas. Acompanhar a realidade de uma
entregadora, um entregador, ter uma vivência com ela ou
ele, não é fácil. A peça tem permitido que criemos alguns
laços de afeto. Agora que já nos conhecemos, enquanto
esperamos o ato final, vamos nos descobrindo: ah, um é
chef de cozinha, puxa, o outro também é modelo... Tem
sido uma baita experiência, em especial a cena final, a
do coro. O desafio é não deixar que o impacto de ver o
menino atropelado caia num lugar de rotina. É um desafio
do teatro: fazer todas as noites a mesma cena, sempre com
44

a emoção viva. Quando vejo aquele menino morto, lembrome de quando Joaquim foi agredido. Meu impulso é gritar e
não sair do lado do garoto.
Como mulher negra, para mim, o gesto final, de erguer
a mão fechada, tem uma importância muito grande. Ícaro
é responsável por dar a voz a todo mundo que está ali e
que faz entrega. Somos mais que corpos ali presentes. É
preciso construir uma nova cidade, e o Señoritas Courier
está fazendo sua parte.”
Aline Os, biker e fundadora do Señoritas Courier
(faz parte do coro de entregadoras/es)
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“Sou licenciada em Artes Visuais, participo de grupos de
pesquisa da cultura popular (maracatu, coco, samba), que
envolvem música, na Zona Leste — tanto na Penha, onde
vivo, quanto na região de Itaquera e da Cidade Tiradentes,
onde tenho minhas atividades. Atuo como arte-educadora em
algumas instituições, especialmente com crianças. Já tinha
trabalhado com bicicleta durante um tempo, numa empresa
só de homens, mas não aguentei por conta do ambiente e foi
aí que comecei a trabalhar com arte-educação. Na pandemia,
fiquei sem renda. Uma moça, que também havia trabalhado
naquela empresa, comentou sobre o Señoritas Courier.
Conheci, então, a Aline, comecei a me envolver pouco a
pouco; no início, fazia entregas só uma vez por semana.
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Depois, passei a participar mais, inclusive de reuniões em
que discutimos virar uma cooperativa. Temos muitas ideias e
muitos sonhos em comum. Somos múltiplos, cada um com
uma vivência diferente. O coletivo tem algo de irmandade
mesmo, a gente se importa de verdade uns com os outros.
Afinal, o trabalho de biker, na rua, é muito solitário.
Já havia um certo menosprezo em relação aos bikers por
parte do pessoal que trabalha com moto. Agora surgiu mais
um preconceito: muitos jovens periféricos começaram a fazer
entrega de bike. Alugam a bicicleta, não têm dinheiro para
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comprar um capacete, mas a presença deles gera um incômodo.
Nossa intenção como coletivo, com o Señoritas, é mostrar a
esses garotos e garotas que estão começando a fazer entrega
que é possível lutar contra a precarização. Que o coletivo pode
ser modelo e um modo para que sejam visibilizados.
O que nos chamou a atenção no convite d’A Digna
foi o fato de colocar em cena pessoas e trabalhadores
invisibilizados. Vivemos, nos últimos dois anos, a solidão
e o risco de estar na rua enquanto a maioria da população
podia permanecer em casa. E não só por conta da covid-19,
mas também pelo ambiente violento em que o trânsito se
46

tornou. A situação atual do Brasil tem prejudicado muito
artistas e estudantes de escolas públicas. Todos nós temos
nossas profissões, nossas carreiras. Mas voltamos a fazer
entregas porque era o único jeito que conseguíamos nos
manter. O mundo das entregas por aplicativo é injusto, é
onde se pode ver realmente a precarização do trabalho.
O que chamamos de ‘uberização’ é essa diminuição cada
vez maior dos direitos. Por isso, é interessante participar de
uma peça que mostre essa situação e que a gente possa
falar sobre nosso trabalho.
Na peça, representamos quem somos, de uma forma
próxima ao que fazemos nas ruas no dia a dia. Está
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sendo algo novo, diferente, lidar com tantas pessoas e
ver o trabalho acontecer. A peça traz uma história que me
toca muito. A cena final me deixa emocionada. Além disso,
estamos convivendo com motoristas de aplicativos. Quando
a gente está na rua fazendo entrega, não tem relação
com motoristas. Queremos aprender juntos, mas mostrar
nosso ponto de vista também. Num dia de ensaio, logo no
começo do processo, um dos motoristas disse, em tom de
brincadeira: ‘Isso é uma peça; se fosse de verdade, a gente
atropelava o ciclista’. Quando soubemos disso, pareceu um
soco. Como assim? Temos amigos que foram atropelados,
outros que foram agredidos. Então, em uma de nossas
conversas com todos, a Lola, também do Senõritas, falou:
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‘Não somos irresponsáveis. Se durante a peça cruzamos na
frente dos carros é porque temos uma relação de confiança
com os motoristas e a direção nos pediu. No dia a dia, não
fazemos isso’. Foi importante abrir o debate, inclusive para
nos conhecermos melhor, afinal somos todos trabalhadores,
vivemos na mesma cidade e queremos respeito!”
Bruna Sampaio, biker e membro do coletivo
Señoritas Courier
(faz parte do coro de entregadoras/es)
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“Estou no curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia do Mar da Unifesp, com uma
pesquisa voltada para a análise de percepção ambiental
de indivíduos transexuais e transgênero na cultura hip hop,
especificamente no rap. Sou uma pessoa trans, tenho
passado por algumas modificações corporais nos últimos
anos. No começo de meu trabalho com ‘bike entrega’, eu era
a sapatão que andava de bicicleta. Aconteciam assédios,
mas nunca alguém tentou me bater. Depois, passei de ser
a sapatão para me tornar o viadinho. Não caibo no cistema
(assim, com ʻcʼ); meu corpo trans não cabe. Antes da
48

estreia da peça, sofri uma agressão na rua. Foi homofobia,
sim, mas eu diria que o buraco está mais embaixo. O que
‘autorizou’ um homem a parar o carro, atravessar a rua,
pular a mureta, invadir a ciclovia e vir socar minha cara,
enquanto eu andava com minha bicicleta, é o fato de eu
estar em uma condição diferente na hierarquia das relações
de poder instauradas pelo patriarcado, pelo capitalismo. Ele
se sentiu afrontado pela minha existência. Ora, é fácil jogar
um carro de uma tonelada em cima de um ciclista...
Comecei a trabalhar com entregas por aplicativos. Ficava
na rua o dia inteiro, tinha poucas entregas, não ganhava
mais que 20 reais diários. Cheguei a fazer teste para a
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mesma empresa em que a Aline trabalhou anos atrás e
passei. Como estava em um processo de retificação dos
documentos, muitos deles ainda traziam outro nome.
Avisei o responsável, falei que eu era um homem trans, dei
mais detalhes. Preparei os documentos e os mandei, mas
nunca a empresa me respondeu. Também não consegui
fazer cadastro em outro serviço de entregas, porque no
formulário não tinha entrada para nome social... Entrei no
Señoritas Courier em junho de 2020, mas conheci melhor
minhas parceiras no dia do primeiro Breque dos Apps
[manifestações de entregadores de aplicativo por melhores
condições de trabalho], em julho daquele ano.
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Morei em Santos por três anos e foi o fato de viver lá,
inclusive, que trouxe a bicicleta de volta para o meu cotidiano.
Quando retornei a São Paulo, já não conseguia mais viver
sem a bicicleta; já havia me acostumado a transitar pela
cidade assim.
Não pude participar dos últimos ensaios da peça por
conta da agressão que sofri, mas assisti à estreia como
espectador. Mesmo sabendo o que ia acontecer, fiquei
ansioso. Foi bastante interessante. O texto da cena final é
sensacional, mexe com dores minhas, pois já fui atropelado
e agredido. Por outro lado, há tantas peculiaridades em
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ser entregador e em estar na rua... Antes da pandemia,
eu acompanhava muito os slams, escutava as poesias
marginais. Fiquei pensando que essa linguagem das ruas
poderia ter somado muito ao discurso da peça. Os lambes
que aparecem no trajeto, e que trazem um pouco essa
atmosfera da expressão criativa urbana, foi uma ideia que
a gente deu.”
Joaquim Renato, biker e membro do coletivo
Señoritas Courier
(faz parte do coro de entregadoras/es)
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“Soube do chamamento para a peça d’A Digna em um
grupo de motoristas por aplicativo. Um amigo postou o
link no grupo e deu uma prévia. A proposta me chamou a
atenção, pois sou muito fã de teatro, música, cinema, ou
seja, tudo o que envolve arte. Preenchi o formulário e fiquei
bem empolgado, mas também receoso com a possibilidade
de ser golpe. Mais ou menos um mês depois, recebi uma
mensagem de volta. Respondi, e assim conheci A Digna e
o projeto.
Moro na Brasilândia, na zona norte. Trabalhei como
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motorista de aplicativo por aproximadamente dois anos.
Estava indo muito bem até que a onda de assaltos e
latrocínios começou a gerar pânico em minha esposa.
Acabei abandonando, mas até hoje faço algumas corridas
de modo particular.
Atuar como motorista-ator está sendo uma realização.
Minha experiência com teatro (se é que podemos dizer
assim) começou em meados de 1993, em um bairro do
município de Francisco Morato, graças a um professor de
Ciências e Estudos Sociais. Era algo amador mesmo. Isso
me ajudou a me afastar de muitas coisas ruins e foi paixão
imediata: poder atuar e passar muitos sentimentos através
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de um personagem. Essa experiência continuou com outro
professor — esse era de História, porém formado em
Artes, não lembro ao certo — que era muito bom e até nos
levou a conhecer palcos profissionais e promoveu alguns
concursos teatrais entre escolas. Depois de anos, um amigo
me apresentou um projeto com crianças, no qual fazemos
peças infantis voltadas à comunidade evangélica.
Desde o começo dos ensaios com A Digna, tudo me
pareceu uma surpresa muito grande. No início, me senti
meio perdido, mas, no contato com os demais motoristas, fui
pegando o fio da meada. Aprendi coisas novas: o cotidiano
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de um coletivo teatral, poder entender um pouco da logística
de uma peça, conviver com artistas profissionais, saber o
que é um coro... Tem sido muito gratificante. A relação com
os passageiros tem sido melhor ainda; alguns até ficaram
em dúvida se eu era ou não era ator, dizendo que levo jeito
se eu investir no aprendizado do ofício.
Sobre a história que a peça apresenta, falo por mim,
mas acho que por todos também, é o que a gente vive,
tem vivido e viveu no trabalho nas ruas, especialmente
como linha de frente durante a pandemia. Tivemos que
nos enquadrar com os EPIs [equipamentos de proteção
52

individual] de segurança para nos proteger. Além disso, a
peça trata também de desigualdade social, que não veio
com a pandemia, mas data de tempos: os que têm mais
continuam tendo mais e mais. E as classes mais baixas,
infelizmente, têm não só menor poder aquisitivo, mas menos
direitos também. Isso é muito triste.
Estive vendo algumas fotos da cena final, onde
aparecemos nós todos com o sinalizador ou as tochas.
Embora sejamos poucos lá, somos símbolos de muitos
que enxergam uma luz no fim do túnel mesmo diante de
tantas estatísticas de morte, de tantos nomes que não
são lembrados, porque a sociedade e aqueles que estão
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no poder (ou acham que têm poder) não prestam atenção.
Então, naquela cena, nós trazemos alguma luz no meio
de tanta discriminação, desigualdade. ‘Até quando, até
quando?’, é a pergunta que está na peça. Não podemos
baixar a cabeça e desistir. Como diz o ditado, enquanto há
vida, há esperança. É preciso pensar no próximo, não só
no próprio umbigo.”
Reginaldo Pereira, educador
(atua como motorista na peça)
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“Sou residente da ‘quebrada’ de Jandira, mais conhecida
como a ‘Cidade Favo de Mel’, região localizada no fundão
da Zona Oeste. O processo de seleção foi uma surpresa.
Embora eu já tivesse trabalhado com o autor do texto, Victor
Nóvoa, me deu um frio na barriga de ser ou não ‘aprovado’
para a vaga, afinal eu nunca tinha trabalhado como motorista
de aplicativo e, claro, gostaria muito de estar presente em
um processo como esse, tendo em vista a trajetória d’A
Digna e sabendo que a direção seria de Eliana Monteiro.
Me sinto como um ator convidado para fortalecer o coro.
Mesmo que nunca tenha trabalhado como motorista de
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aplicativo, essa realidade não se distancia muito. Tenho
alguns amigos e parentes que se empenham como
motorista de app; então, fui em busca de informações
que me fizessem construir uma personagem autêntica e
convincente, baseando-me em histórias e situações que
são corriqueiras no dia a dia de um motorista real.
Poder conduzir uma conversa com cada único passageiro
a cada semana me faz pensar o quão é grandioso o diálogo,
como se diferencia uma ideia. Essa peça tem um estilo
diferente de teatro. Por isso, no início do processo, senti
que estava diante do desconhecido. Como parte do grupo
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de motoristas, tinha a preocupação de decorar o trajeto.
Precisava ser rápido, pois haveria um mês de ensaio até
a estreia. A gente ia e voltava algumas vezes, a fim de
compreender a logística, dosar a velocidade e poder fazer
casar o trajeto com os áudios da rádio, além de reconhecer
todo o corpo artístico em sua movimentação. Os ensaios
foram dinâmicos e descontraídos, afinal é um grupo de
atores e não atores. Há pessoas que não tinham tido
contado anterior com a arte e agora vários dos motoristas
se identificam como artistas.
Do início para cá, noto que houve uma grande evolução
na relação entre os motoristas e as bikers e motoristas. No
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início, alguns motoristas faziam piadinhas. Com o passar
do tempo, o respeito foi sendo estabelecido, assim como
a conscientização do pessoal. Criamos até um grupo no
WhatsApp para a gente se ajudar com informações. Todo
mundo está afinado com aquilo que a peça apresenta,
defendemos as mesmas bandeiras.
Tenho gostado de minha vivência como ator-motorista.
Todas as pessoas que conduzi pareceram muito conscientes,
tive conversas muito construtivas. Até queria levar um
passageiro com um pensamento discordante para saber
como eu lidaria com esse desconforto. Seria um desafio.
Acho importante que essa peça seja vista também por
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aqueles que não têm consciência sobre a luta trabalhadora...
Porque as questões de que trata são muito importantes,
ainda mais em São Paulo, em que cada dia de trabalho é
diferente, quase uma não rotina, além do contraste social
muito presente. Imagine se os moradores desses grandes
condomínios, que tomam lugares públicos da cidade para
construir empreendimentos privados, vissem a peça. Os
barões se tornam mais barões, os pobres permanecem
pobres ou ficam ainda mais pobres.
A história da peça me pega muito, especialmente a
cena do menino. É um menino preto, trabalhador, com
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o qual eu me identifico muito. O texto é genial; deixa a
gente se perguntando: por quê? Até quando? Acho o coro
maravilhoso, todo mundo pulsando na mesma energia. A
gente vai criando laços, sentindo empatia pelos demais. E,
quando estamos segurando as tochas, acho esse gesto
muito forte. Ainda mais porque estamos defendendo aquele
menino preto, periférico. A ideia de coro é ótima. Quando
discuto questões políticas, sociais, costumo justamente
defender isso: muitas vozes que ecoem o mesmo grito é o
que dá força.”
Renan Vinicius, ator
56

(na peça, atua como um dos motoristas)
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V. As filmagens
“Fazer o espectador retornar a uma tela depois de ser
convidado a percorrer o trajeto do espetáculo que conduz
à Barra Funda não é tarefa fácil. A sensação (adormecida
pela pandemia) de se desconectar e imergir nas camadas
de interação presentes na rua, no rádio e na conversa com
o motorista é não apenas agradável, mas bastante intensa.
Por isso, foi um desafio ainda maior produzir o segundo
ato do espetáculo no formato audiovisual, cientes de que o
público segue na expectativa de uma ação ao vivo iminente,
e que essa pausa forçada exige dele — espectador —
sua parcela de esforço e vontade em adentrar essa nova
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camada proposta, deixando-se cortar pelos cacos das
vidas dos moradores desses dois apartamentos.
E é, talvez, esse o grande trunfo do espetáculo: ganhar
o espectador para o que der e vier, trazê-lo para embarcar
em uma viagem que oferece mais a quem se entrega a ela.
O dramaturgo sabe desde sempre. A direção, os atores e
nós fomos descobrindo juntos como revelar esse fragmento
de vidas surreais que, à primeira vista, nos parecem tão
improváveis quanto a distopia que vivemos todos os dias
no país: difícil de acreditar que seja tão fácil de acontecer.
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E, se o ao vivo fala mais alto, no somatório da experiência
proposta, é dentro dos apartamentos que acontecem as
situações sobre as quais o espectador vai refletir não no
dia seguinte, mas algum tempo depois, quando cruzar no
elevador com a vizinha dos shih-tzus [raça dos cães de
Maria Joseíta] ou ao observar a solidão compartilhada por
um casal totalmente desconectado em um restaurante.”
Érica Modesto e José Augusto Pachá, diretores e
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Alécio Cezar

produtores de audiovisual da Pasárgada Comunicação

Paulo Arcuri e Helena Cardoso em cena do espetáculo
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Alécio Cezar

VI. A produção
“Estilhaços, além de um espetáculo, é uma coreografia.
O público dança entre a realidade e a ficção, e a produção
brinca de revelar e esconder a presença dessa tênue
fronteira. Os carros desenham a cidade com seus percursos
e contam a vida através da janela. A história nos convida a
juntar todos os pedaços e, ao mesmo tempo, a estilhaçar o
vidro blindado, recordando que ainda estamos aqui, de pé.
Produzir Estilhaços é dizer um grande SIM para que o
teatro aconteça. Mesmo quando 'não há mais personagens
aqui'. É unir desejos, sonhos e frustrações, e lembrar todo dia
de fazer, disso, um pulso de vida para cada apresentação.
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Estilhaços não seria possível se não estivéssemos em
tantos e tantas. Com orgulho, posso dizer que somos uma
produção estilhaçada! Somos quatro pessoas cuidando
de múltiplos detalhes; mas somos mais, se somarmos as
contribuições dos outros e outras. Estilhaçamos para nos
juntar. E tem tanto pedacinho nosso em tanto lugar, que,
prestando atenção, é possível ver fragmentos de uma
atriz em cena como produtora. Ou seria ao contrário? Não
importa.
Nossos pedacinhos vão desde a atenção minuciosa dos
tantos detalhes da venda no ingresso e das mensagens
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precisas e atenciosas da Anne via WhatsApp às luzes
do stand Ilhas dos Sonhos Barra Funda, da Motta Filho
Empreendimentos, que nos transportam para a festa
de verdade, que é a junção de todos os corpos em
coro, na frente do público. Para que esse encontro
aconteça, é preciso uma dose de organização e muitas
doses de confiança.
Produzir Estilhaços significou acreditar no detalhe, vibrar
no acaso. E nos lembrou que a rua é nosso grande palco.”
Catarina Milani, diretora de produção
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(faz participação especial na cena do casal)

VII. A assessoria de imprensa
“Meu primeiro contato com o grupo foi em 2016, quando
me convidaram para fazer a assessoria do espetáculo Entre
Vãos. O processo de Estilhaços foi um pouco diferente, em
razão da pandemia. Fizemos uma reunião online e o Victor
Nóvoa me falou sobre a ideia. Lembro que ele frisou bem
que seria a peça mais ‘maluca� d’A Digna, no sentido da
dinâmica do espetáculo, e perguntou se eu estava preparada
para fazer parte do projeto. Quando ele terminou de contar,
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eu já estava completamente apaixonada pela peça e disse
que, para mim, seria tranquilo, eu é que estava preocupada
em como eles iam dar conta dessa logística! Digo que o
processo foi diferente pois não acompanhei tão de perto
os ensaios. Fui ver quando a engrenagem já estava quase
toda funcionando, um pouco antes da estreia.
Eu esperava uma receptividade maior por parte da
imprensa. Estilhaços estreou no momento de retomada dos
espetáculos presenciais e tem dois grandes diferenciais:
parte da peça acontece dentro do carro em trânsito pela
cidade e um motorista de aplicativo busca o espectador em
casa. Mas, com a pandemia, perdemos muitos cadernos e
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páginas de cultura nos jornais e tem sido uma luta conseguir
boas pautas. Tivemos matéria nos dois principais jornais da
cidade e boas críticas em blogs que acompanham a cena
teatral, mas, pelo caráter inusitado da montagem, tinha
expectativas de ampliar para além dos espaços tradicionais.
Acho importante esse trabalho do grupo em espaços
urbanos, em especial, o fato de colocar a cidade como
personagem dos espetáculos e os moradores, como
protagonistas. Durante o trajeto, o público consegue
olhar para a cidade de uma forma que não o faz no seu
cotidiano. Em Estilhaços, A Digna fala sobre o processo
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de gentrificação e a precarização das relações de trabalho
sem tornar o espetáculo panfletário. O grupo consegue
trazer discussões importantes e envolver o espectador.
Acho que, com a Trilogia do Despejo, A Digna entra para o
rol dos grupos de teatro que colocam o espectador como
agente participativo da obra e promovem uma imersão que
transforma cada sessão em uma experiência singular.”
Adriana Balsanelli, assessora de imprensa
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Coro de bikers e motoristas
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Uma cidade no céu da boca
Quando as personagens Maria Aparecida e Sara saem
de cena, nas telas, Ana Vitória e Helena aparecem diante
do público e nos convidam a segui-las. Levam-nos até
as grades que cercam a praça. Do outro lado, na rua,
vemos o coro formado pelos motoristas, entregadores
e entregadoras, ao redor de um rapaz que jaz sobre o
asfalto. Carregam tochas e sinalizadores nas mãos.

Alécio Cezar
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Há um clamor por justiça, mas não só; há um clamor por
respeito, empatia e dignidade na voz daquele (o ator Ícaro
Rodrigues) que fala por todas e por todos. A imagem é
potente, dispara lembranças: o Grito dos Excluídos, o
Breque dos Apps, o movimento secundarista, a Marcha das
Vadias, o movimento Vidas Negras Importam, o “tsunami
da educação”, a Parada do Orgulho LGBT+, as Diretas Já,
quantas marchas, manifestações e mobilizações tomaram
as ruas dessa cidade, desse país. A imagem chacoalha a
memória individual, interpela a memória histórica e alimenta
a memória coletiva. Como olhar para a cidade inflamada?
64

Como reaprender a olhar e enxergar aquelas e aqueles que
as estruturas colonialistas e capitalistas tornam invisíveis?
É preciso escutar o garoto atropelado. É preciso escutá-lo:
GAROTO — Agora que morri, avise aos amigos, quero
ficar na pele dos outros de São Paulo. [...] A vocês,
entrego minhas últimas perguntas: e se pudéssemos
com um único gesto romper toda a muralha que exclui o
outro? Que gesto você faria?

Punhos para o alto, braços estendidos. O coro sai de
cena. Diante das grades, a rua nos devolve o olhar, austera
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e impassível. Ficamos com o silêncio prenhe de ruídos
urbanos, ficamos com um nó na garganta: estilhaços de
cidade fervem no céu de nossas bocas. E agora?
O motorista está à espera. No caminho de volta, São Paulo
parece diferente, apesar da mesma Avenida Tiradentes,
ou da mesma Avenida Nove de Julho, ou ainda da mesma
esquina que cruzamos todos os dias. Agora conversamos
mais abertamente sobre a experiência que vivemos. “Teatro
convivial”, diriam alguns. “Teatro imersivo”, comentariam
outros. “Teatro pós-pandêmico”, talvez apareça em alguma
crítica especializada em um futuro próximo. “Teatro
performativo, teatro do real, teatro do cotidiano...”: termos
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possíveis em artigos acadêmicos. “Teatro-estilhaço”, brinco
eu. “Teatro em trânsito”, arrisca o motorista. “Teatro viralata”, diria Vitória, com a concordância de Helena e Victor.
O processo de criação e realização de Estilhaços
configurou-se como um exercício — artístico, político e ético
— de invenção de um comum. Durante o mês de ensaio
geral e ao longo das 20 apresentações da temporada,
entre as e os participantes do projeto, estabeleceu-se um
convívio gradualmente ancorado no reconhecimento não
só das semelhanças e proximidades, mas principalmente
das diferenças. Foi um grupo marcado pelo pluralismo de
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valores e pela heterogeneidade de vivências, narrativas e
visões de mundo. Talvez essa experiência tenha se revelado
um fio para o futuro, o início de um novo traçado, um fio tão
emaranhado às vivências passadas quanto àquelas que
estão por vir: um sopro de insurgência.

Depoimento
A historiadora paulistana Deborah Neves assistiu à peça
na estreia, em 9 de outubro de 2021. Atual moradora do
bairro do Butantã, Deborah se dedica a estudar as memórias
66

difíceis das cidades tanto no meio acadêmico quanto na
vida profissional, atuando na preservação do patrimônio
cultural há mais de uma década.
“Estilhaços de janela fervem no céu da minha boca: esse é
o nome da peça que mexeu com minhas emoções. Precisei
de um tempo para elaborar a experiência que foi viver essa
peça de teatro, que começa pelo WhatsApp quatro horas
antes do início efetivamente.
Uma experiência que inclui uma corrida de carro por
aplicativo de casa até o cenário da peça: o bairro da Barra
Funda. Lá onde nasci, passei parte da infância e que é parte
da minha vida ainda hoje. Hoje está sendo profundamente
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transformado pelo capital imobiliário.
Quem me conduziu foi Mateus, jovem que cresceu na
mesma ‘Grande Butantã’ que eu e hoje mora no Cambuci.
Quem me convidou a essa imersão pela cidade, com todos
os seus gritos, foi a sempre imparável Aline Os.
Queria que que todo mundo que se incomodasse com
esse monte de obras sendo construídas monstruosamente
por São Paulo tivesse a oportunidade de assistir à peça para
entender como esse processo de verticalização predatório,
estimulado pelo ‘zoneamento da ditadura’9 (1972), tem tudo
a ver com o que vivemos hoje. Como ‘ter tudo à mão sem
sair de casa’, proposto primeiro por condomínios fechados

67

e agora pelos aplicativos, torna nossas cidades cada vez
mais hostis à vida, em especial à vida de mulheres, de
pretos, dos mais pobres. Estilhaços nos faz parar para ouvir
os gritos urbanos e nos estimula também a gritar contra
as profundas desigualdades artificialmente produzidas e
naturalmente aceitas.”

9
Referência à primeira lei geral de zoneamento (Lei no 7.805/72), que contribuiu para
modelar a estrutura urbana da cidade de São Paulo. As políticas de zoneamento de então
não corrigiram distorções de uso do espaço, como o favorecimento das áreas residenciais
da população de alta renda.
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Ficha Técnica
Estilhaços de janela fervem no céu da minha boca
Idealização, Concepção e Realização: A Digna e
Eliana Monteiro
Direção: Eliana Monteiro
Diretor assistente: Eder dos Anjos
Dramaturgia: Victor Nóvoa
Elenco: Ana Vitória Bella, Eliana Bolanho, Helena Cardoso,
Ícaro Rodrigues, Paulo Arcuri e Victor Nóvoa
68

Participações especiais (vídeos e áudios): Catarina
Milani, Caio Franzolin, Carlos Zimbher, Karen Menatti e
Ocimar Costa (Mandi)
Trilha sonora original e sonorização: Carlos Zimbher
Gravação e Mixagem: Daniel Doctors
Cenários e Figurinos: Eliseu Weide
Iluminação: Aline Santini
Direção de Produção: Catarina Milani
Assistência de Produção: Lucas França, Gabriel Küster
e Ton Ribeiro
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Contrarregra: Leonardo Sousa
Produção Financeira: Fernando Gimenes
Diretor de Logística: Ocimar Costa (Mandi)
Equipe de Apoio: DG e Marcelo Rodrigues
Produção e Direção Audiovisual: Pasárgada Comunicação
Captação dos Áudios da Filmagem: Leandro Wanderley
Coro de motoristas: André Mendonça, Douglas Cardoso
Fontes, Fábio Hilst, Francisco Chaves, Luala, Marcelo
Dalourzi, Márcio Delucca, Mateus Rodrigues, Matheus Da
Cruz, Reginaldo Pereira, Renan Vinicius e Sheila Salum
Bikers: Señoritas Courier ─ Aline Os, Bruna Sampaio,
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Joaquim Renato, Lola Gi e Marite Solorzano
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Érica Modesto

Catarina Milani em cena do espetáculo

Alécio Cezar
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Coro de bikers e motoristas
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Alécio Cezar

Biker Lola Gil e o memorial às vítimas do Estado

A atriz Eliana Bolanho
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Érica Modesto
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O ator Paulo Arcuri
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[Apresentação]

Desvelar o traçado, apontar o porvir:
o percurso continua
Esta é uma publicação gestada em tempos pandêmicos.
No ano em que completamos uma década de pesquisa

3

continuada, nosso país foi tomado de assalto por uma
pandemia mundial sem precedentes, agravada pelas
atitudes do governo federal. Se por um lado a paralisação
das atividades culturais — sobretudo as teatrais e as que
se dão na relação direta com a cidade e com o público —
trouxe um distanciamento no olhar para todas as nossas
ações nesses dez anos, por outro nos despertou a clareza
de que é necessário seguir e que podemos encontrar novos
caminhos mesmo em face ao inimaginável. Em um compasso
de espera e choque, repassamos as linhas de nosso mapa
de ações, afetos e aprendizagens, e fomos tomados pelo
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propósito do que construímos: a cena como convívio, o
teatro como meio de interação poética entre viventes de uma
mesma cidade. Respiramos fundo e lançamo-nos ao desafio
de seguir com nosso fazer teatral no ambiente digital, ainda
guiados pelo intuito de aproximação calorosa com o público,
com as histórias, com o que nos mantém vivos. O desafio
de mergulhar no silêncio, deixar vazar nossas urgências e
redescobrir vida. Dez anos passaram, quantos outros virão.
Cada passo ao longo desses dez anos foi dado em conjunto,
numa rede de afetos que perpassaram nossa poética. Cada
caderno desse corpo textual te faz um convite à errância.
4

Erre conosco.
Com digno carinho,

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa
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ROTAS VAZANTES

6
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Primeiro ato: a pandemia
Março de 2020. O governo do estado de São Paulo
determina medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo coronavírus. Os equipamentos

7

culturais públicos e privados são fechados sem previsão de
reabertura. Uma crise sanitária se instala no país, em razão
da inoperância e do desdém do governo federal em relação
à pandemia de covid-19.
Naquele momento, A Digna estava com dois projetos
em andamento: A Digna 10 Anos — Desvelar o traçado,
apontar o porvir (que incluía a montagem da obra Estilhaços
de janela fervem no céu da minha boca), contemplado pela
34a edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro
para a Cidade de São Paulo, e a proposta de realização
da peça O Monstro da porta da frente, selecionada pelo
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edital do ProAC no 06/2019 de Produção e temporada de
espetáculos inéditos para o público infantojuvenil. Tanto as
atividades definidas nos dois projetos quanto os ensaios das
duas peças tiveram que ser suspensos temporariamente.
O momento era de muitas dúvidas. Seria possível migrar
parte das ações para o ambiente digital? Como manter as
características essenciais do teatro — convívio, interação,
risco do inesperado… — na plataforma virtual?

DIGNO TRIO — Quando veio a pandemia, estávamos
8

para finalizar a Trilogia do Despejo e tínhamos um
projeto fomentado que previa muitas atividades cênicas
com intervenções em diferentes pontos da cidade.
Por conta dessa interrupção, ao sermos “despejados
da rua”, ficamos em silêncio, paralisados, receosos
por nossas vidas e pela vida de pessoas próximas. O
tempo foi passando, e experimentamos uma espécie
de paralisia artística diante da situação pandêmica e do
descaso violento com que o governo federal conduzia
as questões de saúde. Perdemos nossos empregos
e, com poucos recursos financeiros, perguntandonos como iríamos sobreviver, constatamos que não
podíamos ficar parados.
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Junho de 2020. O coletivo argentino Compañía de
Funciones Patrióticas, com o qual A Digna havia trabalhado
em 20191, iniciou o projeto Memorias del Aislamiento
(Memórias

do

Isolamento),

dando

continuidade

às

intervenções chamadas Relatos Situados, dessa vez em
ambiente virtual. O projeto consistia em reunir uma série
de relatos audiovisuais, produzidos por artistas convidados
de diversas partes do mundo, sobre seus cotidianos em
tempos de pandemia2. O digno trio topou participar do
segundo episódio, ao lado de criadoras e criadores de
outros cinco países, e o resultado foi um vídeo de quase
três minutos intitulado Carta ao porvir.

9

HELENA — A ideia do vídeo partiu de uma conversa
com o Martín Urruty, da Funciones Patrióticas. Ele nos
perguntou sobre o contexto sociopolítico do Brasil na
pandemia e lhe falamos sobre a necropolítica em curso
e a decisão do governo de chegar a uma imunidade
de rebanho (com o pensamento de que os “ungidos”
não eram tocados pelo vírus), enquanto os números
de mortes cresciam, a população não sabia como se
Ver caderno Estradas de múltiplas direções.
Os vídeos podem ser vistos no canal da Compañía de Funciones Patrióticas no
Youtube, disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC6ESxbRIVrZFQujAaudXx4w.
A participação d’A Digna compõe o segundo vídeo da série.
1
2
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proteger adequadamente e as classes mais vulneráveis
enfrentavam duras questões econômicas.

O vídeo inicia. Victor tira o vinil de Meus Caros Amigos, do
Chico Buarque, do encarte. Coloca na vitrola. Corta para o plano
fechado de Helena, que, de costas, arranca o que seria uma
camada de pele seca de seu pescoço e ombro. Segue, então,
outro plano fechado: um filete de sangue escorre do ombro de
Vitória por seu peito. Sucedem-se imagens: filas, aglomerações
diante dos ônibus, pessoa em situação de rua, queimadas de
florestas.
10

VOZ FEMININA — Meu caro amigo, minha cara amiga, te

Acervo A Digna

ofereço essa carta. Uma carta íntima. Há nela minhas respirações

Helena e Ana Vitória em cenas de Carta ao porvir
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Acervo A Digna

mais difíceis. (Som da agulha tocando no vinil.) Há nela uma falta
de ar entalada há 520 anos. Toma: acolhe essa carta em tuas
mãos. Abre. Essa carta é meu corpo. Estado anêmico, corpo
pandêmico de um país. Ontem, hoje, amanhã. Queimam meus
pés, boca, casas, janelas, teatros, florestas… Carbonizam os
gritos […]

O vídeo continua, com o prosseguimento da carta e o
entrelaçamento entre imagens de arquivo e cenas-solo das
atrizes. A carta relata o embate do Estado contra a população
e, no final, apesar de todo o desolamento, despontam iniciativas
de resistência e solidariedade, como a confecção comunitária de
máscaras e a coleta de alimentos para a população necessitada.

11

Sobem os créditos: dramaturgia de Victor Nóvoa, atuação
de A Digna, filmagens feitas por Helena, Victor e Heverton
Nascimento, montagem de Paulo Celestino e legendas em
espanhol por Valéria Herrera.

VICTOR — Carta ao porvir mostrou que podíamos
experimentar em outra linguagem, nos movimentou
artisticamente,

nos

deu

força.

Depois

dessa

experiência, nós nos sentimos extremamente vivos e
com vontade de criar. O contexto da pandemia nos
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“emudeceu” durante alguns meses, mas as dinâmicas
da vida não permitiram que ficássemos assim por
mais tempo. Sem nossos empregos, precisávamos
trabalhar. Começamos, então, um processo que desse
sequência à nossa pesquisa, só que em território digital,
investigando modos de elaborar uma ação artística
que possibilitasse a interação com espectadores
e espectadoras, muito nos moldes de Entre Vãos3.
Naquele momento, não sabíamos que plataforma usar
nem como seria. Vazante — nosso espetáculo criado
para o ambiente online — foi, portanto, resultado de
uma urgência artístico-financeira.

12
3

Ver caderno Entre os vãos da cidade.
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Segundo ato: a cena digital
Meses antes do início da pandemia, as duas atrizes d’A
Digna já vinham pesquisando ideias, imagens e intenções
para a criação de dois solos com fundo biográfico: o de
Helena tinha como fonte o mito grego de Cassandra, a
profetisa desacreditada4, e o de Vitória era inspirado nas
histórias do balé romântico do século XIX, em especial O
Lago dos Cisnes5, e na construção de uma imagem do
feminino tanto nos movimentos quanto nas histórias. As
cenas usadas em Carta ao porvir aproveitavam alguns
elementos dessas pesquisas iniciais.
14

VITÓRIA — Helena e eu, por caminhos diferentes,
começamos a investigar as construções do feminino
e a indagar por que certas imagens aparentemente
superadas ainda influenciam nossa forma de ser. No
meu caso, uma das raízes estava na formação do balé,
não pela dança em si — que, para mim, é um modo
de entender e estar no mundo —, mas pela maneira
4
Diz a mitologia que, graças à sua dedicação ao templo de Apolo, a troiana Cassandra
recebeu do próprio deus os segredos da profecia. No entanto, quando se negou a dormir com
ele, foi punida com a maldição de que ninguém acreditasse em suas previsões. Embora suas
profecias estivessem sempre corretas, Cassandra era considerada louca pelos troianos.
5
Composto pelo russo Piotr Ilitch Tchaikovsky em 1877, o balé conta a história da princesa
Odete que, transformada em cisne por um feiticeiro, revela-se humana apenas por algumas
horas à noite. Para se libertar, ela precisa que um jovem admirador lhe declare amor e
ﬁdelidade.
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como essa educação se deu. Comecei no balé muito
pequena e sigo em uma relação de idas e vindas na
pesquisa dessa forma de dançar até hoje. O ensino
atual do balé ainda mantém muitas das tradições
de educação do corpo, tão antigas quanto as cortes
que as inventaram, deixando a desejar em termos
de pensamento crítico e pedagogia. Minha pesquisa,
então, passou pelo questionamento dos ideais do balé,
que são necessariamente inalcançáveis, e da relação
de hierarquia entre a primeira bailarina e o corpo de
baile — essa ideia de que só uma mulher pode ser
protagonista e as demais não têm um papel relevante,
são quase como um corpo só, quase não humanas,

15

uma espécie de cenário movente. Por que essas
imagens e forças ainda encontravam espaço em mim?
E quais eram as consequências delas na maneira como
eu me colocava no mundo? Giselle, personagem que
protagoniza o balé homônimo6, sempre me intrigou.
Na obra, é uma mulher que enlouquece e perde a
vida de maneira fulminante, ao experimentar uma
desilusão amorosa. Ainda na questão das imagens do
feminino, me interessava também a relação do feminino
Giselle é um balé romântico em dois atos, criado a partir do livreto escrito pelos franceses
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e Théophile Gautier e coreografado pelos também
franceses Jules Perrot e Jean Coralli.

6
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com o elemento água e a associação da mulher ao
não humano, como aparece em Ondine, um conto do
alemão Friedrich de la Motte Fouqué, publicado em
1811 e adaptado para o balé no século XX. Ondine é
uma náiade, ninfa das águas ou sereia, que se apaixona
por um homem já comprometido. Essa história que se
desdobrou em tantas histórias mais — O Lago dos
Cisnes é um exemplo.

Para criar o enredo de Vazante, Victor partiu dos conceitos
16

dos solos e foi organizando os materiais segundo a estética
e a linguagem próprias d’A Digna, em que um contexto social
maior se estabelece a partir da subjetividade individual.
Abordando temas ligados à pandemia, fatos da história
recente brasileira, passagens autobiográficas e memórias
de família, a dramaturgia estabeleceu uma base para as
investigações cênico-digitais: o fio condutor seria uma festa
virtual de aniversário para as gêmeas Kassandra e Gyselle,
cada qual em sua casa. O público seria convidado para
essa festa e descobriria aos poucos as nuances da relação
entre as irmãs.
A ideia do texto, com base na proposta dos solos, era

projeto_livroe_cad_h_af02.indd 16

23/12/21 15:04

apresentar duas mulheres adultas, afetadas por diferentes
facetas da violência gerada e mantida pela estrutura
patriarcal. Imagens e referências culturais dos anos 1980,
época da infância das personagens, serviram de apoio
para a composição do imaginário delas. A representação
de uma mulher etérea e frágil, que renuncia à expressão
individual pelo amor idealizado de um homem, perpassava
as questões de Gyselle. Kassandra, por sua vez, trazia a
falta de crença em si mesma e na própria intuição como um
reflexo de relacionamentos moldados pelo silenciamento da
expressão e do desejo femininos. Na adolescência, quando
vivia em Ilhabela, ela era apelidada de “a louca da ilha”, em

17

referência às suas previsões.
Vazante tinha dois atos e foi criada para acontecer no
Zoom, tirando proveito de seus recursos digitais. A peça
cumpriu duas temporadas, entre o fim de agosto e o de
setembro de 2020, com duas apresentações semanais, e
depois ao longo dos sábados de outubro daquele mesmo ano,
totalizando doze sessões. A venda de ingressos ocorria por
meio da plataforma Sympla, e, naquele momento, o público
já escolhia entre acompanhar Kassandra ou Gyselle. O
espetáculo também foi apresentado em dezembro de 2020
durante a Virada Cultural, evento promovido anualmente
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pela prefeitura de São Paulo, e em junho de 2021 no Festival
de Cenas Teatrais — Fescete, mostra realizada anualmente
na cidade de Santos.

As gêmeas Kassandra e Gyselle estão em isolamento social
por conta da pandemia. Decidem organizar uma festa virtual com
a participação do público no dia em que completam 40 anos.
Espectadoras e espectadores são divididos em dois grupos,

A
e

e cada um deles — com até vinte pessoas — acompanha uma
das irmãs em sua respectiva sala virtual. Conforme a festa vai
sendo preparada, memórias de infância e detalhes cotidianos são
18

revelados, fazendo emergir traumas do passado e dilemas com os
quais as duas mulheres ainda têm que lidar, cada qual a seu modo
e a seu tempo. O luto ainda é presente: a mãe delas, que trabalhava
como doméstica e não parou durante a pandemia, morreu de
covid-19 em 2020. No segundo ato, o público é novamente reunido
no mesmo ambiente digital e presencia o encontro virtual das irmãs,
depois de virem à tona revelações impactantes — uma delas por
meio da carta escrita pelo pai ausente.

KASSANDRA — Desculpa. Eu preciso falar… eu não fui ver
a mãe… eu já tinha visto tudo aquilo… eu nunca… e foi muito
forte saber antes de tudo acontecer de verdade… a dor já estava
em mim muito antes… ver a mãe morta exatamente como já

H
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Érica Modesto

Ana Vitória Bella em cena do
espetáculo Vazante

Victor Nóvoa
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Vazante
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tinha visto era olhar pra mim e quebrar toda muralha que foram
inventando de mim mesma… eu não sou “a louca da ilha”.
GYSELLE — Dança comigo?
KASSANDRA — É sério? Depois desse presente que te dei?
(Um exame que revela um câncer.) Eu não tive coragem de abrir
este envelope, porque já sei. Já me afoguei na minha visão,
antes mesmo de ter vivido o que vi. Eu estou querendo te ouvir,
querendo saber se pelo menos uma vez você ouve e entende
essa dor que me acompanha. E você vem falar em dançar?
GYSELLE — É sério? Que você está pedindo pra te escutar
desmerecendo mais uma vez o que sinto, desmerecendo o
20

que te peço?

Para as cenas de Kassandra, Helena usava duas câmeras
— a do celular e uma webcam acoplada ao computador,
com mobilidade para captar diversos ângulos —, além de
equipamentos de luz (mangueira de LED, ring light, luzinhas
de Natal etc.) e o aplicativo Spotify para tocar as músicas
da festa, cuja seleção fazia também referência à década
de 1980. Atuava em três cômodos de seu apartamento: o
banheiro, a sala de estar e a cozinha. Vitória, por sua vez,
usava a cozinha, a sala e o quarto para a ambientação de
Gyselle, e a captação das imagens se dava por meio de um
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laptop e um celular, também acompanhados por aparatos de
iluminação similares. Por fim, Victor, que recebia o público,
organizava as salas virtuais e controlava a sincronia das
cenas, manipulava também um celular e um computador,
todos conectados ao Zoom.

VICTOR — Não dominamos a linguagem do
vídeo, muito menos o ambiente digital, e foi um
desafio trabalhar a partir do zero. Ainda tínhamos
vários receios. Como engajar corporalmente o/a
espectador/a? Não bastava apenas propor um
diálogo entre atrizes e público. Optamos pela festa: as

21

personagens começavam em uma situação pública e,
pouco a pouco, falavam sobre suas intimidades até
que traumas e desejos vinham à tona. Eu ficava muito
atento a essa curva, pois o/a espectador/a leva um
tempo para ser seduzido/a. Tínhamos a experiência
da interatividade presencial de Entre Vãos, mas qual o
impacto da mediação da tela? As informações do texto
eram relevantes para compreender as motivações das
personagens. Parecia que essas informações eram
partilhadas de modo quase aleatório, como numa

projeto_livroe_cad_h_af02.indd 21

23/12/21 15:04

Victor Nóvoa

Cena do espetáculo Vazante

Érica Modesto
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Vazante
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Victor Nóvoa

Érica Modesto

conversa casual sobre a vida, e Helena e Vitória
tinham certa liberdade em lidar com o texto, mas as
ilhas de memória7 precisavam aparecer para que o
arco dramático se completasse. A “direção” — assim:
entre aspas — foi compartilhada. As próprias atrizes
definiram os ângulos de câmera, por exemplo.

O processo foi permeado por tentativas. Os ensaios e as
apresentações de Vazante trouxeram muitos aprendizados.
Para que a encenação funcionasse, era preciso atenção
às escolhas de enquadramento, cuidado com um tom de
interpretação que não “estourasse” no vídeo e uma direção
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de arte que considerasse os ambientes e os recursos
disponíveis das casas de Helena e Victor e de Vitória. As
cenas ao vivo se intercalavam com os vídeos produzidos
pela Pasárgada Comunicação — produtora audiovisual de
Erica Modesto e José Eduardo Pachá —, que apresentavam
memórias ou impressões íntimas das personagens em
linguagem onírica. O ator Plínio Soares fez uma breve
participação na peça como Mário, o pai das irmãs, por
meio de um registro filmado em que lia uma carta enviada
7
Termo que Victor cunhou para indicar as informações que um/a personagem carrega
consigo e que “brotam”, conforme o diálogo com as e os espectadores vai se estabelecendo.
Ver caderno Entre os vãos da cidade.
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à Suely, a mãe, antes de ela falecer.

“Suely,
[…]
Vamos dizer a verdade. Conta pras duas que não são
gêmeas, não. Que tirei a Gyselle do mar no dia que os pais dela
naufragaram. Conta que foi o mar que trouxe ela pra gente. Que
Gyselle é filha das águas, que nem você, que nem Kassandra,
que da ilha nunca foi louca, eu é que nunca tive sabedoria de
ver o que ela vê. Me engasgo todo o dia pensando que nem isso
tive coragem de falar pra elas. Diz tudo isso pras duas. Ou se
24

preferir, mostra pra elas o meu endereço e eu digo olhando pras
meninas com os olhos aguados de amor e arrependimento.
Mário”

VICTOR — Tudo podia ter naufragado, mas deu
muito certo. Recebemos relatos emocionantes dos/as
espectadores/as. Não queríamos adaptar a linguagem
teatral para a plataforma digital ou apenas reproduzir
um vídeo a que as pessoas assistissem, mas sim
propiciar uma experiência de encontro e criar uma
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obra que, mesmo sutilmente, engajasse o corpo
do público. Também foi muito bonito, em Vazante,
o trabalho conjunto entre nós, o núcleo d’A Digna,
como um reencontro. Nas peças Quase Memória e
Bolo de Lobo8 , éramos praticamente nós três, além
de alguns outros parceiros eventuais. Naquele início,
nem sabíamos ao certo qual era nossa pesquisa.
Com Vazante, foi interessante ver nossa maturidade
ao longo de dez anos. Isso revela como nós três
gostamos de criar em conjunto.

HELENA — A experiência de Vazante me fez
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descobrir um novo registro de atuação. Além de estar
na personagem, interpretar e me relacionar com o
público, eu também tinha que controlar a câmera.
Havia momentos em que eu me aproximava dela,
outros em que eu a trazia para perto a fim de filmar
alguma parte específica do corpo ou dar foco em algo.
Todas as imagens de Vazante resultaram de escolhas
nossas, dependendo do que queríamos sugerir, se
momentos de intimidade ou de descontração: luz mais
clara e ângulo mais aberto para trazer sensação de
8

Ver cadernos Quase Esquinas e Praça das Autonomias.
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Érica Modesto

Helena Cardoso e Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Vazante

festa; em cenas mais íntimas e profundas, a câmera
mais próxima e a iluminação mais baixa etc.
Na atuação para o audiovisual, há um olhar de
direção vindo de fora e um profissional atento à
movimentação de câmera, e a atriz se concentra em
estar na personagem e na situação dada. Em Vazante,
26

por contraste, somos responsáveis por conduzir o
fio narrativo da câmera, ao mesmo tempo em que
completamos a curva dramática da personagem,
cuidando do contato direto com o espectador. Atuamos
como atrizes, diretoras e técnicas de som e câmera,
uma condição multitarefa bastante em sintonia com a
rotina estabelecida em outros trabalhos do ambiente
virtual, mas que para mim, como atriz, revelou-se
bastante estimulante.
VITÓRIA — Essa peça, para mim, foi uma
experiência do corpo, graças à preparação com aulas
de balé, em encontros semanais com a coreógrafa e
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Érica Modesto

amiga Mariana Muniz, e aos muitos experimentos de
corporificação sensíveis e profundos de meu interesse,
que foram meus mecanismos de “reserva de sanidade”
durante o isolamento. Mergulhei em busca desses
segredos dentro das minhas águas íntimas, e foi no
corpo que me apoiei para lidar com o imponderável
desse contexto, no ambiente real ou digital. Durante
os ensaios, surgiu, então, a vontade de convidar as
pessoas a movimentos singelos, como tocar a própria
pele, a fim de despertar em si a lembrança sensível e
sensorial do corpo.
Essa habilidade multitarefas exigida pelo experimento
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online só me trazia mais ainda para o presente. Vazante
foi um momento de viver paradoxos profundos: carregar o
computador pela casa, apoiá-lo em caixas amontoadas, ligar
e desligar o abajur sobre o forno para criar a luz da cena de
Gyselle, ter em mente que a cena poderia ser interrompida
pela queda da conexão de internet e, ainda assim, segurar
o pacto estabelecido com as e os espectadores por meio do
corpo. Me senti forte para aceitar que quase tudo dependeria
de mim, sozinha na minha casa; teria ali meus pés fincados
no chão, para que me dessem segurança, e isso bastaria.
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Terceiro ato: reflexões e partilhas
A experiência de Vazante despertou no digno trio o
desejo de debater com outros artistas e coletivos teatrais as
possibilidades de criação em meio digital durante o período
de confinamento. Muitos grupos em todo o Brasil estavam
experimentando formatos e linguagens, alguns desde o
início da pandemia, e não apenas na plataforma Zoom,
mas também no Instagram e no WhatsApp ou fazendo
transmissões via Youtube, com diferentes repercussões.
Por isso, A Digna elaborou e viabilizou um ciclo de três
conversas públicas chamado Possibilidades da cena digital,
28

como parte da programação da Oficina Cultural Oswald de
Andrade, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis.
Em formato de live, as conversas aconteceram pelo Zoom e
foram também transmitidas pelo canal do Youtube d’A Digna.
O ciclo ocorreu durante três segundas-feiras de
novembro de 2020 e reuniu convidadas e convidados de
distintas trajetórias. O primeiro encontro teve como tema
“A cena digital e a relação com os espectadores” e contou
com os artistas Lucas Torres, do Grupo Magiluth (ator dos
experimentos transmídia Tudo o que coube numa VHS
e Todas as histórias Possíveis), e Pedro Granato, do
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Núcleo Pequeno Ato (diretor da peça online interativa
Caso Cabaré Privê).
A segunda conversa, sobre “A confluência de linguagens
da cena digital”, teve, como convidadas, as atrizes Nicole
Cordery, que atuou no pioneiro experimento cênico Pandas…
ou Era uma Vez em Frankfurt, e Verônica Gentilin, da Cia.
Mungunzá de Teatro/ Teatro do Contêiner, dramaturga e
intérprete da narrativa digital Poema em Queda-Livre.
O terceiro debate girou em torno do tópico “Os modos de
produção da cena digital”, com a participação de Mariana
França, da Cia. Os Satyros (atriz no experimento digital A
Arte de Encarar o Medo, entre outros); o ator e produtor
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Fernando Pivotto, do Coletivo Inominável (que escreveu
a dramaturgia da peça transmídia A Festa de Aniversário
para o Amigo que foi para Dublin) e Ronaldo Fernandes
e Marcus Di Bello, da Cia. Trilha de Teatro (responsáveis,
respectivamente, pela dramaturgia/ atuação e pela direção/
produção da peça online Amâncio, de cunho autoficcional).

HELENA — Convidamos esses artistas porque
queríamos juntar pessoas de diversas partes do país,
com escolhas estéticas e narrativas diferentes, e que
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estivessem explorando esse novo universo da cena
digital. As conversas foram muito positivas. Essa
variedade de narrativas e de experiências também se
deu no público que nos assistia online, então foi um
momento de junção de forças.
Também conduzimos uma oficina sobre cena digital,
na programação do Sesc Taubaté, em julho e agosto de
2021, que foi muito especial. Eram sete participantes,
todas mulheres e com uma participação bastante ativa.
Durante seis encontros, elas exploraram elementos
como ângulos de câmera, uso de iluminação, registro
30

de interpretação, enquadramentos, além de modos
de expressar artisticamente os medos e os desejos
em tempos de pandemia. E, embora os experimentos
tenham sido individuais, a troca foi coletiva. Ficou
evidente o poder do coletivo na criação cênica, mesmo
em ambiente digital.

projeto_livroe_cad_h_af02.indd 30

23/12/21 15:04

31

projeto_livroe_cad_h_af02.indd 31

23/12/21 15:04

Quarto ato: faz escuro, mas cantamos9
Maio de 2021. A Digna recebe convite do Sesc São
Caetano para participar do projeto Sub−verte, cuja proposta
era a produção, em vídeo, de uma versão ou recriação de
alguma obra que fosse referência para o trio de artistas do
coletivo. Poderia ser uma peça feita em início de carreira, ou
um espetáculo marcante. Helena e Victor, embora tenham
começado as carreiras artísticas em momentos e lugares
diferentes — ela em São Paulo, ele entre Santos e São
Vicente10 —, acabaram trabalhando com os mesmos artistas
durante certo período, e eles, por sua vez, eram próximos
32

do ator e dramaturgo santista Plínio Marcos. A primeira
produção executiva de Helena, aos 20 anos, foi a da peça
Balada de um palhaço, escrita pelo autor em 1986. E Victor,
que já atuava com a Cia. Suno naquela época e trabalhava
com técnicas circenses, fez diversas experimentações
cênicas com esse texto, sendo essa dramaturgia de Plínio
Marcos praticamente o primeiro processo colaborativo de
que participou.
No texto, Bobo Plin, o decadente palhaço de um circo
falido, está em crise, cansado das gags e das piadas de
9
Paráfrase dos célebres versos do poeta Thiago de Mello: “Faz escuro mas eu canto,/ porque
a manhã vai chegar”.
10
Ver caderno Quase Esquinas.
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sempre. Quer redescobrir o prazer de atuar e buscar sua
alma perdida. Para Menelão, dono do circo, o que importa
é satisfazer o gosto do público: se as pessoas pagam para
ver as mesmas coisas de sempre e isso as faz rir, então é
isso que se vai oferecer.

HELENA — Balada de um palhaço fala sobre ser
artista para além do ofício. Victor e eu nos perguntamos
como ressignificaríamos esse texto. Como e onde ele
se conectava com o nosso dia a dia, em especial no
contexto de trabalho virtual com muitas horas diárias
de dedicação e excesso de tela, que nos afastam
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do próprio corpo. Trouxemos a pergunta para nossa
relação física e concreta com o mundo. Onde está
esse ser integral com alma e corpo? Tivemos, então,
a ideia de uma obra audiovisual que acompanha
uma mulher que caminha pela cidade, sem perceber
o próprio corpo, em busca de si mesma. Em algum
momento, ela se lembra do riso, de como o riso a fazia
se sentir tão viva — e vem à tona uma memória de
infância, quando estava no circo e viu um palhaço. Ela
ria e ria e seu corpo vibrava. A gente aproveitou uma
locação que tinha a ver com o vestígio material e o da
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memória: uma casinha em que uma senhora morou
por cinquenta anos e que agora está sendo demolida.
O palhaço aparece nesses escombros.
A Digna cria, então, Amanhece11, uma obra audiovisual
livremente inspirada no texto de Plínio Marcos. Uma mulher
sente os efeitos da precarização do trabalho no próprio
corpo; busca, então, um tempo para se reconectar consigo
mesma e encontra, nas memórias de infância, pistas para
uma vida menos mecanizada.
34

Tela branca, com os letreiros de abertura. Uma epígrafe:
BOBO PLIN — Vou subir o monte…enquanto tenho pernas.

Sons da rua. A mulher aparece desfocada, atrás de uma tela
de alambrado.
MULHER — Tento respirar. Tento respirar. Já não tenho mais
tempo. Anteontem trabalhei 16 horas. Ontem, 15 horas. Hoje,
16 horas. Amanhã serão 14 horas. Depois de amanhã, serão
18 horas. […] Meus braços… meus braços… onde estão meus
braços? Onde estão meus braços? Devem ter ficado em algum
corredor enorme. Eu já não sinto meu corpo.
11

Disponível no canal do Sesc São Caetano: https://www.youtube.com/watch?v=bdenusXtOxA.
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VITÓRIA — Embora Balada de um palhaço não
tenha sido uma referência na minha formação, é uma
obra imensa. Deixar-me seduzir, contaminar-me e
dançar uma figura arquetípica como a cigana feiticeira,
meio velha, meio mãe foi um deleite. Na noite em que
filmamos na casa em ruínas, o ajuste da luz foi um golpe
de sorte: a lua brilhava no céu daquela construção sem
teto. Eu já havia me preparado em casa, mas aquele
espaço, nos escombros, sem máscara, [é] que fez
ver-me capaz de sintetizar em dança o que à palavra
escapa. Durante a pandemia, consegui estabelecer
um contato mais introspectivo comigo mesma. Meu
caminho não começa pelo teatro, mas chega nele
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por meio da ruptura das fronteiras entre os diversos
nomes que definem o “estar em cena”.

Na casa em ruínas, a mulher folheia o libreto de Balada de
um palhaço.
palhaço
MULHER — Nesse respiro do passado, me vejo com asas
nos pés. Menina. Criança.
No chão, entre os vestígios, um nariz de palhaço, que a
mulher recolhe.
MULHER — Foi o palhaço que me mostrou, pela primeira vez,
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a força do meu corpo inteiro. (O palhaço aparece em imagens da
memória.) Rindo de suas piruetas, pontapés, cambalhotas. De
seu desajuste de tudo que era mecânico, funcional, utilitário. Foi
rindo que senti a força dos meus pés no chão. Foi gargalhando
que eu me senti sendo eu, sendo todos os outros que riam junto
comigo. Quase lembro o nome desse palhaço… Bobo Plin!
Bobo Plin! Por onde anda Bobo Plin? […] Já não tenho tempo
para o respiro, tenho que voltar. […] Mas caminho com Bobo
Plin, redizendo suas palavras, bem baixinho, para mim mesma:
‘Ainda tenho pernas, sigo dançando à procura do que há em mim’.

36

VICTOR — Há tempos não fazia um trabalho como
palhaço. Colocar a máscara, o figurino, andar com a
minha mini-bike e fazer mágicas foi um reencontro
feliz. Era como se o nariz do palhaço me enchesse
de vida no meio desse abismo em que o Brasil e
nós estávamos. Quando escolhemos Balada de um
palhaço, me vieram várias ideias de cena. Helena
e eu dialogamos muito, mas só quando coloquei
o sapato e o nariz de palhaço é que esse trabalho
fez todo sentido para mim. Sabe aquele prazer de
improvisar, que você sente quando está no começo
de um trabalho artístico? Era um estado de jogo, uma
sensação de frescor, ainda mais porque estava sendo
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muito prazeroso a descoberta dos possíveis ângulos
de câmera e dos jogos de cena que o vídeo possibilita.

Faz escuro, mas cantamos. Amanhece. Ao longo de
2021, ainda sob as restrições impostas pela pandemia de
covid-19, A Digna concretizou as ações previstas nos dois
editais em que o coletivo havia sido contemplado, fazendo
as adaptações ou adequações necessárias. No caso de O
Monstro da porta da frente, depois de meses de ensaios
online, o digno trio e os parceiros e parceiras optaram
por realizar a montagem da peça no palco e filmá-la, com
bastante atenção aos enquadramentos e ao ritmo, a fim de
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exibi-la para o público das redes sociais dos CEUs (Centros
Educacionais Unificados) e para alunas e alunos da rede
pública de ensino12.
Os caminhos definidos para a criação e a produção de
Estilhaços de janela fervem no céu da minha boca foram
um tanto diferentes. O coletivo optou não só por um formato
híbrido de apresentação, contando com a presença de
espectadoras e espectadores em número limitado, como pela
manutenção da característica site-specific, com participação
de um coro formado por motoristas de Uber e entregadoras
12

Ver caderno Praça das Autonomias.
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e entregadores de aplicativo, que não estava no projeto
original13 e foi uma ideia da diretora Eliana Monteiro.
Ainda como parte da proposta selecionada pela 34a
edição do Programa de Fomento ao Teatro, A Digna também
promoveu um chamamento público para a I Mostra de
Textos Breves, com a pergunta-tema: como as relações de
poder transformam as experiências na cidade? A intenção
foi fomentar uma rede de escrita e leitura de dramaturgias
contemporâneas das diversas regiões do Brasil e incentivar
uma reflexão ao mesmo tempo crítica e poética sobre as
relações de poder que permeiam as cidades brasileiras.
38

A Digna recebeu 150 textos teatrais com, no máximo,
dez páginas. Depois de uma análise cuidadosa de todo
o material e de muito diálogo, a comissão curatorial
formada por Ana Vitória, Helena e Victor escolheu as
obras dos autores Carlos Canarin, Gustavo Braunstein e
Guta Stresser para leituras dramáticas encenadas por eles
mesmos, em meio virtual. Esses três textos e mais outros
15 selecionados compuseram o e-book Breves tessituras
da cidade, editado pel’A Digna e pela Vertente Design, com
produção de Catarina Milani e Lucas França, e disponível
para download gratuito no site do coletivo14.
13
14

Ver caderno Vias Estilhaçadas.
Disponível em: https://adigna.com/publicacoes-1.
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Expectativas, dúvidas e esperanças apontam o porvir.
O longo período vivido sob a pandemia do coronavírus,
marcado pela crise sanitária, pela alta inflacionária
combinada à estagnação econômica e por ações de cunho
genocida perpetradas por um presidente que despreza
a população brasileira, trouxe desilusões e frustrações,
mas também aprendizados. Na gradativa retomada das
atividades presenciais, indagações importantes ecoam: o
que permanecerá do antes, o que ficará do durante? No caso
do teatro, muitos experimentos online abriram novas frentes
criativas, estimularam a pesquisa estética e ofereceram
saídas financeiras para os artistas. Esses experimentos
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conformam um “teatro do agora”, a criação cênica possível,
com os meios disponíveis, no tempo presente. São rotas
vazantes, não definitivas — caminhos transitórios para uma
sociedade que clama por transformação.
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Alécio Cezar
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Cidade de São Paulo, vista de cima
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Alécio Cezar

Uma mensagem para A Digna

De: SP <saopaulocapital@soucidade.povo.br>
Para: A Digna <adigna.sp@gmail.com>
Assunto: sobre os dez anos <3

Ana Vitória, Helena e Victor,

41

Começo a escrever este e-mail — com a ajuda da Maria
Fernanda Vomero, responsável pela redação do livro de
dez anos d’A Digna — em um dia de chuva. Gosto de sentir
as gotas túrgidas de água ora fria, ora morna, explodindo
e escorrendo em minha superfície. Retenho o frescor e
a umidade nas fissuras do asfalto e do concreto que me
recobrem e na terra dos parques, praças e canteiros,
por onde respiro. Sei que, nos dias de intenso temporal,
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engasgo com frequência e transbordo, mas não consigo me
conter; sinto náusea e tristeza nesses momentos. Por que
habitantes e gestores, que dizem zelar por mim, permitem,
contra minha própria vontade, que eu me torne cada vez
mais impermeável? E por que deixam que meus buracos e
orifícios estejam todos sempre entupidos, sujos, atulhados
de lixo? Não sou apenas o que se vê por cima, mas também
o que há no nível subterrâneo: sou solo e lençol freático.
Já me sufocaram tanto, canalizando córregos e cursos
de água que antes corriam livremente por mim, através
de mim, e mesmo os dois rios que ainda me banham e
42

afagam agonizam poluídos. Hoje me perfuram sem muito
critério, construindo grandes edifícios com subsolos de
vários pavimentos, sem levar em conta a geologia que me
constitui. Ora, não sou um tabuleiro plano e uniforme!
Admito que meus alagamentos já atrapalharam os planos
de vocês algumas vezes, como no início da temporada
de Estilhaços de janela fervem no céu da minha boca15,
quando a Praça Nicolau de Moraes Barros Filho, na Barra
Funda, ficou encoberta por água bem em dia de espetáculo.
Conforme o que lhes dizia: mesmo os terrenos abertos
têm pouca drenagem… Por isso, sinto constantemente
15

Ver caderno Vias estilhaçadas.
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que estou prestes a regurgitar. Ah, desculpem-me pelo
desabafo! Mas vocês me entendem, não é? Sabem que
há forças financeiras que querem me tornar cada vez mais
exclusiva para uns e excludente para os demais, abafando
minha índole acolhedora e sociável. Tais forças, traduzidas
em especulação imobiliária, em primazia dos automóveis
sobre pedestres e ciclistas, em privatização de espaços
comuns ou até mesmo em políticas públicas duvidosas,
me fazem parecer uma urbe arrogante e desprezível. Isso
tem me deprimido tanto… Reconheço que sou agitada e
caótica, cresci assim: de modo desordenado, impetuoso,
rebelde. Pareço inóspita e frívola à primeira vista, mas me
deixo conquistar. Ah, isso vocês três sabem muito bem! :)
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Recordo-me quando Ana Vitória acompanhava sua mãe
arquiteta nas obras da Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini, do Memorial da América Latina ou da construção
da Nova Faria Lima, lá pelos anos 1980 e 90. Sei que isso
despertou nela um interesse maior às dinâmicas que me
afetam. Também me lembro de suas idas às aulas de balé,
desde pequena. Ah, Vitória é minha “bailarina vira-lata”
preferida. Acho tão bonito o modo como ela se apropriou
do conceito de “vira-lata”! O que antes era atrelado ao
significado de dicionário — “humana dançante sem
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pedigree, sem refinamento” — tornou-se um ato político
de aceitação das potências do corpo e da multiplicidade
de aprendizados, linhagens e expressões. Ora, faço eco
à Vitória, que aprecia me chamar de “SP-crise”: sou uma
cidade vira-lata! Volta e meia me lembro daquela palavra
francesa que ela me ensinou: promenade, que pode
tanto significar “percurso” quanto nomear um passo do
balé no qual a bailarina gira vagarosamente sobre um pé
sem perder a pose. “Um passeio, o caminho por onde
se passeia, uma volta completa, trezentos e sessenta
graus, a oportunidade de olhar para todos os ângulos com
44

Estação da Sé
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vagar e exatamente pelo mesmo tempo”, definiu Vitória
em sua dissertação16. E em seus promenades, literais ou
metafóricos, ela foi aprendendo a me compreender de um
jeito generoso e questionador.
Já Helena, quando se instalou em mim, vinda do
Rio de Janeiro, me achou imensa e infinita — talvez até
emburrada. Mas não se acanhou: andava para todos os
lados, descobrindo rotas e inventando traçados só dela. Era
bonito acompanhar a disposição e o arrojo daquela jovem,
16
BELLA, Ana Vitória Moreira. Corpos que contam histórias que dançam: imagens e
concepções de educação do corpo criança. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes,
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2017.

Alécio Cezar
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que sempre trabalhou para garantir seu sustento e viabilizar
seus sonhos e desejos — e digo isso sem romantizar as
exigências impostas pela hegemônica estrutura capitalista.
Eu sabia que se tornaria uma mulher admirável. Quando
me percorre, sendo ela mesma ou na pele de uma de
suas personagens, contagia-me com a intensidade de sua
presença. Gostei do que ela escreveu a meu respeito em sua
dissertação, considerando meu caos como “uma potência
de fertilidade inerente à vida urbana”. Helena explica: “São
Paulo é uma história de múltiplos desdobramentos, um
grande poema sem autor ou leitor definidos, composto de
46

fragmentos de trajetórias e alterações de espaços, que só
pode ser lido com a apropriação de sua topografia pelo
caminhar. Caminhar como um espaço de enunciação da
cidade”17 É isso! Se eu pudesse, gritava a meus habitantes
LIXA, Helena Cardoso. O caos que submerge águas silenciosas – laços poéticos entre
a cidade e o artista da cena. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2017.

17

Zona Oeste de São Paulo
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e visitantes: vejam-me como aliada! Redescubram-me!
Quanto ao Victor, fomos construindo nossa relação
gradativamente. Houve um tempo em que eu o dividia
com Santos, enquanto as condições financeiras não
viabilizavam sua permanência definitiva. Sua sensibilidade
sempre me cativou; tem a genuína alma de palhaço, alguém
com escuta e atenção apuradas, que dribla dificuldades,
estabelece diálogos e enxerga através da superfície, vendo
as flores que brotam da náusea e, como disse o poeta
Drummond, furam o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Victor,
como ele mesmo ou como o palhaço Blefe, não tem medo
de tropeçar; se cai, levanta-se de novo. E ele gosta de me

47

explorar — em especial, enquanto busca um boteco numa
de minhas esquinas, para saborear um prato-feito daqueles
dos bons — e cria histórias que carregam com elas as

Alécio Cezar

histórias das gentes, das coisas e as minhas também.
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Estão aí as peças d’A Digna para comprovar, em especial
os espetáculos da Trilogia do Despejo, que incentivaram
tanta gente a me olhar diferente, a compreender que sou
pulsante e generosa, mas também território-vítima da fúria
capitalista, da desigualdade estrutural mantida por grupos
de poder e de ações humanas egoístas.
Tenho a aparência resultante dos usos e costumes
de minhas e meus habitantes e também das ações
determinadas por aqueles e aquelas que me administram.
Os rastros de minha história e de meu amadurecimento
como cidade permanecem ocultos sob as fachadas ou
48

ofuscados por construções suntuosas, ou ainda já se
encontram soterrados e esquecidos. Vejam o caso do
chamado Caminho do Peabiru, uma das antigas rotas
indígenas datadas de antes da invasão europeia no
continente: era uma via que ligava os Andes ao Oceano
Atlântico e passava pelo território que me constitui; hoje
quase não restam vestígios do Peabiru. Por isso, fiquei
tão contente com as atividades de vocês e dos demais
parceiros e parceiras durante os Convescotes: foram
iniciativas para desvelar as narrativas que fazem de mim
quem sou. E que delícia vê-los e vê-las atuando em minhas
ruas e praças, em meus parques e espaços, atraindo a

R
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Flávio Barollo
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Rio Tamanduateí - São Paulo
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atenção de transeuntes, moradores e moradoras sempre
com picardia e bom humor!
Decidi escrever-lhes esta mensagem para me unir à
celebração dos dez anos d’A Digna, dez anos de presença
artístico-política na cena teatral que existe e resiste
em meus traçados — sou grata por fazerem dos meus
traçados os seus emaranhados. Agradeço o empenho e a
disposição de vocês em concretizar seus projetos, por mais
desafiadores que possam ter parecido. Que bom que vocês
não se abatem diante do impossível! Comemoro o fato de
vocês defenderem sempre com tanto afinco a coletividade
50

e o direito à cidade para todes; comemoro também que,
apesar de todos os pesares — especialmente aqueles
trazidos pelo contexto de pandemia —, vocês não perderam
a ternura nem se calaram.
Sintam-se sempre abraçados. Que venham mais dez
anos! Parabéns!

De sua cidade,
São Paulo
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Caminhos emaranhados
Durante os dez anos de trajetória d’A Digna como coletivo
teatral atuante na cidade de São Paulo, tendo percorrido
também outras cidades do estado, muita gente cruzou o
caminho do digno trio. Foram contribuições, parcerias
e amizades surgidas ao longo do período; a maioria
delas presente até os dias atuais. Representando as
companheiras e os companheiros de tantos e tão vívidos
traçados artísticos, destacamos alguns depoimentos sobre
esse percurso permeado por afeto e profissionalismo:
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“Minha relação com A Digna foi sendo construída pelos
corredores e salas do Instituto de Artes da Unesp lá por
2009, 2010. Era colega de turma da Helena e, obviamente,
isso significava também ter a Vitória pertinho. Lembro-me
da admiração ao ver essas duas artistas discutindo rua,
memória e afetos em sua prática. Lembro-me da chegada
do Victor ao coletivo teatral e à vida das meninas e como
esse casamento potencializou ainda mais o trabalho que
vinha sendo feito.
Nossa relação se aprofundou na realização de Entre Vãos.

projeto_livroe_cad_h_af02.indd 53

23/12/21 15:04

Eu começava a dar os primeiros passos como produtora
independente e posso dizer que aquele foi o meu primeiro
grande desafio. Trabalhar com A Digna foi um grande
aprendizado; cresci muito em vários aspectos, tanto
profissionais quanto pessoais, por tê-los em minha trajetória.
Esses três artistas estão tatuados na minha história! Caminho
pelas ruas e vejo paleteras, anjos, walkyrias e tantos outros.
Acompanhar esse trio tão azeitado e forte, a honestidade e
abertura que eles têm com o novo — seja com pessoas ou
situações — sempre me causará admiração.”
Ariane Cuminale,
54

produtora cultural

“Conheço o trabalho d’A Digna desde os seus primórdios.
Lembro-me da apresentação de Quase Memória no teatro
da Unesp. Aliás, quando fui ao teatro da Unesp em outra
ocasião, nem parecia o mesmo lugar. Isso diz muito do que
A Digna faz com os lugares: os transforma totalmente. Desde
então, tenho acompanhado suas criações e nunca deixo de
me espantar com a incrível capacidade de realização desse
grupo. A Digna ocupa teatros, mas também largos, ruas,
casas, metrôs, e convida quem está junto a ocupar também.
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Lembra toda a gente que a cidade é nossa, que os espaços
públicos são de todas as pessoas, que a melhor forma de
habitar esse mundo é estando junto, corpos em aliança.
Colaborei com A Digna no projeto dos Convescotes —
oxalá aconteça outras vezes. O grupo convidou muitas
pessoas para criar intervenções pelas diferentes regiões da
cidade. Os três são gente que gosta de gente e eu adoro
gente assim! Estive junto no Convescote Largo da Batata,
em Pinheiros. Mergulhamos nas águas subterrâneas do
Largo da Batata, nadamos em piscinas de plástico com as
crianças de uma ocupação próxima, tomamos sol e ouvimos
histórias, entoamos canções e declamamos poemas. Com
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A Digna é assim, aprende-se a escavar a cidade, aprendese a escutar as histórias de quem geralmente não é muito
ouvido, contamina-se da urgência em criar, da emergência
de fazer aparecer o que estava escondido. E, deste modo,
vão fazendo brotar grandezas a partir das miudezas que
eles ajudam a gente a ver. Também aprendi com A Digna
a desmesura e o transbordamento. Eles nunca se contêm;
aqui, ao falar sobre eles, também não consegui.”
Fernanda Raquel,
pesquisadora e artista da cena
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“O primeiro encontro com A Digna aconteceu em 2012,
quando iniciávamos nossa jornada como designers
independentes. Fomos convidados pela Helena Cardoso
(uma grande amiga de adolescência da Ana) para assistir
ao espetáculo Quase Memória. Naquele momento, nossa
intenção era reencontrar uma pessoa especial; não
poderíamos imaginar, porém, que, além do lindo reencontro,
fôssemos arrebatados por um encantamento que até então
não havíamos vivenciado em um espetáculo. A partir
daquele instante, foi inevitável que nossa nova jornada
como designers se misturasse à estrada desse digno trio.
56

Hoje, quase dez anos depois, são mais de dez espetáculos
e incontáveis projetos conjuntos que ajudaram a construir
um lindo e sólido caminho.”
Ana Carolina Mazzei Lima e Hélio Dias Albano,
Vertente Design

“Os espetáculos do coletivo teatral A Digna a que tive
o prazer de assistir me ofereceram a oportunidade de
vivenciar mergulhos estéticos e políticos multissensoriais. É
um deleite, por exemplo, reviver as sensações que senti ao
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acompanhar, a pé ou de metrô, os trajetos das personagens
pela cidade de São Paulo, no espetáculo Entre Vãos. Ver os
trabalhos, adultos ou infantis, realizados durante a pandemia,
me abriu, no coração, um espaço de cumplicidade e afeto.
Obrigada, queridos, por tantas histórias e conflitos vividos
por suas personagens tão bem construídas, envolventes e
humanas. Sigamos sintonizados pelos tempos vindouros!”
Mariana Muniz,
artista da dança e do teatro

“Quando cheguei a São Paulo, em 2015, fiz uma oficina
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sobre processos de escrita dramatúrgica em que o Victor
Nóvoa estava presente. Foi nessa ocasião que li o texto de
Condomínio Nova Era e fui assistir a uma apresentação da
peça. Lembro que, de cara, me encantei com a relação que
o grupo estabelecia com a cidade de São Paulo e comecei
a acompanhar seus trabalhos. Na época dos Convescotes,
eu morava perto da Sé e foi muito emocionante conhecer a
história do território que eu habitava a partir das intervenções
propostas pel’A Digna no entorno do Parque Dom Pedro.
Me tornei, desde então, espectadora da cidade. Para além
de nutrir uma admiração artística profunda, reconheço
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os membros d’A Digna como pessoas maravilhosas, que
me acolheram numa cidade dura como São Paulo e têm
apoiado meu fazer artístico ao longo dos últimos anos.”
Carol Pitzer,
dramaturga

“E quem diria que, a partir de um lugar que não existe
mais na paisagem, eu encontraria um lugar de afeto? Foi
assim que A Digna cruzou o meu caminho e se instalou
58

em meu coração. Pesquisando o Parque Dom Pedro II,
conheci o espetáculo Entre Vãos, que contava a história
de três antigos moradores que haviam sido despejados do
Edifício São Vito, mais conhecido como Treme-Treme. Com
base nos fragmentos de memórias desses personagens,
encontrei as atrizes e o dramaturgo que lhes deram vida —
ou, seria melhor dizer, que externaram suas inquietações e
sensibilidades sobre a cidade como um lugar de encontros
nessa narrativa. Desse encontro surgiram tantos outros
convescotes, passando por cada pedacinho da cidade:
Parque Dom Pedro II, no centro; Penha, na zona leste;
Freguesia do Ó, na zona norte; Pinheiros, na zona oeste,
e, por fim, nos jardins do Ipiranga, na zona sul. Foi nesse
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lugar marcado no imaginário popular pela celebração da
Independência que se consolidou nossa amizade.”
Vanessa Costa Ribeiro,
historiadora

“Tenho a honra de ter podido acompanhar uma parte da
trajetória d’A Digna desde o momento em que descobri o
espetáculo Entre Vãos, que propunha outra relação com a
cidade, de ressignificação poética a partir da escrita que a
própria metrópole já propõe. Poucos dias depois, fui assistir
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ao ensaio geral de outro espetáculo e, na discussão em que
nos metemos ao final da peça, me vi trocando experiências
com Victor Nóvoa e Helena Cardoso, dramaturgo e atriz
d’A Digna, com quem eu teria diversas trocas ao longo
dos anos seguintes — depois de Entre Vãos fazer jus aos
hiperbólicos elogios. Trocas teatrais, poéticas, parte do que
eu considero uma deliciosa amizade. Minha relação com A
Digna é, portanto, de profunda admiração e de muito afeto
por esses artistas que não conseguem, de maneira alguma,
separar estética de ética e vivem o que se propõem a
discutir, incorporam suas lutas e erguem uma tocha poética
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que ilumina a cidade. Sorte nossa.”
Vanessa Martins Andrade Medeiros (Vana Medeiros),
dramaturga e roteirista

“Fazer teatro de grupo em São Paulo; entender e buscar
a cidade como disparador de pesquisa estética, ética e
pedagógica; ressignificar espaços por meio do convívio e
do afeto… Poderíamos continuar citando os diversos pontos
de convergência entre A Próxima Companhia e A Digna,
60

mas o fato é que inevitavelmente os caminhos foram se
cruzando. E, permeados por muito carinho, fomos seguindo
por essa travessia conjunta, acumulando forças para além
de nossos grupos.
A partir do momento em que nos percebemos frágeis
frente a um sistema socioeconômico estruturado para
diminuir cada vez mais o acesso à cultura, começamos a
traçar estratégias de sobrevivência poética para que o teatro
continue ocupando as ruas e os imaginários. E, sabendo
o quão difícil é enfrentar essa batalha constante, quando
um grupo faz aniversário, todos comemoram. É preciso
celebrar que continuamos juntos e de pé.
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A relação com A Digna e essa dinâmica de trabalho com o
intercâmbio constante entre os coletivos foram fundamentais
para entendermos que não estamos sozinhos. Entre
vãos, monstros, guerras e estilhaços, fomos prolongando
esse convescote coletivo e, assim, já são alguns anos
de parceria. E que assim continue, pois nossa metrópole
continua fervendo e a luta é contínua. Vamos dançando a
cidade, com amor, e sempre próximos.”
A Próxima Companhia, formada pelas atrizes e atores
Caio Sérgio de Castro Armada Floret Franzolin (Caio
Franzolin), Caio Marinho Maimone (Caio Marinho),
Gabriel Küster Couto de Oliveira (Gabriel Küster),
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Juliana Andrade de Oliveira (Juliana Oliveira) e Paula
Regina Rodrigues Praia (Paula Praia)
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[Epílogo]

Fios para o futuro: dançar o porvir
A impermanência está expressa no halo fino da vida;
manifesta-se na vulnerabilidade da ossatura dos pés, que,
com sua delicada força bruta, faz uma dança improvável
pelo chão. Olhe atentamente os pés de alguém; depois,
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demore seu olhar no corpo que esses pés equilibram.
Espanto é a palavra que escapa. Realmente é insuspeitável
a possibilidade de alguém permanecer de pé. É na categoria
do que espanta que a vida se dá. Eis a beleza que assombra
nossos corpos viventes.
Perceber-se impermanente, falível e vulnerável traz muito
receio; por isso, buscamos compreender, na dignidade
de nossos pés, como lidar com o chão porvir. Os pés
não se antecipam, eles tocam a concretude do chão e se
reorganizam milagrosamente — (não sabemos se há outra
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palavra) — para garantir o equilíbrio movente do corpo.
E, observando a sabedoria dos pés, que brincam com o
caminho, não nos cabe apontar que teatro virá. Cada artista
vai criar a sua própria estratégia para lidar com o chão que
encontrará. O teatro, assim como os pés, relaciona-se
com o possível e, espantosamente, segue em movimento.
Haverá tantos possíveis teatros quanto artistas que os
queiram fazer. A história sempre mostrou isso, mesmo que
se tente encapsular as expressões vindouras; mesmo que
se tente invisibilizar propostas que rompam a hegemonia
estética de uma época.
64

Nessa perspectiva movediça, tecer este livro trouxe
a necessidade de percorrer nossa própria história para
imaginar o que virá. A memória é uma criação do corpo
presente sobre aquilo que já passou. Estando à beira
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do abismo, imersas e imersos em uma pandemia cujas
consequências têm sido ampliadas pelo descaso do
governo federal, examinar nossa trajetória artística tão
multifacetada foi algo decisivo; afetou nossos corpos. Ao
perdermos pessoas queridas, empregos e a possibilidade
de realizar nosso ofício na rua, sentimos, em nossa carne
de artista, a importância de fortalecer a potência de agir
no mundo, reivindicando a própria vulnerabilidade diante da
impermanência da vida.
Fazer teatro leva tempo, e precisamos nos estruturar
antes de planejar os próximos passos; mas hoje, tendo
sido atravessadas e atravessados pela pandemia, nos
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vemos sem expectativas futuras, reconhecendo nossa
incompletude. Estamos permeáveis ao porvir. Há medo,
mas esperançamos.
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Celebramos dez anos de existência. Finalizamos a
Trilogia do Despejo. Experimentamos os ambientes virtuais.
Escrevemos um livro. E conseguimos realizar nosso ato
final na rua, tochas na mão, estilhaços na boca, gritos em
eco pela cidade. O teatro nos surpreendeu. Só foi possível
porque estivemos juntas e juntos, nós e tantos outros e
outras.
Nesse assombro presente,
corpos e verbos
fios e emaranhados
ruas e ruínas
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em estilhaços e inteirezas
juntas, juntos, isso sim

queremos dançar o porvir.

Ana Vitória Bella, Helena Cardoso, Victor Nóvoa, Maria
Fernanda Vomero, Lívia Lisbôa, Ana Carolina Mazzei
e Hélio Albano
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Érica Modesto

Érica Modesto

Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Vazante

Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Vazante

Victor Nóvoa
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Helena Cardoso em cena do espetáculo Vazante
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Victor Nóvoa

Helena Cardoso em cena do espetáculo Vazante

Érica Modesto
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Ana Vitória Bella em cena do espetáculo Vazante
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Coordenação Editorial | Selo Lucias
Elen Londero, Ivam Cabral,
Joaquim Gama, Marcio Aquiles

A criação do selo Lucias pela Associação dos Artistas
Amigos da Praça (Adaap), em 2020, teve como primeira
intenção ampliar a polifonia ética e estética no espectro
editorial das publicações sobre arte no Brasil. Interessam-nos
olhares ousados sobre a cultura, percepções críticas sobre as
realidades sociais locais e globais, ouvir vozes às margens da
indústria cultural e dos sistemas dominantes canônicos. Para
tanto, nosso coro editorial procura projetos potentes na mesma
70

medida em que fica aberto às iniciativas que legitimem nossa
arte e nossa democracia e venham ao nosso encontro.
Foi o que aconteceu com A Digna, que, por uma
ligação afetiva e afinidade artística, nos contatou para
que publicássemos, por nosso selo, o livro sobre os dez
anos do coletivo. Em 2017 e 2019, a companhia já havia
promovido atividades formativas na SP Escola de Teatro,
com o intuito de compartilhar exercícios de criação cênica
que possuíssem relação direta com a vida da cidade. Agora,
nesse reencontro, em 2021, tecemos essa parceria para
expandir ainda mais esse trabalho gráfico-editorial tão bem
elaborado pela jornalista e pesquisadora Maria Fernanda
Vomero, Vertente Design e os integrantes do grupo.
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Destacamos, por fim, o rico conteúdo artístico e
pedagógico que o material traz. Não se trata “apenas” de
uma publicação ligada à efeméride celebrada, mas de um
fio condutor — como a própria diagramação já dá a entender
— que aponta alguns processos criativos decisivos no
trabalho desse inventivo coletivo teatral paulistano.

Ivam Cabral
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA (Adaap)
Conselho de Administração: Maria Bonomi (Presidente), Angela
Coelho da Fonseca (Vice-Presidente), Danilo dos Santos Miranda,
Eduardo Saron, Hubert Alqueres, Joaquim Gama, Maria Adelaide
Amaral, Vicente de Freitas e Wagner Brunini
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Conselho Fiscal: Leandro Knopfholz (Presidente), Maurício Antonio
Ribeiro Lopes e Rachel Rocha
Conselheiro Benemérito: Lauro César Muniz
Direção Executiva: Ivam Cabral
Núcleo Fundador: Alberto Guzik (in memorian), Cléo De Páris,
Guilherme Bonfanti, Hugo Possolo, Ivam Cabral, José Carlos Serroni,
Marici Salomão, Raul Barretto, Raul Teixeira e Rodolfo García Vázquez

Parceria

Realização

Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo
- Secretaria Municipal de Cultura
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