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Resumo

Esta pesquisa deseja refletir sobre o processo criativo da Cia. Circo Lúdico

Experimental – CLE na composição do espetáculo Quintal, partindo em busca de

uma contextualização do trabalho que desenvolvemos para pensar onde este está

inserido. Para isso, lança mão de uma perspectiva genealógica, logo também

estética e política, da linguagem circense. A construção dramatúrgica pautada na

investigação de uma acrobacia para a cena e em um contorno poético dado pela

obra de Manoel de Barros., propõe perceber a técnica acrobática em constante

movimento de construção e reconstrução em busca de dar outros sentidos para o

risco e a virtuose, elementos fundantes da estética circense, partindo para reflexões

acerca das tessituras poéticas que atravessam a criação, assim como sobre como

fomos levantando durante esse processo nossos métodos, ferramentas e recursos.

Apoiando-se na Crítica de Processos, o estudo recai sobre a observação, descrição

e análise da composição cênica ao propor uma reflexão sobre os modos de como

tornar partilhável a criação e a pesquisa em artes cênicas a partir de uma

perspectiva dinâmica dos documentos de processo.

Palavras Chave: Circo; Acrobacia; Risco; Processo Criativo; Crítica de processos. 



Abstract 

This research aims to reflect on the creative process of Cia. Experimental Circus -

CLE in the composition of the show Quintal, starting in search of a contextualization

of the work that we developed to think where it is inserted. To do so, he uses a

genealogical perspective, also aesthetic and political, of circus language. The

dramaturgical construction based on the investigation of an acrobatics for the scene

and in a poetic outline given by the work of Manoel de Barros. Aiming to perceive the

acrobatic technique in constant movement of construction and reconstruction in

search of giving other senses to the risk and the virtuoso, founding elements of the

circus aesthetics. Departing for reflections on the poetic tessituras that cross the

creation, as well as on how we were raising during this process our methods, tools

and resources. Based on the Critique of Processes, the study focuses on the

observation, description and analysis of the scenic composition by proposing a

reflection on the ways in which the creation and research in performing arts can be

shared from a dynamic perspective of process documents.

Keywords: Circus; Stunt; Risk; Creative process; Process critique.
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1.INTRODUÇÃO 

 

No circo e na pesquisa me deparo com o risco, palavra-chave que se traduz, 

ao mesmo tempo, em percurso poético e investigativo. Uma probabilidade de 

ocorrência, que no caso do circo, seduz e na pesquisa leva a refletir sobre o ato 

criativo a partir de um olhar atento e disponível para perceber os trânsitos em 

construção, seus vestígios, seus índices (SALLES, 1998). É com a prática circense 

que apreendo o que tento transpor à prática da pesquisa: correr risco pode ser uma 

aventura em busca de dizer da materialidade do indizível. Um olhar de dentro, sobre 

e através dos processos, partindo em busca de sua materialidade. O intento é, 

portanto, investigar a forma como se dão os movimentos de um processo criativo no 

contexto da produção artística da Cia. Circo Lúdico Experimental (Cia. CLE) e de 

que forma podemos percebê-los e identificá-los a partir dos registros e notações que 

se transformam em índices e documentos do processo de criação no decorrer deste 

percurso. Dispositivos capazes de revelar as redes de interconexões que se 

estabelecem na trajetória da criação, construções que vão deixando vestígios, 

rastros da feitura dos planos de composição.  

O circo, dentro da pesquisa acadêmica, ainda é um assunto pouco estudado 

― pouco em face da quantidade de universidades que temos no país. Bortoletto ― 

um dos autores citados no decorrer da dissertação e que trabalha com a linguagem 

circense na área da Educação Física ― fala, no documentário Circo é...circo, que 

dentre as cinco mil (5.000) universidades que temos no país, apenas cinco (5) 

possuem grupos de pesquisa com foco na linguagem circense. Não há em Fortaleza 

um acervo público, mínimo que seja, com obras que falem sobre o circo ― as que 

cito já as tinha ou pedi emprestado. Não que uma linguagem artística precise da 

academia para se legitimar, já que como diria nosso poeta,  a arte não é para 

entender:  

 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de 
pássaro. Arte não tem pensa: O olho vê, a lembrança revê, e a 
imaginação transvê. É preciso transver o mundo (BARROS, 2010:  

350). 
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No entanto, quando olhamos um saber/fazer a partir de uma prática reflexiva, 

vamos organizando o caos. A arte assim como o pensamento científico são formas 

de organização do caos. Esta prática reflexiva me colocou diante do processo 

criativo de uma forma diferente. A dúvida como princípio da criação e da escrita 

produz uma mudança de atitude epistemológica, logo, capaz de propor novos 

paradigmas, nos colocando diante das incertezas, a partir das quais começamos a 

nos inquietar. O que trago no decorrer deste trabalho está, portanto, pautado na 

dúvida, não na certeza das respostas prontas. É através da dúvida que intento tecer 

essa rede que compõe o ato criativo com a linguagem circense em um contexto 

contemporâneo. O que nos move, nos incomoda, nos satisfaz os sentidos, o que 

está presente e também ausente, o que descartamos mais ainda assim permanece? 

Como afirma Salles, 

 

O processo de criação, com o auxílio da semiótica peirceana, pode 

ser descrito como um movimento falível com tendências, sustentado 

pela lógica da incerteza, englobando a intervenção do acaso e 

abrindo espaço para a introdução de ideias novas (SALLES, 

2008:15). 

 

São estes os materiais de trabalho com os quais se debruça a crítica  de  

processos SALLES, 2008)  também nas artes cênicas, relatos escritos ou 

iconográficos sobre a codificação dos processos de composição da cena, enquanto 

produção de um sistema de notação. Partimos, portanto, em busca de uma 

clareza de análise dos trânsitos entre poesia/corpo/espaço/cena que nos dê 

subsídios para a criação de documentos e registros capazes de traduzir este 

processo, levando em conta que notação e obra são produtos de uma mesma 

célula (MARIANO, 2013). Assim como investigamos o que nos permite a 

exploração de suportes para a realização deste intento, seja através da criação 

iconográfica, seja através de recursos audiovisuais e fotográficos, seja através de 

suportes outros capazes de captar esse trânsito na composição de uma obra 

cênica.  
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 O que, contudo, realmente motiva essa pesquisa não parte do desejo de 

descrever, sistematizar ou categorizar os recursos criativos, técnicos e estéticos de 

que lançamos mão na composição dos processos da Cia CLE, sendo antes refletir 

sobre estratégias da arte eminentemente aliadas à pesquisa acadêmica, para pensar 

o circo em um contexto contemporâneo. Caminho motivado pela criação, pelas 

reflexões e experimentações que partem dos diálogos possíveis entre as artes 

cênicas (dança e teatro) e as artes circenses, as múltiplas relações de elementos 

estruturados cenicamente e apresentados ao público. 

Em seus nove anos de atuação, a Cia. CLE vem se debruçando sobre a 

pesquisa das artes do picadeiro como forma de potencializar a composição cênica 

de seus espetáculos. Foi, portanto, nesta tentativa de perceber a força imagética 

presente nas técnicas circenses que se deu a formação da Cia. CLE em 2007 e a 

criação de nosso primeiro espetáculo intitulado Às Avessas, uma adaptação do 

conto a Primeira Dor de Franz Kafka. Nosso encontro na escola de circo e posterior 

fundação da Cia. CLE é parte de um contexto de expansão das artes do picadeiro 

para além das lonas.  

O processo de criação do espetáculo Quintal ― que trago como foco de 

experimentação e análise nesta pesquisa ― se configura pela afirmação e constante 

construção da identidade do grupo que se apoia na pesquisa de uma acrobacia para 

a cena e na comicidade. Este processo conta com a participação das acrobatas e 

intérpretes Danielle Freitas e Sâmia Bittencourt, sendo esta última também diretora 

da Cia. Essa pesquisa foi sendo levantada em um espaço de diálogo criado e 

construído coletivamente. A partir de conversas formais e informais, imagens, 

desenhos, estudos é que apresentamos algo sobre o inapreensível, sobre o 

sensível, que de forma singular diz respeito aos processos criativos. A abordagem 

dos métodos e recursos de que nos apropriamos para compor, não sendo somente 

ferramentas, passam por um campo que diz respeito à experiência, ao que nos afeta 

― e que, por isso, nos move. 

Enquanto artista e pesquisadora ― nesse processo que é, portanto, coletivo 

―, me coloco diante da busca pelo exercício, vivência e abertura para perceber o 
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que compõe a experiência criativa que traz a Cia. CLE. A partir do estudo da técnica, 

obtivemos um repertório corporal, cada uma em um grau diferente de flexibilidade e 

força e obtido por formações também distintas, sendo este o nosso principal material 

de trabalho. Acabamos muitas vezes por assumir essas diferenças técnicas e 

corporais em favor da cena. Nosso trabalho não está fundado na busca por uma 

perfeição técnica e pelos mais difíceis graus de execução das séries do movimento 

acrobático mas, sim, em uma perspectiva da técnica enquanto processo 

investigativo: a técnica em uma perspectiva criativa e não de mera repetição. Nesse 

sentido, com um trabalho que aponta para a percepção e aprofundamento das 

qualidades expressivas do movimento, utilizando os termos de Laban (1978) e suas 

proposições para pensar nosso processo criativo. Buscando, dessa forma, 

(re)significar a virtuose e o risco na composição da cena. 

Movida pelo interesse em questões que orbitam em universo fronteiriço entre 

a dança, o teatro e arte circense, e experimentando para criar em um território em 

que as margens entre as linguagens cênicas se encontram dissolvidas, é que a Cia. 

CLE  justifica-se pelo modo como vem circulando na cidade de Fortaleza e também 

fora dela. Especialmente nos espetáculos E o trem partiu e Erêndira, nos 

debruçamos sobre o estudo da técnica acrobática em sua força performativa.  

Para Judith Butler (2003), o ato performativo pode ser entendido como aquele 

que sugere uma construção dramática e contingente do sentido, sendo sustentado 

por signos corpóreos e outros meios discursivos (BUTLER, 2003: 194). Por este 

viés, os desdobramentos da técnica circense, como abordados nesta pesquisa, não 

são utilizados para alcançar a virtuose em si, antes são acionados através de sua 

potência dramática e expressiva. Ou seja, não se trata de criar partindo da repetição 

de figuras e movimentos acrobáticos, mas de repeti-los até que se tornem diferentes, 

expressivos. 

  Em Erêndira (2011), espetáculo inspirado no conto “A incrível e triste história 

de Cândida Erêndira e sua vó desalmada”, o trabalho da Cia. começa a ganhar 

novos matizes.  As linhas do realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques são 

transcritas por uma dramaturgia corporal criada em função de uma qualidade de 
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movimento que diz respeito ao tônus do corpo do acrobata. Trazendo a obra para o 

movimento, para a sensação corporal. O público comunga do mesmo espaço da 

cena, buscando aproximação, preenchendo lacunas, propondo intimidade. A música, 

executada por um músico que também está dentro da cena, dá o tom lírico, 

apresenta a trajetória de Erêndira. 

                                     Fig. 1 – Espetáculo Erêndira 

 

                                          Foto: Levy Mota (2011) 

 

Em cada novo processo criativo nos deparamos com métodos de 

composição distintos. Em Erêndira, por exemplo, utilizamos na preparação corporal 

alguns exercícios apresentados comumente em oficinas e workshops ministrados 

pelo  LUME Teatro (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP), 

como o treinamento energético através da exaustão ― entendendo treinamento 

energético como aquele capaz de dinamizar e permitir o fluir de energias que se 

encontram em estado potencial no indivíduo (BURNIER, 2001:64). Dessa forma, a 

direção do espetáculo e a composição da cena estavam fundadas em um treino 
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técnico acrobático e em um treino energético através da exaustão. A escolha por 

esse caminho, dentre outras possibilidades, foi dada de forma consciente. De fato, 

a história de Erêndira é marcada pelo cansaço, pela exploração, pela repetição ― 

enfim, pela exaustão. Cito este exemplo para que possamos perceber que as 

escolhas feitas se dão a partir de um contexto e de uma proposição anterior. No 

entanto, esses caminhos e contextos vão se apresentando no decorrer da 

experiência; temos ideias de onde queremos chegar com nossas proposições 

cênicas, porém os caminhos e objetivos não estão predefinidos de antemão ― vão 

se apresentando no caminhar. Como discute Fayga Ostrower (1999), ao pensar os 

nossos encontros com o acaso na criação: 

 

É difícil avaliar de onde nos vem uma certa coerência de ser. 
Olhando para trás foi sem dúvida um caminho coerente, ou 
digamos, um caminho que parece ter constantes referências, como 
se tivéssemos uma bússola dentro de nós. Por que, em dado 
momento, se escolhe um rumo e não outro? E por que, em seguida, 
se rompe e não se vai em frente? A vida é muito misteriosa, é uma 
aventura, a cada momento algo de novo pode acontecer 
(OSTROWER, 1999:4).  

 

  Fig. 2 – Espetáculo E o trem partiu 

                                        

Foto: Marília Oliveira (2013) 
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Em  E o trem partiu (2010), a técnica circense está bem mais evidente no 

espetáculo, contudo este não se dá como um show de variedades, onde um número 

independe do outro, mas propõe uma dramaturgia para conduzir à cena. O mote 

para o surgimento d’E o trem partiu foi uma das cenas do filme Os Palhaços de 

Frederico Fellini, que acontece em uma estação de trem. As cores monocromáticas 

dos figurinos, das maquiagens e do cenário sugerem um tempo e um espaço não 

calculado, porém sugestivo. As personagens apresentam tipos bem diferentes, com 

características bem definidas, afetam e são afetadas pelas ações umas das outras. 

Os números acrobáticos costuram a narrativa, no entanto a virtuose se apresenta 

como elemento dramático. A música, feita por um músico-personagem, indica os 

acontecimentos, participa das ações e propõe a atmosfera da narrativa.  

A força performativa do circo parte da perspectiva de uma construção do 

espaço como uma proposição estética e poética. A Cia. CLE vem desejando 

investigar e se aprofundar sobre os processos criativos que afirmam o corpo como 

um agente de comunicação, seja no teatro ou na dança, onde a cena, 

compreendida como lugar físico produzindo uma poesia do espaço, é capaz de 

criar imagens materiais que equivalem às imagens das palavras. Esta noção está 

contida no pensamento de Artaud (2006) quando diz que: 

Uma forma dessa poesia no espaço ― além daquela que pode 

ser criada com combinações de linhas, formas, cores, objetos em 

estado bruto, como acontece em todas as artes ― pertence à 

linguagem através dos signos (ARTAUD, 2006:38). 

 

A construção de uma dramaturgia circense no trabalho da Cia. CLE tanto 

parte de adaptações e inspirações literárias, como também se dedica a investigar a 

possibilidade de criar signos e gerar sentido a partir de nossos próprios materiais, ou 

seja, buscar perceber os elementos acrobáticos em sua potencialidade de afirmação 

do corpo ― o corpo como dramaturgia. Os sentidos de nossa experiência no 

decorrer desses anos de Cia. vão se estabelecendo ― e vejo com esta pesquisa a 

possibilidade de nos abrirmos para perceber de que maneira nossa experiência nos 
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transforma. No sentido, eu diria, em que aborda Larrosa Bondía (BONDÍA, 2002: 

26), onde a experiência pode ser entendida como aquilo que nos “passa”, ou que 

nos toca, ou que nos acontece ― e ao nos passar, nos forma e nos transforma. 

Nesse sentido, estamos neste processo de autoformação procurando dar sentido às 

nossas escolhas, em busca não só da experiência, mas do saber da experiência, 

que segundo Bondía (2002) pode se definir como 

O que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que 
vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos 
dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do 
sentido ou do sem-sentido do que nos acontece (BONDÍA, 
2002:28). 

 

O processo foco desta pesquisa parte, então, da obra de Manoel de Barros1 

(1916-2014) em seu horizonte repleto de possibilidades poéticas, fruto de uma 

natureza pensada por imagens e reveladas no universo lúdico do “idioleto 

manoelês”, que se traduzem em material de trabalho. É a partir de sua leitura que 

são experimentadas as qualidades, tensões e intenções que devem estar presentes 

nos gestos, movimentos e ações pesquisados durante o processo. Dessa forma, é 

através do encantamento e da imaginação criadora presentes na obra de Manoel de 

Barros que adentramos este novo processo criativo. “Repetir até ficar diferente” é 

um recorte de um verso presente no poema Uma didática da invenção que compõe 

O livro das Ignoranças (1993). É recorrente encontrar em sua obra poemas que 

revelam um exercício de metacriação, quando o poeta cria inspirado em seu próprio 

processo de criação e quando revela seu método que, assim como sua obra, 

necessita ser transvisto. Por isso o trago como título da pesquisa, por representar de 

forma sintética e poética esse processo que vai da repetição da técnica circense à 

criação cênica.  

                                                             
1
 Nascido em 1916 em Cuiabá-MT, filho de João Wenceslau de Barros e de Alice Pompeu de 

Barros, Manoel Wenceslau Leite de Barros, Manoel de Barros, é um dos poetas brasileiros mais 
importantes do século XX. 
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Nesse sentido, é importante dizer que há anos a poesia de Manoel é de 

interesse da Cia. CLE ― e a criação deste espetáculo (Quintal) leva adiante uma 

pesquisa já iniciada no ano de 2010, mas que foi interrompida em virtude da 

aprovação do projeto para a criação do espetáculo Erêndira. Seis anos depois 

retomamos o processo de rever esse material de pesquisa já arquivado pelo grupo. 

São livros, áudios de poesias, documentários, compondo uma rica gama de 

referências que servem de norte para este processo criativo. Começamos, portanto, 

a estabelecer índices que desenham o caminho que seguimos para a materialização 

da obra. Partindo deles, iniciamos os processos de deslocamento em busca de uma 

materialização sensível que transformasse a obra de Manoel de Barros em uma das 

matrizes geradora deste  trabalho de pesquisa ― tendo em conta que a perspectiva 

da artista e da pesquisadora possam de alguma forma confluir, uma vez que:  

A criação pertence ao mundo do prazer e ao universo lúdico: um 
mundo que se mostra num jogo sem regras. Se estas existem, são 
estipuladas pelo artista, o leitor não as conhece. Jogar é sempre 
estar na aventura com as palavras, formas, cores, movimentos. O 
artista vê-se diante das possibilidades lúdicas de sua matéria 

(SALLES, 1998:85). 

 

A pesquisa, portanto, parte em busca da sistematização dos métodos de 

investigação, que norteiam as escolhas dos recursos e procedimentos criativos e 

que atuam como meio para a construção do espetáculo. Pode-se identificar que a 

pesquisa de uma acrobacia para a cena e a obra de Manoel de Barros 

desempenham este papel matricial neste momento do percurso criativo da Cia. CLE. 

Como método de composição, como forma de acúmulo e organização do que vai 

sendo experimentado, partimos de uma perspectiva da técnica como investigação. 

Sendo esta a base de composição do espetáculo Quintal aliada a outros 

procedimentos investigativos  fundamentados em elementos-base para a 

improvisação: o encadeamento de elementos acrobáticos, criando sequências que 

são experimentadas a partir de diferentes qualidades expressivas do movimento, 

como espaço, tempo, peso e fluência (Laban, 1978); e a pesquisa de movimentos e 

ações a partir das imagens evocadas na obra, através da poesia de Manoel de 

Barros. Vamos arquivando as experimentações que, desenhadas e memorizadas, 

transformam-se em material, objeto de trabalho para composição da obra cênica, 
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permitindo-nos experienciar a liberdade de utilizar este conteúdo de formas variadas, 

alterando dinâmica, tempo, ritmo. “Repetir, repetir - até ficar diferente”.  

É neste caminho ― que compreende nosso método de trabalho, entre o 

treinamento e a montagem da obra ― que se define o corpus desta pesquisa 

acadêmica: a busca por investigar a forma como se dá a pesquisa para a 

composição cênica e de que forma se pode observá-la e descrevê-la a partir de 

registros e notações que se configuram enquanto índices ou documentos de 

processo no decorrer deste percurso (SALLES, 2010). 

No primeiro capítulo, trago o contexto de criação em que está inserido o 

trabalho da Cia. CLE, em busca de uma abordagem genealógica do circo para 

perceber de que forma se constrói o saber circense, quais seus pontos de ruptura, 

de transformação. Uma contextualização que também se dedica a refletir sobre 

como o circo sempre se utilizou do diálogo entre as linguagens artísticas para se 

constituir enquanto espetáculo. 

  No segundo capítulo, apresento os recursos de que dispomos para a 

criação, o pensamento de uma dramaturgia do corpo, pautada pela estética do 

risco, elemento fundante da técnica acrobática. Uma reflexão sobre nosso método 

de composição, as formas como acumulamos o que vai sendo gerado no processo 

de investigação cênica. A utilização de procedimentos específicos para a criação e 

da repetição como método, pensando o modo como este material é organizado 

dramaturgicamente.  

No terceiro capítulo, enfatizo as mudanças no modo de transmissão de 

saberes no interior da linguagem circense e apresento o relato da experiência do 

percurso criativo com a Cia. CLE, entendendo que nosso trabalho é fruto desse 

processo. Por um desejo de pensar formas de construir conhecimentos e saberes 

pautados pelas especificidades da linguagem circense em sua multiplicidade, 

pensando também em como torná-los partilháveis e em como se dá a produção de 

documentos de processo nesse contexto.  
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 Para isso se instaura na Cia. CLE um espaço de prática reflexiva, um 

espaço de diálogos, trocas de impressões, sensações e observações. A 

experimentação de formas de registro, entre estes o registro iconográfico, a 

descrição, a poesia, o registro fotográfico e audiovisual, como forma de análise, 

reflexão e aprofundamento técnico, buscando a materialidade do fazer cênico. São 

dispositivos capazes de revelar as pequenas construções que vão deixando 

vestígios, rastros da feitura dos planos de composição, os quais apresento aqui 

como foco para pensar o conceito de risco no fazer arte. 
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1. A TEATRALIDADE CIRCENSE: TRANSFORMAÇÕES E DIÁLOGOS 

 

   Repetir, repetir - até ficar diferente.  Repetir é um dom do estilo.                                  

(Manoel de Barros: 2010) 

 

Este capítulo trata de perceber como a linguagem circense se reafirmou 

durante estas últimas décadas a partir da articulação de várias linguagens artísticas 

e de que modo este processo está presente na constituição e no trabalho da Cia. 

Circo Lúdico Experimental/CLE. Identificando os vínculos e aproximações que se 

estabelecem neste processo criativo, posto que está inserido em um tempo e 

espaço específicos e que apresenta percursos tramados de forma coletiva. Não se 

trata, portanto, de um retorno ao passado para descrever a formação do nosso 

grupo, que se deu fora do espaço da lona e que se fundamentou, sobretudo, na 

utilização da linguagem circense para criar e, assim, ampliar e transformar, pelas 

nossas ações, as reflexões sobre o que é fazer circo hoje. 

 

Para circunscrever o nosso território de investigação, faz-se necessário partir 

em busca de pistas que nos permitam, mesmo que de forma introdutória, apresentar 

as transformações ocorridas no interior da linguagem circense desde a configuração 

do circo moderno. Nesse sentido, proponho delinear uma genealogia do circo como 

fundamento para pensar os processos criativos da Cia. CLE. Uma abordagem 

genealógica, como considera Foucault (1979), não parte em busca de origens e 

continuidade, ao invés disso, opera com a análise da proveniência, buscando 

perceber a proliferação dos acontecimentos através dos quais (graças aos quais, 

contra os quais) os saberes se formam (FOUCAULT, 1979:21). Propor uma 

genealogia dos saberes circenses, pensada a partir de  Foucault, permite uma 

abordagem da história como devir e mutação: 

 

A história, com suas intensidades, seus desfalecimentos, seus 
furores secretos, suas grandes agitações febris, como suas 
síncopes, é o próprio corpo do devir. É preciso ser metafísico para 
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lhe procurar uma alma na idealidade longínqua da origem 

(FOUCAULT, 1979:20). 

     

Nesse sentido, não pretendo fixar uma linha do tempo contínua que tem 

origem com a constituição do circo moderno para apresentar, como resultado 

evolutivo, o circo novo ou contemporâneo. Sem o intento de resumir quase três 

séculos de história em alguns parágrafos, busco apresentar o contexto de criação 

em que está inserido nosso trabalho. Destaco, para isso, aspectos da trajetória do 

circo que nos auxiliam na reflexão sobre nossas práticas e nossas inquietações 

nestes quase dez anos de atuação na cena artística da cidade de Fortaleza. 

Como afirma Foucault, por trás das classificações, generalizações, 

nomenclaturas, há sempre multiplicidade, heterogeneidade, brechas, desvios, 

dispersões. Certamente são estas últimas dinâmicas que melhor permitem 

contextualizar as pesquisas que abordam processos de criação e reflexão do fazer 

circense em um contexto contemporâneo; o que por si indica um fazer híbrido que 

se encontra na fronteira entre as artes cênicas, característica que acompanha a arte 

circense desde a constituição de seu formato moderno.  

Como ponto de partida, tomamos a afirmação de Salles (1998) quando diz 

que a trajetória criativa está inserida, como qualquer processo, em um contexto 

social específico. Com isso a autora aponta para uma abordagem do fazer artístico 

como a criação de tempos e espaços singulares, que também se alimentam do 

tempo e espaço que envolve sua produção (SALLES, 1998:38). Como contexto 

demarcatório para compreender os percursos da Cia CLE, coloca-se ênfase no 

contexto de ampliação do ensino da arte circense para além da lona, em como se 

difundiu pelas praças, ruas, palcos e escolas: é este o cenário de formação da Cia. 

em Fortaleza. 

O que essa ampliação dos contextos de aprendizado da linguagem circense e 

a troca com novos espaços representam nas transformações ocorridas no interior 

desta linguagem? Enquanto ganha novas roupagens, a linguagem do circo se 

adapta, encontra novas estéticas, espaços, dramaturgias e, como veremos, segue 
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múltipla como campo de atuação artística, dialogando com a dança, com a música, 

com o teatro, com as artes de rua. Como apontado anteriormente, optamos por uma 

poética que é fruto desse contexto. A Cia. CLE nasce em Fortaleza em uma escola 

informal de ensino da arte circense, a Escola de Circo do Espaço Cultura Vila, que 

tinha como professores Sâmia Bittencourt, atual diretora da Cia. CLE, e o artista 

circense Fernando Catony, reunindo pessoas advindas de experiências artísticas 

distintas. Para o ponto de vista deste estudo, a mudança no modo de transmissão 

dos saberes circenses possibilita a experimentação de outras estéticas, surgindo 

também novas tipologias ― como circo novo ou contemporâneo ― para demarcar o 

que ficou atrás, que seria o tradicional, em uma suposta “linha do tempo”. 

O que define, porém, essas ideias de tempo em termos estéticos e de 

produção artística?  Esta pergunta é enfrentada pelo grupo o tempo todo, e sempre 

nos deixa a impressão de que haveria algo de controverso. Ainda sobre este tema, 

Rodrigo Matheus, ator, circense e diretor da Cia. Circo Mínimo de São Paulo, relata 

no livro “O teatro do corpo manifesto: Teatro Físico”:  

 

O problema das categorizações reside, por um lado, na valoração e 
hierarquização sempre implícitas nos nomes, e por outro, nas razões 
que motivam o emprego das mesmas: o novo circo, por exemplo, 
pressupõe a existência de um circo velho, ultrapassado e sua 
cunhagem atende não apenas às mudanças na produção, mas 
sobretudo, aos interesses da mídia e do mercado (ROMANO, 
2008:140). 

 

Gilmar Rocha, antropólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, em artigo intitulado “A retórica da tradição: Notas Etnográficas de uma 

Cultura em Transformação”,  aponta que o “novo circo”, antes de ser um tipo 

específico de circo, parece ser um movimento de renovação da arte circense. Isto 

porque, paralelamente às experiências de alguns circos que se definem como “novo 

circo”, ocorre, como vimos, uma explosão de escolas e trupes em todo mundo. 

Assim, o “novo circo” corresponde a todo esse movimento que envolve trupes 

circenses, escolas de circo e alguns “novos circos” propriamente ditos. Na verdade, 

o “novo” não significa necessariamente uma ruptura com a tradição. Tradição e 
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modernidade não são excludentes, pelo contrário: hoje, ser tradicional, até certo 

ponto, significa ser moderno (ROCHA, 2009:68). 

No artigo, o autor se utiliza do conceito de novo circo para abordar as 

transformações que ocorrem com a linguagem circense, tanto no interior das lonas 

quanto fora delas, nos grupos, trupes e no interior das escolas de circo. No entanto, 

temos percebido que as classificações estão sempre rodeadas de questões a serem 

refletidas, de insuficiências e de contradições. Há quem prefira se referir a este 

movimento utilizando os termos juntos, porém dissociados: novo circo ou circo 

contemporâneo. Nesse sentido, o que não vira angústia pode virar reflexão. É desse 

lugar, então, que me ponho a refletir e a pesquisar a prática artística da Cia. CLE, 

indagando: o que nos faz contemporâneos? Refleti sobre isso quase a todo instante 

enquanto tecia as palavras. Agambem (2009), em seu conhecido ensaio “O que é 

contemporâneo?”,  vem em meu auxílio nessa reflexão: 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o 
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles 
que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os 
aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem 
manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEM, 2009:59). 

 

Importa, pois, refletir sobre esta noção de contemporâneo, que se dissocia de 

uma abordagem simplesmente cronológica ou de sucessão temporal, dando-lhe um 

sentido relacional que aproxima e ao mesmo passo distancia o homem de seu 

tempo. O que implica em um posicionamento ético, estético e político que influencia 

diretamente uma produção artística que se quer contemporânea. É nesse sentido 

que falar de circo novo ou contemporâneo não tem sido, para mim enquanto artista e 

pesquisadora, um tema fácil, devo considerar.  

Há aí um terreno de difícil tráfego, onde estão em jogo aspectos políticos, 

sociais e culturais de difícil abordagem. Como a divisão entre os artistas circenses 
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“tradicionais” e os artistas circenses “contemporâneos”, criando uma cisão que, de 

fato, algumas vezes dificulta o diálogo em espaços públicos e políticos de discussão. 

O circo sempre foi contemporâneo ao seu tempo: quando o teatro buscava afirmar o 

corpo como via de comunicação para além do suporte da palavra, o circo já 

ressaltava sua presença.  São entremeios que não param por aí ― afirmar-se como 

grupo circense fora da lona já nos coloca à prova. O que nos faz circenses? De fato, 

são universos distintos, a realidade de uma lona circense não é a realidade das 

trupes e grupos que trabalham com a linguagem circense hoje.  

Pude vivenciar um pouco o cotidiano dos circos da periferia da cidade de 

Fortaleza e de seu entorno em 2014 como pesquisadora e realizadora do 

documentário “A comicidade em baixo da lona”, apresentando um recorte sobre os 

saberes e fazeres de seis palhaços de lonas de circo itinerantes. A lona circense ali 

está para além de um espaço que apresenta um modo de expressão: é também um 

empreendimento, um espaço cultural, uma escola permanente. Dessa forma, até 

compreendo a dificuldade de diálogo capaz de gerar uma cisão entre os artistas 

circenses que trabalham em baixo e fora da lona. Esta diferença é espacial, mas 

também é estética e política; política como estabelecimento de relações dos artistas 

circenses com a cidade e com o poder público, ou seja, como relação de poder.  

Sem querer me demorar mais, reflito, com o auxílio das pesquisas de 

Hermínia Silva (2007) e Fernando Bolognesi (2006), que se partimos em busca de 

categorizações criaremos tensões que não cabem aqui, posto que estas estão 

sempre imbricadas por cisões e disputas colocadas em pauta, ressaltando uma 

dicotomia que não se sustenta. Não me interessa classificar ou discorrer sobre o que 

é novo ou contemporâneo no circo. Como vimos, o circo sempre foi um gênero 

híbrido e múltiplo, contemporâneo ao seu tempo; e o que chamamos de 

“contemporâneo” ou “novo” dá outros contornos ao que se traduz como marco na 

genealogia da linguagem circense: seu caráter múltiplo e diversificado. Parto do 

princípio de que nossos corpos, em maior ou menor grau, têm como técnica 

fundante o circo, a acrobacia de forma mais específica ― e isso, sim, está impresso 

em nós e se destaca como ferramenta criativa em nossos processos desde a 

fundação da Cia. CLE.  
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Ainda que comumente no meio circense, o tradicional seja o circo que vem de 

gerações circenses, o circo que apenas mantém a sua organização inspirada em um 

formato moderno, aquele que anima nossas memórias da infância, mas não é 

fundado no repasse dos saberes através da família, não pode ser chamado de 

tradicional. Outros dizem que o novo circo é aquele que se inspira no formato 

moderno, mas que não se utiliza da figura do apresentador, desenvolve narrativas 

que costuram os números, continua pautado na virtuose e na execução técnica por 

si mesma. Sobre o circo contemporâneo, há quem o resuma como um modo de 

fazer em que o circo dialoga com o teatro e a dança em busca de sua potência 

expressiva.  

O que podemos ver é que não há como partir em busca de classificações 

estanques; a realidade da produção artística ― e que envolve a linguagem circense, 

seja dentro ou fora da lona ― sempre é muito mais múltipla e híbrida do que como 

relatado pela história, pois segue dialogando com a inovação e a tradição. Neste 

sentido, para o artista, as classificações parecem servir menos como ponto de 

chegada, e mais como ponto de partida para pautar os processos de ruptura e 

continuidade que demarcam o desenvolvimento da linguagem circense. Ainda que 

optemos por utilizá-las ao longo da pesquisa, consideramos a multiplicidade dos 

discursos envolvidos em tais generalizações, considerando também as relações de 

poder e a constituição dos saberes aí implícitas. 

Dá-se a ver que o exercício de criar, se visto de uma forma complexa, pode 

ser entendido como um ato comunicativo. Uma possibilidade de comunicar-se com o 

outro, consigo e com o todo. No campo da criação vão se estabelecendo relações 

culturais onde afetamos e somos afetados pelo ambiente e pelo contexto em que 

estamos inseridos. Para Salles (1998), como para muitos, não há criação sem 

tradição, sendo, portanto, o ato comunicativo o diálogo de uma obra com a tradição, 

com o seu presente e com o futuro. Não há significado completo sozinho (SALLES, 

1998:42). Nesse sentido, não há como pensar em um novo circo em detrimento de 

um velho, ou tradicional. A prática artística na contemporaneidade nos pede um 

passo adiante, não em busca do que separa, mas do que aglutina, do que nos 

permite transitar, dissolvendo possíveis fronteiras, ampliando nossas possibilidades 
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de expressão. O circo, como poderemos perceber, sempre foi contemporâneo ao 

seu tempo. 

O circo moderno, neste formato que reverbera através dos tempos e que 

povoa nosso imaginário, valeu-se do teatro para se constituir enquanto espetáculo, 

desde o Teatro de Feira, em seus primórdios, aos melodramas e novelas do Circo-

Teatro, já em seu formato moderno. Isso indica que ao falar de circo, falamos de um 

percurso em movimento, um território em que as margens entre as linguagens 

cênicas se encontram dissolvidas sob o risco da mistura, um lugar polissêmico e 

polifônico (WALLON, 2009). O fato é que a teatralidade circense vai sendo composta 

a partir de uma ampla diversidade de linguagens, processos comunicativos, lugares, 

corpos ― entendendo a teatralidade circense como qualquer apresentação, seja 

acrobática, entrada ou reprise de palhaço, representação teatral, entre outras 

(SILVA, 2007:20).  

 

1.1.   Por uma genealogia do circo 

 

Segundo Hermínia Silva (2007), no período que compreende o início do 

século XIX até meados do século XX o espetáculo circense pode ser considerado a 

expressão artística que mais mobilizou público. Período que marca as primeiras 

configurações do circo moderno, este que com sua estrutura circular reunia números 

em seu grande espetáculo de variedades e que ainda hoje reverbera nas lonas 

itinerantes que circulam nas grandes e pequenas cidades do mundo. Como 

manifestação cultural o circo se traduz como um encontro de linguagens artísticas, 

um veículo de produção, divulgação e difusão dos mais variados empreendimentos 

culturais, estabelecendo conexões entre os interiores e as capitais e vice-versa ( 

SILVA, 2007).  

Segundo Bolognesi (2006), esse formato moderno do circo começou a ser 

desenhado pelos espetáculos de Philip Astley em Londres, por volta de 1769, os 

quais inicialmente eram compostos prioritariamente por números equestres, que 

apresentavam cavaleiros desenvolvendo evoluções sob os cavalos, mas foi:   
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Após a migração temporária de Astley para Paris, onde encontrou 
Antonio Franconi, um outro empreendedor de espetáculos de 
variedades, [que] o espetáculo com cavalos foi aos poucos 
recebendo a incorporação dos saltimbancos, dos artistas dos teatros 
das feiras, dos ciganos, dos remanescentes da commedia dell’arte, 

de amestradores de animais ferozes e selvagens etc. Isto é, o 
espetáculo de variedades e atrações manteve, desde seus primeiros 
tempos, um estreito relacionamento com o fazer teatral, 
especialmente aquele praticado nos tablados, nos teatros das feiras 
e dos bulevares (BOLOGNESI, 2006:10). 

 

Ou seja, segundo Bolognesi, a associação entre os números com cavalos e 

as variadas habilidades dos artistas ambulantes advindos das praças, feiras, ruas e 

teatros fechados seria a base do circo moderno. As características que definem o 

espetáculo circense em baixo da lona foram se estabelecendo, sendo a partir do 

início do século XIX que este passou a se configurar como um espetáculo múltiplo 

que reúne palco e picadeiro com apresentações diversas de animais, acrobatas, 

cômicos, sendo este apresentado em um espaço circular cercado por uma plateia 

pagante, sentada em cadeiras e arquibancadas. 

Para Silva (2007), um importante nome na historiografia do circo é o do 

cavaleiro Hughes, que havia feito parte da primeira trupe de Astley, e que em 1780 

montou sua própria companhia e chamou-a de Royal Circus. Era a primeira vez que 

esta configuração de espetáculo recebia o nome de “circo” (SILVA, 2007:35). 

 

Quando Astley, Hughes e Franconi, entre outros, introduziram nos 
espetáculos circenses, definitivamente, a pantomima, chamando 
para isso artistas ambulantes de praças, tablados de feiras e teatros 
fechados, o modelo de espetáculo construído tinha sinergia com a 
própria produção cultural contemporânea. Era eclético e variado, 
fortemente marcado pelo militarismo, com encenações 
representando contos de fadas, quadros históricos épicos, 

campanhas militares históricas ou da época (SILVA, 2007:41). 

 

A Cia. Circo Lúdico Experimental, fruto de uma tendência da arte circense que 

vem se transformando, de certo modo também se alimenta de uma tradição que 
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caracteriza o circo em seu formato moderno, que perpetuou sua marca e reverbera 

através do tempo nas lonas circenses e nos trabalhos de grupos e trupes do mundo 

inteiro. Existem saberes, experiências, técnicas, práticas construídas e 

sedimentadas no decorrer de quase três séculos. 

No Brasil, a partir das três primeiras décadas do século XIX, é relatada a 

chegada das primeiras turnês de circos estrangeiros. Segundo Hermínia Silva 

(2007), em 1834 chega ao Brasil o primeiro circo formalmente organizado, o de 

Giuseppe Chiarini, advindo de uma das maiores dinastias italianas de circo. Inicia-se 

aí um processo de transformação que ao mesmo tempo preserva parte do modelo 

europeu e absorve e incorpora novos elementos locais. Apesar das configurações 

particulares de cada lona e de um complexo modo de organização e produção, 

podemos destacar alguns aspectos comuns: o nomadismo, a forma familiar e 

coletiva de constituição profissional e artística e um diálogo intenso e constante com 

as múltiplas linguagens artísticas de seu tempo (SILVA, 2007:24). 

A partir do final da década de 1970, começa a se concretizar, no Brasil, a 

ideia de que deveria haver um espaço de ensino dos saberes e práticas circenses 

que não fosse somente o interior das famílias e das lonas. Dentre as iniciativas, 

destaca-se, em 1978, a fundação em São Paulo da Academia Piolin de Artes 

Circenses, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, e em 1982, a da Escola 

Nacional de Circo no Rio de Janeiro, que ainda hoje é considerada referência na 

formação de artistas circenses no país.  

No Ceará, temos a fundação dos projetos Circo Escola em 1991, custeados 

pelo governo do estado do Ceará, através da secretaria de Ação Social ― e que até 

hoje estão presentes em dois bairros da periferia de Fortaleza, o Bom Jardim e o 

Conjunto Palmeiras. Durante a temporada de estreia do espetáculo Quintal, foco de 

estudo deste trabalho, apresentamo-nos para as crianças e jovens dos dois projetos. 

Foi uma experiência riquíssima para perceber a construção dessas realidades que 

aqui estão postas, desses diálogos e percepções com o saber/fazer circense. 

Posteriormente surgiram outros projetos informais, como a Barraca da Amizade, que 

tem em comum com a primeira iniciativa a proposta de apresentar a arte circense 
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aliada a outras atividades pedagógicas para a educação de crianças e adolescentes. 

Junto a esse movimento, conhecido como circo social, surge em Fortaleza, a partir 

do início dos anos 2000, escolas particulares de circo em espaços culturais e sedes 

de grupos, como a Escola de Circo do Espaço Cultural da Vila ― onde nos 

conhecemos e fundamos a Cia. CLE.  

Outros espaços também ficaram conhecidos na cidade pelo ensino informal 

da técnica circense, como as aulas de circo na Artelaria, na época sede do Grupo 

Fuzuê; anos depois nasce o Café-Teatro das Marias, atualmente um espaço que 

desenvolve ações e atividades de formação e fruição com a técnica circense ― e 

mais recentemente, o Galpão da Vila, sede da Cia. CLE e de outras companhias que 

trabalham com a linguagem circense na cidade. Existe ainda um projeto que propõe 

a criação de uma Escola de Circo Municipal, pública e gratuita, direcionada para a 

formação profissional, que não foi concretizado. Há também uma demanda 

apresentada pela classe circense durante o processo de construção da Lei Municipal 

do Circo, Lei de Nº 9959/2012, que integra a legislação no âmbito da cultura no 

município de Fortaleza.  

Na tentativa de garantir o cumprimento da Lei, o projeto de criação foi 

proposto inicialmente pela Secretaria de Cultura de Fortaleza e reelaborado pelo 

Fórum de Trupes e Grupos Circenses com a participação de circenses de dentro e 

de fora da lona no decorrer de 2015. Um projeto que já avançou, mas não o 

suficiente para tornar-se uma realidade efetiva. Geralmente os artistas circenses que 

desejam uma formação mais aprofundada partem em busca de espaços fora do 

estado. 

Trata-se de um contexto em que a linguagem circense inicia seu processo de 

transformação tendo como um dos principais fatores a mudança no modo de 

transmissão do saber, tendo em vista as iniciativas citadas, dentre outras que são 

criadas para proporcionar a democratização e ampliação das artes do picadeiro. Um 

contexto em que a linguagem circense deixa de ser uma arte transmitida somente no 
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interior das famílias e começa a ser difundida e praticada em escolas e grupos. 

Como afirma Bolognesi2 (2006): 

 

A aproximação da cena teatral com o picadeiro envolve o domínio 
das várias facetas acrobáticas, que ganham novos sentidos a partir 
das lentes do teatro e da dança. Esse movimento de reaproximação 
pode ser detectado a partir do final dos anos de 1970. A criação das 
várias escolas de circo, no país, facilitou a aproximação dos artistas 
do teatro com o circo (BOLOGNESI, 2006:11). 

 

O circo passa por um processo de renovação pedagógica, não mais fundado 

no repasse de seus saberes e de suas práticas através da transmissão oral, levando 

o ensino das artes circense para outros contextos culturais e artísticos. Hermínia 

Silva (2007), reafirma e analisa com clareza este processo:  

 

Formado por profissionais e artistas performáticos vindos de 
experiências teatrais, coreográficas, cenográficas, da dança, entre 
outras, eles desenvolvem a linguagem circense fora dos espaços dos 
circos de lona, participando da fundação de escolas de circo e da 
constituição de grupos artísticos (SILVA, 2007:288). 

 

Esse contexto marca o surgimento de um modo de expressão artística que se 

autointitula mundialmente como circo novo ou contemporâneo, que reflete não só a 

transformação no modo de transmissão do saber circense como reverbera na 

estética do espetáculo. A Cia. CLE, como parte desse processo, investe na pesquisa 

da técnica acrobática para constituir sua poética de composição da cena, para a 

construção de uma dramaturgia do corpo, bem como para ampliar o campo de 

reflexão sobre os processos de criação com a linguagem circense.  

O circo trabalha, tradicionalmente, com a perfeição técnica, com a virtuose, 

com o risco enquanto elementos fundantes de sua linguagem. Para nós, vale pensar 

                                                             
2
  BOLOGNESI, Mario Fernando. Circo e Teatro: aproximações e conflitos.  Revista Sala Preta, 

n. 6, São Paulo, 2006. Disponível em < http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57288> 

acesso em 20/08/14. 
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de que forma estamos utilizando a técnica, o virtuosismo e a perfeição na cena. 

Interessa-nos assumir o risco como também nossas imperfeições, nossas 

diferenças, nossos anseios, dúvidas, para pensar e experimentar a potência cênica 

e poética da técnica circense. Sem esquecer do que fundamenta a linguagem, sem 

colocar de lado o que foi acumulado enquanto saber específico de cada modalidade, 

pelo contrário, são estes nossos materiais de trabalho, que aliados à ferramentas de 

criação, a métodos de composição que trazemos de nossas experiências com o 

teatro e a dança, dão forma e materialidade a nossas criações. 

Em termos históricos, o circo sempre foi motivo de interesse de diversos 

modos de expressão artística. Seja por sua pluralidade, por valorizar as sutilezas da 

anatomia humana, seja pela via do sublime ou do grotesco, seja por apresentar o 

corpo como princípio espetacular. Um corpo que desafia limites, que se coloca 

diante do risco e faz dele sua potencialidade, assim como um corpo grotesco 

presente na figura do palhaço que enfatiza o ridículo dessas situações sublimes.  

 

Dado o seu potencial cênico anti-ilusionista, os teatrólogos do início 

do século XX que investiram no rompimento com a cena realista não 

escaparam ao encanto do circo. Encenadores, cenógrafos, 

iluminadores e atores foram buscar, desde o início, no circo, motivos 

para a criação teatral (Bolognesi, 2006:1). 

 

Bolognesi (2012) em seu artigo “A arte circense e a pesquisa no Brasil”, 

presente no livro Pesquisa em Artes Cênicas no Brasil: textos e temas3 aponta 

para o fato de que: 

 

A tendência atual em estabelecer uma polaridade entre o “circo 
contemporâneo” e o “circo tradicional”, por exemplo, necessita de 
uma sedimentação conceitual e ela só se consolidará na medida em 
que os conhecimentos históricos se tornem sólidos e diversificados 
(BOLOGNESI, 2012:67). 

                                                             
3
  TELLES, Narciso. (Org.) Pesquisa em Artes Cênica: Textos e Temas. Rio de Janeiro: E-

papers, 2012. 
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De fato, nesse trabalho não me interessa tensionar ainda mais essa 

polaridade; trata-se, antes, de perceber como esse movimento reafirma o quanto a 

linguagem circense, como vimos tentando demonstrar até aqui, se articula com as 

várias linguagens artísticas e como se dá a formação de novos profissionais fora do 

espaço da lona ― e a utilização da linguagem circense para a ampliação das 

possibilidades de criar, inovar e transformar em outras expressões artísticas. Grupos 

como o Fuzuê em Fortaleza, a Cia. Circo Mínimo em São Paulo, a Cia. Rebote em 

Brasília, a Cia. Intrépida Trupe no Rio de Janeiro, para citar somente alguns dos 

grupos no Brasil que alargam suas possibilidades de expressão ao dialogar entre as 

fronteiras do circo, do teatro e da dança tendo como ponto de partida o risco, 

pessoal e artístico. Como afirma Bolognesi: 

 

Do ponto de vista histórico, não há razão alguma para se denominar 
este movimento como “novo” ou “contemporâneo”. Os termos são 
imprecisos, justamente porque, desde seus passos juvenis, o circo 
sempre dialogou e incorporou as inovações dramáticas e teatrais 
(BOLOGNESI, 2006:12). 

 

A expansão da linguagem para além da lona circense acaba por facilitar a 

aproximação dos artistas do teatro e da dança com o circo. Sobre este aspecto, 

Bolognesi aponta algumas mudanças trazidas para as formas do circo tradicional:  

 

Algo que chama a atenção nessa transformação é a abolição da 
presença do apresentador no espetáculo. Os espetáculos desta nova 
tendência, denominada de “circo novo” ou “circo contemporâneo”, 
abdicam do fator “épico” e comunicativo do espetáculo para investir 
no aspecto, pode-se dizer, “dramático” e expressivo (BOLOGNESI, 
2006:11). 

 

São, portanto, estes aspectos que marcam as pesquisas e as produções com 

a arte circense fora do contexto da lona. Proposições artísticas que entrelaçam 

elementos-cacos com as dimensões gestual, visual, sonora e textual (LACHAUD, 
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2009:53). Estamos, portanto, em um território de difícil nomeação e classificação, em 

que processos de criação perpassam as fronteiras entre as linguagens cênicas, e se 

constroem entre tradição e inovação, entre o renovar e o repetir. Contexto no qual se 

insere a Cia. Circo Lúdico Experimental. A arte circense, assim como o teatro e a 

dança, participam de um intenso processo de mudança paradigmática que ocorre no 

pensamento e na prática artística contemporânea, como afirma Moreira (2012) em 

sua pesquisa sobre as concepções contemporâneas de dramaturgia4: 

 

Não encontrando espaço nas definições dramatúrgicas 
convencionais, novos grupos, artistas e pensadores de teatro, ao se 
depararem com a necessidade de teorizar sobre o fazer artístico, 
propõem novos conceitos de dramaturgia, que ora aparecem como 
“modalidades dramatúrgicas”, ora como “novas dramaturgias” 
(MOREIRA, 2012:10). 

 

De fato, o que vemos é que são amplos os diálogos possíveis no interior das 

artes cênicas, dando origens a nomenclaturas como: dança cênica, teatro dança, 

dança teatro, circo teatro, dança acrobática, teatro performance, entre outros 

(VILLAR e COSTA, 2006). As fronteiras diluídas em constante diálogo.  

 

 

 

 

 

                                                             
4
  MOREIRA, Laura Alves.  Dramaturgias contemporâneas: as transformações do conceito de 

dramaturgia e suas implicações. Dissertação de Mestrado de Março de 2012 - Departamento de Artes 

Visuais da Universidade de Brasília (Unb). 
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3. A ACROBACIA CÊNICA: RISCO E REPETIÇÃO NA INVESTIGAÇÃO DE 

NOVOS SENTIDOS PARA A TÉCNICA. 

 

  Há uma discussão que é central para pensarmos as singularidades de um 

trabalho com a linguagem circense enquanto foco da construção cênica, sendo esta, 

estabelecida pela noção de risco, apontado por diversos pesquisadores e artistas 

circenses, como sendo, como veremos adiante, um dos elementos fundantes da 

linguagem. O corpo tem papel central nas artes do picadeiro, é ele que materializa o 

risco e potencializa a performance. O corpo em cena no circo, tradicionalmente, 

carrega uma imagem que traduz o risco, a luta do homem contra a morte e as 

possibilidades de transgressões dos limites impostos aos corpos pelas normas, ou 

simplesmente pelas leis da física como a gravidade. É a partir do risco que se 

desenha a estética específica que caracteriza o espetáculo circense (GUZZO, 2014). 

Quando o espectador se vê diante das proezas do corpo circense ele percebe a 

dimensão da potência humana. 

Sirejols (2009:61), em artigo publicado na tradução do livro O circo no risco 

da arte, expõe que ao partimos desse pressuposto da contaminação mútua entre as 

linguagens cênicas, vemos que falar de um circo-teatro, assim como se falar de 

dança-teatro, do teatro-performance, da dança-circo etc. suporia que existem formas 

puras de cada uma dessas artes. Interessa-nos, nesse terreno de difícil nomeação, 

que é, de modo geral, a arte contemporânea, destacar o risco como principal 

elemento que a linguagem circense apresenta para exploração das possibilidades 

de criação artística em diálogo com outras linguagens cênicas como o teatro, a 

dança e a literatura.  

Quando falamos do risco na linguagem circense, há de se levar em conta que 

cada modalidade apresenta variáveis, seja o risco das claves do malabarista caírem 

ao chão, do risco no anti-heroísmo do palhaço, do risco de queda de um equilibrista. 

Falo aqui, portanto, dos riscos inerentes à técnica acrobática e de como esse risco 

que afirma a potência do corpo acaba por propor uma poética da cena. Na Cia. CLE, 

desenvolvemos trabalhos com outras modalidades como a pirofagia, o 
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contorcionismo e o palhaço, mas a fim de nos aprofundarmos no recorte proposto 

com a criação desse novo espetáculo, vamos refletir adiante sobre o risco no 

trabalho com a técnica acrobática, assim como sobre a técnica enquanto processo 

investigativo. 

A acrobacia de solo, no aprendizado das artes circenses, trata-se de uma 

modalidade que se apresenta como base primordial para outras formas de 

acrobacia, como as modalidades acrobáticas aéreas ou mão à mão. Consiste no 

domínio e conhecimentos das séries de movimento básicos, como o rolamento para 

frente e para trás, parada de mão, reversão, ponte, estrela, salto leão etc. Todo 

treinamento nesta modalidade se inicia com o aprendizado destes elementos. 

Alguns desses movimentos são conhecidos na infância, no entanto, estamos falando 

de um grau de controle para a execução precisa destes ― o que, portanto, também 

exige treino e repetição. A prática e a repetição permitem um domínio do corpo para 

a execução das sequências. A repetição é necessária, mesmo a dos movimentos 

básicos já incorporados, independente do nível de aprendizagem. 

  O aprendizado do corpo acrobata dá-se de uma forma gradativa. Não é 

possível dar um salto leão se o acrobata não possuir o domínio de execução em um 

rolamento. São exercícios e atividades sensoriais que colocam o corpo em situações 

que não estão presentes na experiência cotidiana. Falo aqui de uma construção da 

técnica, a qual todas nós, integrantes da Cia. CLE, passamos, cada uma em um 

contexto diferente, o que nos permitiu adquirir, com a repetição, um repertório 

corporal que tem por base a técnica acrobática. Nesse sentido, logo adiante vamos 

refletir sobre possibilidades de pensar a técnica como investigação para a 

construção de uma acrobacia cênica, como veremos a partir do pensamento que 

fundamenta a técnica Kaluss Vianna. 

A acrobacia além de contribuir para a preparação corporal do artista circense 

também o coloca diante do risco, do desequilíbrio e da suspensão. A técnica 

acrobática, portanto, se constitui dessa sucessão de situações que transitam entre a 

estabilidade e a instabilidade. É caracterizada por abranger e trabalhar em seu 

aspecto total todas as partes do corpo na execução dos exercícios. Uma prática que 
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necessita de força física, consciência corporal e, do ponto de vista psicológico, 

confiança (VIEGAS, 2008:242). É bastante comum durante o aprendizado da técnica 

a expressão: “livra o pescoço!”, o que deixa claro que o principal risco na prática 

acrobática é o de sofrer lesões ou torsões sérias nessa região. É comum também 

ouvirmos: “o movimento deve ter começo, meio e fim precisos”, alertando para o fato 

de que não se pode iniciar de qualquer jeito e nem desistir do movimento durante a 

execução ― o que pode trazer riscos imprevisíveis com a perda de domínio do 

corpo. 

Goudar (2009) afirma que ao falarmos de aprendizado do risco, estamos 

falando de quatro fases de aprendizagem das artes circenses de uma forma geral: 

descoberta, controle, domínio e virtuose. Um processo que passa pela exploração 

do desequilíbrio e do risco eminente, indo em direção à busca pela estabilidade, seja 

ela estática ou dinâmica, obtida através da repetição. A partir daí o praticante pode 

de forma consciente ser capaz de romper com o equilíbrio e retornar a ele; somente 

após esse processo torna-se possível alterar a velocidade de execução das séries 

de movimento.  

A técnica acrobática trabalha com o que Laban (1978) denominou de 

equilíbrio instável, como sendo o equilíbrio que acontece quando o centro de 

gravidade tende a alterar sua relação normal com o ponto de suporte. Busca-se no 

treinamento da técnica circense uma preparação corporal que só pode ser 

alcançada pela repetição e constância do trabalho. A apreensão de todo esse 

processo pode levar alguns anos e está diretamente relacionando à intensidade do 

treinamento que deve se dar de uma forma progressiva. Goudar, conclui: 

 

Dessa maneira, o fato de se colocar deliberadamente em 

desequilíbrio requer e permite a aquisição de capacidades 

neuromotoras que, pelo desencadeamento, transformam-se em uma 

linguagem específica dos artistas de circo. Essa modalidade de 

expressão pelo desequilíbrio cria a hipótese de uma estética do risco 

(GOUDAR, 2009:27). 
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“Uma modalidade de expressão pelo desequilíbrio” é o que permite a 

linguagem circense em sua proposição de uma estética do risco. Portanto, seguimos 

em nossos processos criativos nos questionando: quais as possibilidades de 

investigação cênica utilizando as imagens e discursos corporais gerados pela 

técnica acrobática e pelo corpo em risco? São questões que surgem como recorte 

da pesquisa.  

Um corpo acrobata desenha sua poética pelo espaço, necessita de força e 

flexibilidade, trabalha com (des)equilíbrios. E é nesse limiar entre o equilíbrio e o 

desequilíbrio que se depara constantemente com o risco. Quanto mais apreende e 

incorpora a técnica, mais o artista circense vai controlando as possibilidades de 

risco. Segundo Mariana Guzzo, 

 

Histórias do corpo em risco, histórias do risco do corpo. Falar de 

risco do acrobata, do risco do corpo como obra de arte, é falar da 

história do corpo. É olhar para a história por meio do corpo e antes 

de tudo problematizar uma prática corporal, um fazer do corpo que 

envolve não só sentidos para quem o pratica, mas também para um 

público expectador... (GUZZO, 2009, p.45). 

 

Ainda para refletir sobre o papel do risco neste processo de contaminação 

entre as linguagens cênicas, encontro na pesquisa de Bianca Simões Peixoto, 

dançarina, artista circense, professora e pesquisadora de dança e circo, uma 

abordagem sobre o trabalho das companhias Picolino de Artes do Circo (BA) e Dani 

Lima (RJ). Nela se propõe a aproximação entre as duas áreas, a dança e o circo, 

sendo entendida como uma solução adaptativa, que vem permitindo a continuidade 

de suas atividades frente às intensas mudanças socioculturais da atualidade, 

transformando irreversivelmente os seus campos. Em artigo publicado na revista 

Aspas e intitulado “Dança, Circo e Risco: diálogos na cena contemporânea”, aponta 

o elemento risco como, talvez, o ponto aglutinador: 

Aqui se sugere que, ao organizar-se no corpo, a dança assume a 
peculiaridade deste (e da arte como um todo) de ser uma antena do 



41 

 

 

seu tempo, configurando mecanismos de comunicação entre o 
mundo, o corpo que nele vive e a dança que esse corpo faz. Então, 
na busca por ressignificações para o elemento risco, tão presente no 
imaginário contemporâneo, é possível que uma vertente sua tenha 
se aproximado do circo, sendo o risco uma das bases da dramaturgia 
circense (PEIXOTO, 2013:87) 

 

Já Leqoc (2004) pensou que o jogo acrobático possibilitaria a busca por um 

limite da expressão dramática; nesse sentido, apostou em uma acrobacia dramática 

para o treinamento do ator. O que ele defende é que além do trabalho com a 

flexibilidade, força e equilíbrio que são inerentes ao aprendizado da técnica, há a 

possibilidade de buscar a justificação dramática do movimento. Uma ideia que, de 

outro modo, também perpassa o pensamento de Artaud (2006) quando o mesmo 

fala de um atletismo afetivo, trazendo questões para pensarmos: onde se localiza o 

sentimento? 

 

O importante é tomar consciência dessas localizações do 
pensamento afetivo. Um meio de reconhecimento é o esforço; e os 
mesmos pontos sobre os quais incide o esforço físico são aqueles 
sobre os quais incide a emanação do pensamento afetivo. Os 
mesmos que servem de trampolim para a emanação de um 
sentimento (ARTAUD, 2006:157). 

 

Essa potência do corpo é o que alimenta a linguagem circense ― e é essa a 

nossa matéria de criação. Seguimos, portanto, neste nosso trabalho buscando entre 

a acrobacia dramática, a que se refere Lecoq (2004), e este atletismo afetivo, a que 

se refere Artaud (2006), a construção de uma poética a partir da acrobacia 

intentando investigar e ressignificar o repertório técnico que apreendemos nestes 

anos de trabalho. Encontrando pontos de diálogos entre estes diferentes corpos, 

assim como destes em relação a sua própria história. Podemos concluir que o 

próprio corpo é uma história. Um corpo em cena carrega suas memórias, 

experiências. Rudolf Laban (1978) ao estudar o movimento reflete sobre o esforço 

como resultado de uma excitação interna, provocada tanto por uma impressão 

sensorial imediata quanto por uma complexa cadeia de impressões sensoriais 

previamente experimentadas e arquivadas na memória (LABAN, 1978:49). 
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 A proposição de uma acrobacia cênica nos permitiu experimentar caminhos. 

Investigar o que o risco da técnica acrobática propõe como estética e como poética 

da cena. Nestes quase dez anos, o nosso trabalho vem se fundando na investigação 

da técnica acrobática a partir de um recorte dramatúrgico, entendendo a dramaturgia 

como um fio que tece, ata e dá sentido ao processo criativo (GREINER, 2005). No 

caso deste novo processo criativo, a poesia de Manoel de Barros é o que costura a 

composição do espetáculo Quintal.  É, portanto, este recorte que nos coloca diante 

das possibilidades de pesquisa do movimento, é neste contexto onde se acionam as 

conexões entre nossos corpos e o mundo, onde as imagens corporais emergem a 

fim de se relacionar com o contexto da criação.  

Para começar a percorrer as reflexões sobre a rede de relações que se 

instituíram com a criação do espetáculo Quintal, penso que se faz necessário pensar 

também sobre a importância de um estudo das possibilidades de propor uma 

acrobacia cênica. A primeira vez que ouvi esse termo foi quando Sâmia Bittencourt, 

artista circense, atriz, bailarina e diretora da Cia. CLE, o utilizou para conceituar o 

nosso trabalho. Fiz uma pesquisa na rede para conferir se havia algum registro no 

uso desse termo, bem como o procurei na bibliografia levantada, nos documentários 

e vídeos que assisti. Não encontrei ― o que mais se aproximou foi o termo 

acrobacia dramática, utilizado por Lecoq (2004), como vimos. Falo isso não para 

ressaltar uma espécie de ineditismos ― não há nada de inédito aqui. Inúmeras 

trupes e grupos circenses ao redor do mundo trabalham com os desdobramentos da 

técnica acrobática em suas mais diversas possibilidades para pensar suas 

produções. Falo desse levantamento para afirmar que o que trago como reflexão é 

parte de um processo de construção teórico/prático de uma acrobacia cênica 

pensada/experimentada pela Cia. CLE nestes anos de trabalho e mais 

especificamente na composição do espetáculo Quintal. 

  Sâmia, quando fala da construção de uma acrobacia cênica afirma que a 

acrobacia é uma técnica que nos permite ressignificações em busca de novos 

sentidos. É neste rumo que conduzimos o processo investigativo. O termo técnica 

traz consigo uma série de códigos construídos, sua forma verbal remete a algo 

fechado e que se reduz a uma fórmula que precisa ser repetida (MILLER, 2005:27). 
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É o que afirma Miller ao perceber algumas concepções errôneas acerca dos usos da 

técnica Klauss Vianna5. Defende que esta se trata de uma técnica em movimento. 

Dessa mesma forma, falamos de um processo de repetição investigativa da técnica 

acrobática, onde ela mesma torna-se o caminho a ser descoberto. 

 

É certo que todo treinamento tem consequências no corpo. Um corpo 
treinado com horas diárias de clássico será diferente de um corpo 
com treino de técnicas circenses, que por sua vez, será diferente do 
treino de técnicas de moderno etc. Contudo, se a própria técnica se 
apresenta como processo de investigação na sua construção 
didática, como o faz a técnica Klaus Viana, o indivíduo já se 
disponibiliza de forma distinta entre outras aulas, e a sua aplicação 
será direcionada à pesquisa corporal em questão (MILLER, 2005:28). 

 

 A abordagem de Miller (2005:30) muito nos auxilia para pensar a ação 

criativa imbricada na ação técnica; fala, assim, de um “corpo em relação”, posto que 

a ação investigativa do indivíduo é a do seu corpo em relação ao todo, ao outro, ao 

espaço, ao ambiente e à própria criação, formando uma rede de percepções. Os 

estudos de uma dramaturgia corporal a partir da técnica Klauss Vianna também 

fazem parte do trabalho de Neide Neves (2008) e da mesma forma me instigam a 

pensar a técnica acrobática não somente como o desenvolvimento de figuras fixadas 

em uma sequência de movimentos. Greiner, por sua vez, afirma, que 

 

A noção de vocabulário ou padrão de movimento não é mais o 
começo de todo processo de criação. Muitas vezes vocabulário 
emerge (ou não) durante o processo de criação, mesmo sem estar já 
formulado no começo da pesquisa (GREINER, 2005:78). 

 

A proposição de uma acrobacia cênica está, portanto, fundada em processos 

de repetição, de reprodução do movimento até que estes se tornem diferentes, 

apontando para uma reconstrução. E é nesse sentido que o interesse sobre a 

                                                             
5  Bailarino, coreógrafo, preparador e diretor corporal de atores, filósofo da dança ― como 

brincava ― e, sobretudo, pesquisador e professor, Klauss desenvolveu um trabalho de movimento 

que atualmente é conhecido como técnica Klaus Vianna. Atuou desde os anos de 1940, quando 

iniciou sua carreira no balé clássico (NEVES, 2008:35). 
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técnica não recai sobre a excelência da execução de um vocabulário de movimentos 

acrobáticos mas, sim ― e entrando em consonância com a técnica Klauss Vianna 

―, nos estímulos capazes de fazer emergir as possibilidades de conexões internas 

e externas ao sistema corpo, entendendo o corpo como um sistema aberto (NEVES, 

2008:104). Nesse sentido, segundo a autora,  

 

Klauss, reconhecia dois tipos de forma: aquela preconcebida, 
estática, repetitiva, que é o oposto do movimento, que é vivo; e 
aquela que é fruto do autoconhecimento e dos espaços internos, que 
é viva, expressiva, que é o próprio movimento (NEVES, 2008:39). 

 

A pesquisadora e bailarina Ciane Fernandes, ao introduzir a reflexão sobre a 

repetição no trabalho de Pina Baush6, aponta que a repetição é muito usada na 

dança, por professores, coreógrafos, bailarinos, para construir ou rearranjar e 

confirmar vocabulários de movimento no corpo dançante. Nas artes cênicas, em 

geral, é parte do treinamento e do processo criativo. Além do fato de estar presente 

também na apresentação cênica, em cada dia o grupo repete o espetáculo de uma 

forma diferente, já que se encontra em outro momento ― sendo, então, intrínseco às 

artes cênicas este paradoxo de repetir e ao mesmo tempo ser diferente 

(FERNANDES, 2007:52). No caso do trabalho de Pina, a repetição atua como 

método de criação, pois através desse recurso a diretora vai afastando as histórias e 

sentimentos pessoais dos bailarinos que inspiram o processo investigativo, para dar-

lhes uma outra qualidade estética (FERNANDES, 2007:50). Para nós o que nos 

interessa é, a partir de reflexões como essas trazidas relativas ao trabalho de Pina, 

pensar: de que forma a repetição pode se dar de uma forma investigativa? 

Na criação do espetáculo Quintal, o ponto de partida foi, assim, a 

investigação da técnica como forma em movimento. A partir da improvisação 

fomos buscando o encadeamento de elementos acrobáticos repetidos 

exaustivamente durante meses de ensaio. Foi com a repetição desta pesquisa 

anterior do movimento, concomitantemente à pesquisa da obra do poeta que 

                                                             
6
  Vide Fernandes (2007:54). 
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elegemos como recorte dramatúrgico, que adentramos o terreno baldio da poesia 

de Manoel de Barros a fim de incorporá-la.  
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4. O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO CÊNICA 

 

4.1. O espetáculo 

 

Refletindo sobre as ferramentas criativas que levantamos no decorrer do 

processo, vemos que estas se prestaram à construção de uma dramaturgia corporal 

pautada pela poética de Manoel de Barros. No processo de composição cênica do 

espetáculo Quintal, dividimos a costura dramatúrgica em um prólogo e três partes 

que nomeamos a partir de expressões retiradas da poesia e que se apresentam 

através de uma lógica interna ao processo criativo. Nesse tocante, como um norte, 

em um exercício de criar atravessamentos e sentidos que emergem entre nossa 

pesquisa corporal e a obra do poeta, de onde partem as metáforas e imagens que 

permeiam a feitura deste trabalho. 

 

Fig. 3 – Prólogo  

 

  Foto: Vítor Grilo (2017) 
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Quase todas as cenas do espetáculo partem de uma experimentação 

corporal, com exceção do que chamamos de prólogo ― uma conversa com o 

público sobre nosso empenho em corporificar a poesia de Manoel de Barros, um 

momento de proximidade, como se estivéssemos recebendo as pessoas em nosso 

quintal, sem personagem, sem representação, no entanto com corpo ativo, 

presença, respiração, atenção, olhar, elementos que diferenciam o corpo em cena e 

o corpo cotidiano. No prólogo trazemos duas pistas centrais que estão presentes na 

poesia de Manoel de Barros e que nos deram um norte na construção dramatúrgica 

do espetáculo: I – a palavra deve chegar a um grau de brinquedo para ser séria de 

rir; II – a poesia deve ser incorporada.  

O prólogo também destaca alguns dos mecanismos de criar do poeta. Nessa 

cena está presente o poema A disfunção:  

Se diz que há na cabeça dos poetas um parafuso de a menos. 

Sendo que o mais justo seria de ter um parafuso trocado do que a 

menos. A troca dos parafusos provoca nos poetas uma certa 

disfunção lírica. Nomearei abaixo 7 sintomas dessa disfunção lírica. 

1-Aceitação da inércia para dar movimento às palavras.                                                                   

2- Vocação para explorar os mistérios irracionais.                                                                                                                            

3- Percepção de contiguidades anômalas entre verbos e 

substantivos.                                                     

4- Gostar de fazer casamentos incestuosos entre palavras.                                                               

5- Amor por seres desimportantes, assim como pelas coisas 

desimportantes.                                        

6- Mania de dar formato de canto às asperezas de uma pedra.                                                          

7- Mania de comparecer aos próprios desencontros.                                                                    

Essas disfunções líricas acabam por dar mais importância aos 

passarinhos do que aos senadores.   

(Manoel de Barros in Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo/Poesia 

Completa, 2010). 
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 Seguimos a cena nos questionando: o que Manoel de Barros traz em sua 

poesia que é mais importante do que os senadores, vice-presidentes, presidentes da 

câmara e do senado? 

Parte I – O menino molhado de peixe 

Percebendo Manoel de Barros de forma sensorial. Observar, deter-se, se 

deixar levar, como um rio que passa atrás da casa, uma cobra d´água, ou seria 

uma enseada? Se entreter para nascer a poesia. Sentar-se, observar e 

humanizar as coisas, o tempo, assim como coisificar o homem. A investigação 

corporal criando imagens que operam por semelhança.  É o que o poeta propõe e 

que nos inspira em seu método de criação.  

                                 Fig. 4 – Esteira 

                                                                              
Fonte: Vitor Grilo (2017) 
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Em off, a voz de uma criança (Ezequiel Garcia, meu filho) declamando o 

poema Palavras, trazendo essa ideia da infância das palavras, de uma vanguarda 

primitiva, das percepções infantis ― são termos que o poeta utiliza frequentemente 

em suas entrevistas, em seu empenho de se colocar contra a razão, de trazer a 

imagem para apagar a ideia central. Segundo o poeta, a metáfora destrói qualquer 

ideia. 

 

Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a 

linguagem? Vejamos: eu estou bem sentado num lugar. Vem uma 

palavra e tira o lugar de debaixo de mim. Tira o lugar em que eu 

estava sentado. Eu não fazia nada para que a palavra me 

desalojasse daquele lugar. E eu nem atrapalhava a passagem de 

ninguém. Ao retirar de debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só 

havia um grilo e sua flauta de couro. O grilo feridava o silêncio. Os 

moradores do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e 

retirou o grilo da flauta. Agora eu pergunto: quem desestruturou a 

linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que retiraram de 

debaixo de mim? Não era para terem retirado a mim do lugar? Foram 

as palavras pois que desestruturam a linguagem. E não eu. (Manoel 

de Barros in Ensaios Fotográficos /Poesia Completa, 2010). 

 

A poesia sendo narrada, um corpo atravessa o palco horizontalmente, sempre 

suspenso pelo apoio nos outros corpos, que lhe servem como superfície. É daí onde 

começamos a vislumbrar as miudezas de nosso Quintal. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

Fig. 5 - Sardinha   

 

Fonte: Vitor Grilo (2017)        

 

Sardinha é uma sequência de movimentos acrobáticos que reúne a 

cambalhota de frente passando por um apoio nos joelhos que provoca a inversão 

para a cambalhota de costas seguida de uma oitava. Esta sequência de movimentos 

funciona como um entremeio ao juntar-se com a sequência individual I (gesto 

dançado), criando uma ligação entre a Esteira e o Duo I.  
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Fig. 6 - Duo I 

 

Fonte: Vitor Grilo (2017)     

   

 A experimentação da poesia no corpo, criando imagens corporais que 

emergem de uma ambiência trazida pela obra do poeta. No fim da tarde nossa mãe 

aparecia nos fundos do quintal: Meus filhos, o dia já envelheceu, entrem para dentro. 

Um pôr do sol ao som dos grilos, grilo um ser imprestável para o silêncio (Manoel de 

Barros in A arte de Infantilizar Formigas - Livro Sobre Nada /Poesia Completa, 

2010). 

 

Parte II – Para ser séria de rir 

 

A partir daqui começamos a encontrar com um Manoel de Barros que se 

mistura com as palavras, num exercício de brincar/criar, onde emerge o lúdico de 
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sua poesia. O quintal como lugar da brincadeira. Sabe o que é bocó para Manoel de 

Barros? Um ser sem pensa. 

As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do 
quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. A gente inventou um 
truque para fabricar brinquedos com palavras. O truque era só virar 
bocó (Manoel de Barros in A arte de infantilizar formigas, Livro sobre 
Nada/Poesia Completa, 2010). 

 

Fig. 7 - Exercício de virá bocó 

 

Fonte: Vitor Grilo (2017) 
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Fig. 8 - Exercício de virá bocó 

 

Fonte: Vitor Grilo (2017) 

 

Reunimos uma brincadeira inventada a outras duas que fizeram parte de 

nosso repertório na infância. A primeira nomeada de eu verbo é parte da tentativa de 

incorporar a poesia a partir dessa condição de ser bocó, um ser sem pensa, que 

fabrica brinquedo com palavras, como propõe o poeta. As palavras/ações propostas 

por nós a partir da leitura da obra viram brinquedo em nossos corpos. Sete ações, 

intercaladas em um tempo ternário. Pé direito e pé esquerdo e zerinho ou um são 

brincadeiras que também trazemos e fazem parte desse nosso exercício de virá 

bocó, de buscar o criançamento da palavra em matéria de poesia.  
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                         Fig. 9 - Solo I     

 

                          Fonte: Vitor Grilo (2017)    

      

Lembro do menino repetindo as tardes naquele quintal. (Uma 

didática da Invenção – Poemas concebidos sem pecado/Poesia 

Completa, 2010)  
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 O solo dá-se como um ponto de transição. Onde a repetição começa a se 

apresentar enquanto elemento que sintetiza o que vimos construindo até ali, a 

corporeidade encontrada a partir dessa junção entre poesia e corpo. 

 

Parte III – Repetir é um dom do estilo 

  Como o brincar com as palavras se torna método na poesia de Manoel de 

Barros? O vocabulário de movimentos construído a partir de questionamentos como 

este se repete em nossos diferentes corpos, ganhando, portanto, matizes distintas. 

O lugar da invenção ― repetir, repetir até que se torne diferente. O poeta e seu 

método de criação. 

Fig. 10 - Balanço 

 
Fonte: Vitor Grilo (2017)     
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Depois que iniciei minha ascensão para a infância, vi como adulto é 

sensato! Pois como não tomar banho nu no rio entre os pássaros? 

Como não furar lona de circo para ver os palhaços? (Manoel de 

Barros in Ascensão, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo/Poesia 

Completa, 2010).  

 

 Um balanço no quintal e a brincadeira se instaura. Lugar de ser pássaro, os 

corpos que desafiam a gravidade, se colocam em risco. Na cena a virtuose poética 

da obra de Manoel de Barros. 

 

                                 Fig. 11 - Solo II 

                                                         

Fonte: Vitor Grilo (2017)         
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Percorro todas as tardes um quarteirão de paredes nuas. Nuas e 

sujas de idade e ventos. Vejo muitos rascunhos de pernas de grilo 

pregados nas pedras. As pedras, entretanto, são mais favoráveis a 

pernas de moscas do que de grilos. Pequenos caracóis deixaram 

suas casas pregadas nestas pedras. E as suas lesmas saíram por aí 

à procura de outras paredes. Uma espécie de gosto por tais 

miudezas me paralisa. (...) (Manoel de Barros in Miudezas, Tratado 

Geral das Grandezas do Ínfimo/Poesia Completa, 2010). 

 

A repetição em nova ambiência, trazendo uma textura influenciada pela 

brincadeira do balanço, o mesmo percurso de movimento na Esteira, dessa vez 

tendo um novo suporte ― o chão como superfície de apoio. O contorcionismo que 

sobressalta a brincadeira com o corpo, o prazer de dobrar-se e desdobrar-se ao 

percorrer e observar as imagens que sobressaltam no quintal que inventamos.                                              

Fig. 12 - Duo II  

 

Fonte: Vitor Grilo (2017)  
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 “Passei a vida brincando (...). Todo mundo ri da minha poesia, ri quando 

compreende. Quando sente principalmente os versos”7. A comicidade e a poesia de 

Manoel de Barros, a busca pela sensação e não pelo sentido. O cômico como forma 

de transver o mundo, o acrobático e a busca de outras perspectivas do olhar. 

 

Fig. 13 - Solo III 

 

Fonte: Vitor Grilo (2017) 

  

                                                             
7  Entrevista com Bosco Martins, Programa Fora do Eixo realizado pela TVE em 2006 , em homenagem 

aos 90 anos do poeta. Em: https://www.youtube.com/watch?v=63llTjD_8fw  (Acessada em 10/11/2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=63llTjD_8fw
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Aqui o olhar ganha formato de inseto, de árvore, de rã, de ave. Escutar o 

chão, para ser o lugar de onde se olha, ser o próprio chão. As imagens de um corpo 

coisal, a palavra contagiada por esse corpo, uma palavra que se quer acrobática. 

Ver as coisas ganharem corpo, o corpo fônico das palavras. 

 

                      Fig. 14 -Manipulação 

 

                      Fonte: Vitor Grilo (2017) 
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A trilha sonora dá o tom de pasto, largo, a perder de vista. Não há mais 

cercas, não há muros. Nosso quintal é o mundo, como diria o poeta. Através e partir 

dele dar a ver as insignificâncias, do mundo e as nossas.  

 

 

Registro do processo  

 

Quando nos debruçamos sobre o estudo dos processos criativos em sua 

constante mutabilidade, em sua abertura para o acaso e para o imprevisível,  

colocamo-noss diante do desafio de buscar caminhos metodológicos que também 

fossem dinâmicos e criativos. Ao mesmo passo que estudo nosso processo, estou 

também o vivenciando. Neste capítulo trago para a pesquisa as interações com o 

meio e com minhas parceiras de companhia; é através dessas interações que 

busco expor nossa realidade criadora. A partilha dessas construções levantadas 

no decorrer desses dezoito meses foi pautada na construção de documentos de 

processo que atuam como índices e apontam para as escolhas e recursos 

utilizados na construção da obra.  

Nesse sentido, são ferramentas, como o vídeo, a fotografia, desenhos, 

anotações, poesias e fundamentalmente conversas gravadas após os ensaios e 

encontros. Percebi durante o processo de pesquisa que os documentos que 

revelam os vestígios da criação não podem ser construídos a partir de uma 

necessidade somente minha enquanto artista pesquisadora, já que, é claro, 

estamos falando de uma criação coletiva. Trazer propostas e planejar estratégias 

de documentação foi um meio imprescindível para partir em busca dos 

desdobramentos do processo criativo; no entanto, percebo que o empenho para a 

realização desta pesquisa se apoiava na disponibilidade de minhas parceiras de 

trabalho. Por isso se fazia eminente perceber as dinâmicas do grupo, as nuances 

de ser e estar como artista e pesquisadora no interior de um processo criativo. 

Dessa forma, vejo que durante esses meses de forma espontânea, Sâmia 

Bittencourt, que já gostava de criar notações, as fez com mais frequência; Danielle 

Freitas, que já gostava de registrar os ensaios, o fez com mais rigor. A partir 
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desse rigor, o vídeo tornou-se ferramenta fundamental de análise do processo 

criativo em seu curso, propiciando um aprofundamento na pesquisa corporal 

desenvolvida. Por estarmos todas em cena, era indispensável esse olho que 

observasse de fora, já que é dos vídeos dos ensaios que retiro também boa parte 

das imagens que apresento neste capítulo, uma vez que tornara-se impossível 

estar em cena e registrá-la ao mesmo tempo. 

 Uma das primeiras propostas, como já havíamos feito na criação de 

Erêndira, foi a de termos cada uma um caderno de processo. Nossos cadernos de 

processo atuaram enquanto bússola na construção desta pesquisa. Lá estavam 

registradas impressões, relatos, desenhos, estudos realizados, poemas, 

exercícios, escolhas, germes que alimentaram o processo de composição cênica 

do espetáculo Quintal. As pesquisas artística e acadêmica entrelaçadas, exigindo 

de nós uma presença ativa. Nesse sentido, através dos documentos de processo 

levantados neste percurso é possível partilhar nossas opções estéticas, nossos 

procedimentos criativos, a escolha para a composição dos signos. No entanto, 

mais que isso, as ferramentas que utilizamos permitem, como veremos, acessar o 

movimento que opera no nível do sensível, que diz respeito a nossa apreensão da 

realidade e de como esta se reflete em nossa criação. 

Uma grande parte dos pontos centrais de discussão surgem a partir de 

conversas gravadas ― que não se deram como entrevistas, mas que eram 

sempre alimentadas pelas discussões teóricas que vinham arregimentando tanto 

o estudo de processos criativos quanto sobre dramaturgia, corpo, circo e cena. 

Toda a conceituação levantada sobre nosso trabalho passou pelo crivo da 

Companhia, todo pensamento articulado a partir de nossa prática foi partilhado de 

forma consensual. Nesse sentido, a conversa tornou-se também um método na 

construção dos pilares que sustentam nossa criação. Penso que esta pesquisa 

nos auxiliou no fortalecimento destes pilares, porque em verdade eles já estavam 

sendo levantados nestes quase dez anos de trabalho da Cia. Circo Lúdico 

Experimental.  
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3.2. Estratégias 

 

Para criar o que nos interessava foi necessário  buscar os desdobramentos 

da técnica que nos permitiram descobrir como apresentar a virtuose e o risco, que 

são inerentes à técnica acrobática, em sua potência expressiva e dramatúrgica. 

Dessa forma, se pensamos de maneira sintética no que até agora discutimos, 

posso inferir, que nosso trabalho esteve pautado em seus processo de 

composição cênica nas seguintes etapas: a investigação da técnica, através de 

jogos e encadeamento de sequências acrobáticas; e a pesquisa de ações e 

gestos a partir da poesia de Manoel de Barros. 

Como método de composição, como forma de acúmulo e organização do que 

vai sendo experimentado a Cia. CLE parte de uma pesquisa que se dá através da 

articulação desses procedimentos investigativos. 

Começamos a delinear o que Salles (2008) aponta como sendo o projeto 

poético na construção do espetáculo Quintal. O grande projeto vai se mostrando, 

desse modo, como princípios éticos e estéticos, de caráter geral, que direcionam o 

fazer do artista: princípios gerais que norteiam o momento singular que cada obra 

representa. Trata-se da teoria que se manifesta no “conteúdo” das ações do artista: 

em suas escolhas, seleções e combinações (SALLES, 2008:39). 

Trazê-los à tona não nos interessa para traduzir as imagens escolhidas para 

a composição ou buscar um correspondente direto entre as imagens corporais 

presentes na pesquisa de movimentos e as imagens que emergem da poesia. O 

que nos interessa é apresentar um registro e reflexão sobre tendências criativas 

que nos perseguiram na construção dessa obra e de que forma elas estão 

presentes na escolha dos recursos e estratégias ― e de como são capazes de 

formar um conjunto de princípios que tem sua materialização a partir da 

documentação do processo.  

Quando nos questionamos lá no início ― às vezes também no meio ― do 

processo sobre como seria o figurino, o cenário, a trilha, a identidade visual, aos 
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poucos fomos percebendo que os elementos iam sendo visualizados no decorrer 

do percurso, as imagens que iam se apresentando, os encontros, as conversas, os 

espetáculos, as leituras e a própria pesquisa do movimento em si iam alimentando 

a imaginação criadora. Era o que nos permitia pensar a criação do espetáculo 

como um sistema aberto, onde a troca de informações com o ambiente ocorre 

constantemente. 

É nesse sentido que Salles (2008) percebe a criação enquanto uma rede que 

se define em seu próprio processo de expansão, concluindo que são as relações 

que vão sendo estabelecidas durante o processo que constituem a obra. Estas, 

portanto, se dão através de um percurso que não busca fixidez mas, sim, fluidez. 

Salles (2008) aborda detidamente muitas destas questões em seus estudos sobre 

a Crítica de Processos ― e nos auxilia nesta tentativa de analisar as formas de 

produção de conhecimento em arte, atentando para os procedimentos artísticos 

que são adotados e que embasam as escolhas sempre sujeitas às variações 

inerentes ao nosso ofício. E sintetiza Salles (2008): “o objeto dito acabado 

pertence, portanto, a um processo inacabado”, posto que, um processo criativo, 

como afirma a autora, se dá em um contexto relacional construído a partir de 

diálogos. Daí a afirmação de que a criação se constitui enquanto ato comunicativo. 

Nesse sentido, as experiências, memórias, encontros, leituras, conectados em 

redes de criação influenciam constantemente e diretamente o processo, sendo 

capaz de mudar-lhe o rumo. Aprender a lidar com a incerteza, administrando as 

angústias, é, sem dúvidas, o desafio que acompanha a criação. 

 

3.2.1 Ferramentas de fazer palavra virar corpo: recursos criativos na 

composição do espetáculo Quintal 

 

Sou leso em tratagem com máquina. Tenho desapetite para inventar 
coisas prestáveis. Em toda minha vida só engenhei 3 máquinas. 
Como sejam: uma pequena manivela para pegar no sono. Um 
fazedor de amanhecer para usamentos de poeta. E um platinado de 
mandioca para o fordeco do meu irmão. (Manoel de Barros in Livros 
Infantis/O Fazedor de Amanhecer, 2010: 473) 
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Quem não tem ferramenta de pensar, inventa. 
(Manoel de Barros in Livros Infantis/O Fazedor de Amanhecer, 2010: 

473) 
 

 De posse de toda a reflexão anterior, iniciamos uma abordagem mais 

detalhada sobre o processo de composição cênica do espetáculo Quintal. Partimos 

de uma pesquisa investigativa da técnica acrobática em busca de elementos e 

recursos criativos que serão apresentados como questões centrais sobre o modo 

como compusemos a partir deles e de como eles se apresentam na construção de 

documentos do nosso processo. 

Com esta criação, propusemos fisicalidade, imagem e movimento à poesia de 

Manoel de Barros que também é física, imagética e dinâmica. A dramaturgia que 

tecemos na criação do espetáculo Quintal evoca imagens acionadas através do 

corpo, compondo o gesto, fazendo submergir uma rede de signos que se entrelaçam 

à obra do poeta ― e, dessa forma, foi dando novos sentidos às figuras e 

movimentos acrobáticos. Poeta das grandezas do ínfimo, Manoel de Barros afirmava 

que poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender é parede: 

procure ser árvore (in Sabiá com Trevas, Arranjos para Assobio em Poesia 

Completa, 2010) Entendendo incorporar como parte de um processo que dá forma 

tangível às ideias (FERNANDES, 2006:46). Durante o processo de criação do 

espetáculo, que se inicia por volta de setembro de 2015, nos deparamos com 

múltiplas possibilidades da poesia de Manoel de Barros, mas ali algo já ressaltava e 

para nós tornou-se central no processo de composição do espetáculo: fazer palavra 

virar corpo, fazer palavra virar gesto, ação, movimento. Nossos corpos no espaço 

desenhando a poesia.  

Nesse contexto libertador que é a obra do poeta algo nos impulsionava ao 

encontro, e fomos, assim, aproximando a poética de Manoel de Barros à poética da 

linguagem circense ― talvez ingenuamente, pois para o poeta essa relação é antiga 

quando diz que aprendera no Circo, há idos, que a palavra tem que chegar ao grau 

de brinquedo para ser séria de rir (in “Poeminhas em língua de brincar”/Livros 

Infantis em Poesia Completa, 2010). Fomos juntando os cacos, os pedaços, os 
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rastros, as pistas para pensar que se para Manoel sua poesia deve chegar a grau de 

brinquedo, é em nossos corpos que essa brincadeira se materializa.  

Há, quanto a isso, o Manoel que coisifica pessoas e personifica coisas. Como 

se quisesse interpor sua palavra em meio a dicotomias. Um que fala sobre criação, 

sua metodologia. Seu método em ação. Manoel e memórias inventadas ou não, no 

limiar entre a ficção e a realidade. Decerto, “só 10 % é mentira, o resto é invenção”. 

Um poeta que se mistura com as palavras dando a elas uma fisicalidade. Para 

captar e ser captado pela poesia de Manoel é necessário incorporá-la. O quintal é 

esse lugar para experimentar. Uma pausa no fluxo intenso da cidade para ampliar o 

olhar para a pequenez das coisas, pés descalços, balanço, fazer brinquedo com as 

palavras, fazer palavra virar corpo (retirado do relato de processo de Samara 

Garcia). 

Com o intento de dar a ver a fisicalidade deste processo, abordaremos, a 

seguir, as ferramentas de criação que utilizamos neste percurso criativo. 

 

Construção de imagens 

 

A construção da poética de Manoel de Barros tem como princípio o campo da 

criação de imagens onde, segundo o poeta, não há conceitos, o reino das pré-

coisas. Com esse olhar primitivo, Manoel de Barros nos ajuda a pensar o que opera 

por semelhança na criação de uma poética da composição cênica. Um olhar 

primitivo no sentido do olhar para o que vem primeiro, que vem antes dos 

condicionamentos e conceituações, como as percepções de uma criança. A 

infância da palavra já vem com o primitivismo das origens (in Cadernos de Aprendiz 

– Menino do Mato em Poesia Completa, 2010). Em Despalavra é emblemático ao 

versar:  
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Hoje atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. (...) Daqui 

vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. 

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-

musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo 

sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens 

(Manoel de Barros in Ensaios Fotográficos/Poesia Completa, 

2010). 

 

Greiner (2005:74) também aponta para a criação de imagens como uma 

discussão central que é levantada para entender o corpo artista. Para este autor, 

um aspecto importante para se estudar o movimento e o processo de cognição, 

entendendo a arte como modo de produção de conhecimento, é o da criação de 

imagens. A dramaturgia, nesse sentido, é entendida como sendo uma espécie de 

nexo de sentido que ata ou dá coerência ao fluxo incessante de informações entre 

o corpo e o ambiente. 

 

Recorte dramatúrgico 

 

Não queremos contar uma história, nos interessa corporificar a poesia. 

Podemos destacar que a justificativa dramática do movimento acrobático funcionou 

para nós como um recurso para criar, não exatamente uma justificativa dramática 

para a cena como vimos em Lecoq (2004),
 

mas para justificar o recorte 

dramatúrgico em si, dessa forma dando sentido à criação. Até onde o movimento 

acrobático pode nos levar em nossa pesquisa, não como um fim em si mesmo?  

Em torno desta questão pesquisamos uma série de gestos e ações. Estes gestos e 

ações entrecortam as sequências de movimento acrobático ou a acompanham. A 

justificativa pode não estar explícita para quem nos assiste ― atentando para o fato 

de que esta opção não se dá de maneira ingênua, e sim como forma de dar ao 

espectador a liberdade de realizar suas próprias conexões com a obra do poeta e 

com suas experiências ― porém como ferramenta criativa funciona como mola 



67 

 

 

propulsora no processo investigativo, e este versa sobre o que queremos tornar 

corpo, através de nossos corpos, da obra de Manoel de Barros.  

Por exemplo, em Erêndira, Sol Moufer, à época também integrante da 

Companhia, se lança de costas, sendo portada por Sâmia, da segunda altura. Eu 

e Danielle a recebemos antes que encontre o chão. Aqui a ação de despencar 

estava justificada pela condição abismal em que se encontrava a personagem do 

conto. Um exemplo entre vários, que poderíamos destacar na construção cênica 

deste espetáculo. Ou em outros, como em  E o Trem Partiu, quando na primeira 

cena do espetáculo faço uma figura acrobática
 
sob o apoio de dois corpos para 

realizar a ação de alcançar com os olhos o trem que já vai ao longe.  

Diferente destes dois últimos trabalhos, a composição dramatúrgica do Quintal 

não se apoia em uma narrativa ― que também foi construída de modos diferentes 

nos dois trabalhos, uma a partir da obra de Gabriel Garcia Marquez e a outra a 

partir de uma cena do filme de Fellini: dessa vez optamos pela poesia, por imagens 

trazidas através da palavra ou da despalavra, parafraseando mais uma vez o poeta. 

 

O gesto múltiplo 

 

No teatro, quando se discute a gestualidade contemporânea, temos, como 

vimos em Lecoq (2004) e Artaud (2006), uma ênfase no domínio do gestual que só 

pode ser alcançado através do treinamento corporal, a fim de garantir o domínio do 

gesto por parte do ator. É nesse sentido que pedagogos do teatro como 

Stanislavski utilizam o estudo de técnicas da acrobacia e da dança na construção 

de uma estética gestual que, se de um lado favorece o controle muscular, do outro 

trata da plasticidade do gesto (ROUBINE, 2011:39). Como vimos no capítulo 

anterior, o gesto acrobático demanda a aquisição de habilidades que dizem respeito 

ao controle das situações de risco a que o corpo circense se expõe. Nesse sentido, 

faz-se indispensável a precisão do gestos e movimentos. E o que é um gesto 

dançado? Segundo José Gil (2004:89), é aquele que se distingui de qualquer outro 
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gesto ― funcional, ginástico, teatral, lúdico. O que o caracteriza é o fato de nunca ir 

até o fim de si próprio. No movimento que se desdobra, retém-se, regressa sobre si 

e prolonga-se no gesto seguinte. O gesto dançado, segundo o autor, ultrapassa 

seus próprios limites e, não tendo contornos, está para além da forma.Dessa forma, 

vamos deslocando o gesto acrobático para dar nexo ao processo de criação que 

até então vínhamos construindo. Aproximando-o do gesto teatral ou dançado, 

dependendo do que surgia como urgência, como veremos, em determinado 

momento da criação e do que nos interessava colocar em questão na construção 

cênica. Urgência no sentido do que se torna claro, do que emerge no decorrer do 

processo. Onde, porém, os gestos dançados, acrobáticos e teatrais se encontram e 

convergem ao mesmo tempo em que se distanciam? 

Tal pergunta se apresenta no campo dos paradoxos com os quais nos 

deparamos diariamente no fazer com as artes da cena, nesse lugar fronteiriço, um 

lugar onde se dá a formação de “corpos híbridos”
 
como fruto de contaminações 

entre técnicas corporais e gêneros artísticos distintos. O que os une, sem dúvida, é 

que em termos semióticos os gestos dizem sobre a elaboração de um conhecimento 

que opera através da construção de signos. Como afirma Greiner (2005), o gesto 

pressupõe o mundo material e também o evoca. É como se acontecesse sempre um 

trâmite entre o existente e o imaginado. Neste viés, é sempre signo (algo que 

representa algo para alguém) que invoca um nexo entre práticas, coisas e as 

inúmeras possibilidades de relação entre elas (Greiner, 2005:97). 

Retomando o ponto inicial, em nosso trabalho investigamos as possibilidades 

de experimentação de uma acrobacia cênica, nos perguntando: onde é que essa 

acrobacia se torna cênica? E a acrobacia pautada nos códigos específicos da 

técnica, não é cênica? Nesse sentido, trazemos pontos de divergência e 

convergência para pensar o gesto na acrobacia, no teatro e na dança. Salles (2008) 

esclarece que são gestos formadores que se revelam, em sua intimidade, como 

movimentos transformadores da mais ampla diversidade. Cores transformadas em 

sons, cotidiano em fatos ficcionais, poemas em coreografias ou imagens plásticas. 

(...) Gestos construtores que, para sua eficácia, são paradoxalmente, aliados a 

gestos destruidores: constrói-se à custa de destruições (SALLES, 2008:27). 
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Falo de gesto, pois aqui encontro uma discussão que perpassa as 

peculiaridades e pontos de apoio que adentram o gestual de uma forma 

transdiciplinar em nosso processo de composição cênica. Esse trabalho não 

encerra aqui essa discussão, para mim é só o início de uma reflexão, que pode e 

deve ser mais aprofundada ― sendo, por sua vez, também provisória. Mas ao 

passar pela construção do gesto já apo,ntamos alguns de nossos recursos criativos. 

É, portanto, o que nos interessa neste estudo particularmente ― muito mais do que 

classificar o gesto como acrobático, dançado ou teatral, perceber como estes 

compõem o gesto criador. 

 

3.2.2.  Sobre os fios que tecem a rede: Arte circense e produção de 
conhecimento 

 

Se desejássemos falar sobre o que é realmente novo em relação à 

constituição do circo enquanto linguagem artística, o que há de novo, como vimos, 

não é exatamente o diálogo entre distintos modos de expressão para se constituir 

enquanto espetáculo, mesmo sendo incorporado por estes ou os incorporando. O 

que há de novo no circo, reitero, é o processo de renovação pedagógica, não mais 

fundada no repasse de seus saberes e de suas práticas através da transmissão 

oral, levando o ensino das artes circense para outros contextos culturais e 

artísticos. Uma tentativa, é importante observar, de garantir a perpetuação da arte 

circense. 

Como propomos aqui, identifica-se o novo num movimento de simbiose que 

caracteriza os espetáculos de uma forma geral, dentro ou fora das lonas no 

contexto atual. Dentro das lonas, uma sucessão de números das mais diversas 

modalidades, entrecortadas por entradas e reprises de palhaços, onde também é 

frequente a figura do apresentador ou mestre de cena e do corpo de baile ― não 

mais ao som de clássicos do circo, é claro ―, onde se apresentam humoristas, 

onde se recebem os personagens dos desenhos animados nas matinês dos 

sábados, onde se representam peças clássicas da dramaturgia circense. Isso 

falando de uma realidade dos circos pequenos e médios das periferias de 

Fortaleza e do entorno que conheci enquanto realizava uma pesquisa sobre 
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comicidade, já citada anteriormente. É dessa realidade que conheço que me 

mobilizo para falar, mas sabemos que há uma linguagem circense que também se 

desenvolve em baixo das grandes lonas, que movimentam grandes recursos e 

dispõem de grandes aparatos técnicos e estruturais, onde as linguagens também 

seguem se misturando. 

Fora das lonas, os grupos e trupes no Brasil e ao redor do mundo muitas 

vezes escolhem uma modalidade, ou apenas algumas, para desenvolver suas 

criações ― e se utilizam dos códigos específicos da linguagem circense, assim 

como extrapolam suas possibilidades. Não da mesma forma, bebem da música, da 

dança e do teatro para se configurar enquanto espetáculo. Todas estas questões 

são levantas por artistas e pesquisadores da arte circense no documentário Circo...é 

circo, lançado recentemente pela TV Sesc, em virtude do Festival Circus de 2015. E, 

de fato, parecem chegar a uma conclusão simples, mas carregada de significados 

para superar esses falsos paradoxos entre o que há de tradicional e contemporâneo 

na linguagem circense.  

No mais, se algum criador ou artista afirma que o que faz é circo, sim, isso é 

circo. Esta pesquisa é parte de um processo de expansão dos saberes circenses, 

buscando ressaltar as peculiaridades da arte circense para pensar a observação, o 

registro e a reflexão do processo de composição do espetáculo Quintal, um trabalho 

da Cia. Circo Lúdico Experimental. Onde a partir dos relatos, poemas, fotos, 

desenhos (documentos de processo) vamos refletindo sobre os índices e rastros que 

permitiram uma espécie de (des)montagem do espetáculo a fim de tornar partilhável 

nosso método de composição e as formas como acumulamos o que vai sendo 

gerado no nosso processo de investigação cênica. 

Interessa perceber e partilhar a tessitura dos movimentos que configuraram a 

nossa criação, tendo em vista a força imagética e conceitual da expressão Redes 

de criação (SALLES, 2008) para dar conta de uma ampla gama de interconexões 

presentes no nosso modo de  fazer/pensar circo, as formas e ferramentas de que 

nos valemos  como artesãs do nosso oficio e, assim, organizar o conhecimento 

produzido. Dessa maneira, o trabalho recai sobre a observação da complexidade do 
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fazer, não centralizando a discussão no sujeito criativo e, sim, na rede de conexões 

em torno da ação criadora. 

São muitas as questões que estão entre o processo criativo e o espetáculo 

que estreamos no dia 09 de dezembro de 2016. Fizemos a estreia em nossa 

sede, o Galpão da Vila, e depois uma temporada que circulou por três bairros da 

cidade, com o apoio da FUNARTE, através do Prêmio Carequinha de Estímulo às 

Artes Circenses (2015), com o qual o projeto de criação deste espetáculo foi 

agraciado. Mesmo após quatro apresentações ― e penso que assim 

permanecerá por tempo indeterminado ―, a obra está aberta, não se configura 

enquanto um objeto estático mas, sim, como um processo em andamento que, ao 

repetir-se, torna-se diferente. Traz, assim, a estética do movimento criador como 

uma estética do inacabado, para sair de uma visão ingênua de uma origem da 

obra de arte e relativizar a noção de conclusão (SALLES, 2008:26). Falava Ruth 

Amarante, uma das dançarinas de Pina Bausch, acerca dos processos criativos 

do Wupperrtal Dança-Teatro: “Ninguém sabe o que pode acontecer. Durante o 

tempo em que a peça esta no palco, os primeiros dias, primeiras semanas... ela 

ainda continua mudando até hoje”8.  

 

Notas sobre a criação cênica: notação, registro e transmissão de 

conhecimento 

 

Uma obra e outra obra e outra obra..., como a larva que deixa um 
rastro na caminhada. Que desenho esse rastro forma? O desenho 
de uma vida, de um percurso. (...) Como se chegou até ali? A partir 
de onde a obra se fez? Pensar o movimento, a obra como confissão 
pública de uma experiência pessoal, histórica, de um momento de 
vida (CORNAGO, 2010:231). 

 

Ao propor parâmetros para pensar a construção de um sistema de notação 

com fundamento nos pressupostos da Crítica de Processos, o que se busca é, 

                                                             
8  Ver em Pina Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro. Entrevista de Ciane Fernandes, autora do livro, com 

a bailarina (2007:52). 
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portanto, examinar também, além das relações entre o artista e a cultura, questões 

relativas à memória, percepção e recursos criativos. O uso da notação se faz, 

assim, em um sentido amplo, enquanto dispositivo capaz de revelar as pequenas 

construções no decorrer do percurso, construções que vão deixando vestígios, 

rastros da feitura dos planos de composição. São estes os materiais de trabalho 

sobre os quais se debruça a crítica de processos, em uma pesquisa com as 

linguagens cênicas, relatos discursivos ou representações gráficas, fotos e recursos 

audiovisuais ― são elementos capazes de transcrever a codificação dos processos 

de composição da cena. 

A Crítica de processos se inspira na Crítica Genética, utilizada pela Literatura 

no estudo dos vestígios deixados pelos escritores sobre o processo de construção 

de uma obra literária; no entanto, a crítica de processos amplia o campo de análise 

em busca de investigar processos criativos em outros modos de expressão artística. 

Ao falarmos de composição da cena, falamos de dramaturgia, falamos da tessitura 

do espetáculo. Como afirma Barba (2012:66), o que está relacionado ao texto (à 

tessitura) do espetáculo pode ser definido como dramaturgia, ou seja, drama-ergon, 

o trabalho das ações no espetáculo. Já o modo como as ações trabalham constitui a 

trama. Apesar de termos escolhido a obra poética de Manoel de Barros para dar o 

contorno à proposição dramatúrgica do espetáculo, este não possui um texto nem 

roteiro prévios. 

Este trabalho tem como intento se debruçar sobre as formas de tornar 

partilhável um processo criativo que não deriva diretamente de um texto ― no caso, 

se apoia na poesia de Manoel de Barros, um autor que não versa com palavra 

acostumada. Dada essa particularidade, então, apresentaremos os trânsitos entre a 

experimentação, observação, análise e registro. Uma abordagem sobre os nossos 

métodos, os princípios que nortearam a nossa criação, buscando dar conta das 

especificidades da linguagem do movimento presentes na técnica acrobática em 

diálogo com o teatro e a dança. Nesse tocante, seguimos refletindo sobre a 

experimentação dos movimentos acrobáticos que pesquisamos para a composição 

da cena e de que forma podemos percebê-los, descrevê-los e representá-los a partir 

dos registros e notações produzidas de forma coletiva, atentando para as 
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especificidades de nossa criação. Um exercício que se apresentou como parte 

fundamental de nosso aprendizado corporal, de nossa técnica corporal para a cena. 

Registrar nossas observações do processo através de fotografias, poemas, 

desenhos e descrição do movimento nos permitiu experimentar diversos meios para 

anotar a linguagem da cena, como alternativa para a compreensão de movimentos 

corpóreos, sonoros e materiais no espaço da criação. Artaud (2006) já apontava 

para essa importância quando afirmava que o corpo é elevado à dignidade de signo, 

podendo se buscar inspiração nos caracteres hieroglíficos, “não apenas para anotar 

esses signos de uma maneira legível, para permitir sua reprodução conforme a 

vontade, mas também para compor uma cena de símbolos precisos e legíveis 

diretamente” (ARTAUD, 2006:107). 

Trata-se de um movimento de tradução intersemiótica, que no percurso 

criador significa as constantes conversões de uma linguagem para outra (SALLES, 

2008). Em se tratando de um estudo sobre o processo criativo, também se volta 

aos movimentos sensíveis deste processo. A pesquisa lança um olhar sobre as 

pequenas construções estabelecidas no decorrer da nossa trajetória, pretendendo 

evidenciar a criação como ato comunicativo. Não há  como  delimitá-lo, o trabalho 

está justamente em identificar a dialética entre os limites materiais dos documentos 

e a ausência de limites do processo, diálogos possíveis entre o que foi 

documentado e tudo que aconteceu durante o processo de criação do espetáculo e 

que não foi documentado. 

Perpasso aqui por documentos que vão tratar sobre questões mais 

específicas ao movimento e à ação na investigação corporal, assim como pelos 

diálogos entre o processo e o contexto de criação. Nesse sentido, nos dedicamos 

a criar índices do processo a partir de sua relação com o tempo e o espaço da 

criação. É a partir destes documentos que desejo apresentar os trânsitos em 

construção na criação do espetáculo Quintal ― e a partir deles trago para 

discussão questões tais como a potência das imagens, a decomposição como 

recurso criativo, as qualidades expressivas apoiadas nos estudos de Laban (1978). 
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É dessa forma que adentraremos na dinâmica de criação do espetáculo 

Quintal, através de abordagens que dizem respeito às suas matrizes geradoras 

colocados em ação, a partir da apresentação dos documentos de processo gerados 

durante a pesquisa. Discutir a morfologia da criação tem como pretensão oferecer 

mais do que um simples relato, dando visibilidade aos modos de ação: tirar objetos 

do isolamento de análises e reintegrá-los em seu movimento natural. Essa 

investigação aponta para a relevância de se observar fatos e fenômenos inseridos 

em seu processo (SALLES, 2008: 23). 

Tornou-se claro durante a análise dos documentos que os mesmos iam se 

relacionando;  ao passo em que me detive a observá-los em relação ao todo, estes 

foram adquirindo uma lógica interna ao processo. As falas e relatos que conversam 

com as imagens, que conversam com a poesia de Manoel de Barros, são estes os 

disparadores desse diálogo que fomos tecendo. Portanto, não se trata de uma 

descrição ao modo de um passo-a-passo do trabalho que a Cia. CLE desenvolve 

mas, sim, o dedicar-se a uma apresentação dos nossos percursos, buscando 

construir a partir da visão dos documentos gerados uma reflexão do processo de 

modo relacional. 

Nossa entrega ao trabalho de cada fragmento com dedicação plena é, por sua 

vez, visto e revisto na sua relação com a totalidade da obra. Essa construção tem 

consequências para o observador de processos: o movimento de seu olhar deve 

nascer do estabelecimento de relações entre os gestos do artista e os princípios que 

norteiam aquele processo (SALLES, 1998:78). 

 

Imagens que nos perseguem 

 

As noções que vamos ganhando da realidade do mundo e de nós 
mesmos elaboram-se em nossa mente através de imagens. 
Guardemos bem este aspecto fundamental de nossa imaginação: 
percebemos, compreendemos, criamos e nos comunicamos, 
sempre por intermédio de imagens, formas (OSTROWER, 
1999:51). 
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São pequenas imagens que depois vão se juntando às outras e ganhando 

amplitude operando em uma materialização do sensível. São imagens que partem 

de um processo de investigação, de uma acrobacia para a cena e de um mergulho 

na obra de Manoel de Barros, que se materializam nas escolhas que fazemos para 

criar e se refletem nos documentos. São imagens geradoras, imagens que podem 

ser determinantes de novos rumos ou soluções. Já vimos que a dramaturgia é aqui 

entendida como essa forma de dar nexo e sentido a um fluxo incessante de 

informações, imagens que se apresentam de forma desordenada, ao passo que 

constroem a tessitura do espetáculo. Esse percurso não obedece a um tempo 

predefinido, mesmo quando limitado por fatores externos, como a realização de 

projetos através de incentivo ou pela urgência, seja do diretor, artista ou grupo, de 

levar ao público em determinado tempo aquela nova criação. Falo de tempo, pois 

as imagens como disse, se apresentam de forma gradual. 

 

Não há nada lá para começar. Existem apenas respostas: frases, 
pequenas cenas que alguém lhe mostrou. É tudo separado para 
começar. Então numa certa altura, eu pego algo que penso ser certo 
e junto com outra coisa. Uma coisa com várias outras coisas. E 
quando encontro a próxima que acho certa, então a pequena coisa 
que tinha já tornou-se muito maior. E então eu saio numa direção 
completamente diferente. Começa realmente pequeno e torna-se 
gradualmente maior (Pina Bausch in Ciane Fernandes)9.  

 

Buscamos critérios para organizar e selecionar as imagens que surgiam nesse 

trânsito entre corpo, poesia e obra em construção. Necessidades internas nossas, 

de encontrarmos certas ordenações nos fenômenos para que façam sentido para 

nós, e que, talvez em última instância correspondem à busca de determinados 

estados de equilíbrio interno (OSTROWER, 1999:51). 

 

                                                             
9
  Norbert Servos e Gert Weigelt, Pina Baush Wuppertal Dance Theater or The Art of Training a 

Goldfish. Excursion into Dance (Koln: Ballet-Buhnen-Verlag, 1984. In: Pina Bausch e o Wuppertal 

Dança-Teatro, Ciane Fernandes (2007:51-52) 
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I . Retrato do artista quando coisa 

       Fig. 15 -  Ensaio CorPoéticaImagem 

             

Fonte: Vitor Grilo (2016) 

 

Uma experiência marcante neste processo de construção do projeto poético 

da obra em questão foi a experiência de realizar o ensaio fotográfico 

CorPoéticaImagem: Retrato do artista quando coisa, em colaboração com o artista 

visual Vitor Grilo. Neste trabalho, criado para a disciplina Ateliê de Criação I, 

colocamo-nos pela primeira vez diante do exercício de dar um sentido pautado na 

poesia ao repertório que estávamos investigando corporalmente. A proposta 

lançada para a criação do ensaio fotográfico foi: a escolha de um poema para 

pensar 5 imagens ou figuras de movimento do repertório até então pesquisado. 

Cada uma de nós escolheu um poema, presentes nos livros: “Livro das 

Ignorâncias”, “Retrato do artista quando coisa” e “Poemas Concebidos sem 

Pecado”. Ao experimentar a fotografia não só como forma de registro do 

movimento, mas também propondo uma estética capaz de ampliar as 

possibilidades de pensar um diálogo entre o dispositivo e o corpo, foi que 
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buscamos ressaltar a poética presente nos dois modos de expressão, tendo como 

norte as poesias de Manoel de Barros, tanto para pensar o corpo quanto para 

compor a imagem. 

A poesia e a sequência de movimentos que escolhi para compor essa 

imagem (fig. 15) estão juntas no solo que apresento na penúltima cena do 

espetáculo. Em certo ponto o poeta diz “(...) Mas eu tenho predomínio por lírios, 

plantas desejam minha boca para crescer por de cima (...)”. A conexão entre as 

imagens que emergiam fortemente da obra e as imagens em movimento que 

criamos a partir da investigação acrobática começam a se delinear. A composição 

do espetáculo, contudo, nem por isso se concebe por essa correspondência direta 

entre imagem corporal e imagem poética. Utilizamos o cruzamento entre matrizes 

geradoras, ao trabalhar com diferentes modos de desenvolvimento do pensamento 

durante a criação. Sem dúvida, o exercício de compor este ensaio ativou a 

percepção de que o movimento corporal acrobático e a fisicalidades das palavras 

de Manoel de Barros eram um campo fértil a ser explorado. 

O poema selecionado por Sâmia, meses depois se tornaria inspiração na 

escolha do nome do espetáculo. “Lembro do menino repetindo as tardes naquele 

quintal”. Como relata em uma de nossas conversas gravadas no decorrer do 

processo, a frase foi a inspiração inicial na composição de seu solo, também 

meses depois. No entanto, as figuras que escolheu para o ensaio fotográfico não 

estão presentes em sua cena. 

 

A frase me inspirou inicialmente na criação da sequência de 

movimentos do meu solo, mas com a repetição, ela ganha outro 

sentido. Até por que deixa de ser o movimento inicial, né? Pela 

repetição e pela repetição acelerando o tempo de execução. E isso 

vai transformando, vai refazendo os movimentos. Ainda não 'tá do 

jeito que eu quero, mais ainda vai estar, quando ficar pequenininho. 

(...) A sensação que eu tenho é dos dias passando com a repetição. 

Também a do desapego, porque na repetição nesse tempo mais 

rápido, a gente tem que abrir mão do que fez para que chegue um 
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novo, um diferente.... Mas o que eu acho bacana da repetição no 

meu solo é que ela também é a partir do improviso no final, talvez 

um dia chegue a não ser, mas por enquanto é improviso e isso me 

dá uma sensação legal, por que é sempre diferente. Talvez se eu 

pensar em construir em cima da repetição, vou ficar numa mesmice 

e eu gosto da improvisação porque ela chega no diferente, sempre 

(Relato de Processo, Sâmia Bittencourt). 

 

Vejo de maneira reflexiva que as imagens que surgiam da obra do poeta se 

apresentaram em nosso corpo em uma via de mão dupla. Não só criamos 

sequências de movimento inspiradas em um verso ― como no caso do solo de 

Sâmia ―, como da mesma forma, acompanhamos o surgimento de imagens 

corporais que ganhavam outros tons quando se aproximavam da poética de 

Manoel de Barros, não exatamente ou necessariamente a partir de um verso.  

 

II. Ouvir o chão 

                Fig. 16 - Pesquisa de movimento para composição do solo 

                                                             

Fonte: arquivo do processo (2016) 
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Sobre livres associações entre o corpo e a poesia, lembro-me quando, muito 

motivada pelas leituras dos poemas de Manoel de Barros, comecei a buscar 

escutar o chão, ao invés de apenas levar minha cabeça em direção ao solo. 

 

III. PASSARINHO.   

Fig.17 – Anotação do treino com grupo Circo Flanela 

Fonte: arquivo do processo (2016)                                                                                                 

Fig. 18 - Pesquisa e criação da cena intitulada esteira       Fig. 19 – Identidade Visual                     

      

                      Fonte: Arquivo do processo (2016)   Fonte: arquivo do processo (2107)                   
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Por volta de setembro de 2016, estavam na cidade Julieta Pachame e Pablo 

Moricio, argentinos do grupo Circo Flanela. Nós os convidamos para conduzir dois 

dias de treino durante o processo criativo. Em uma anotação (Fig.17), Sâmia, a partir 

de uma grafia simples, escolhe três movimentos/figuras acrobáticas que foram 

trabalhadas durante o treino e que lhe interessaram enquanto imagem ― 

passarinho, estrela por cima, sardinha. Das três, duas foram incorporadas ao 

espetáculo. A figura 1 da anotação de Sâmia, conhecida como passarinho na 

linguagem acrobática, finaliza a cena que dá início ao espetáculo; na fotografia 

acima, Danielle e Sâmia executam a figura. Não faltam aproximações entre o circo e 

a poesia de Manoel de Barros, como venho tentando demonstrar nestes 

apontamentos sobre o processo de criação de Quintal. Nesse exercício trouxemos 

para o corpo as palavras do poeta, senão vejamos: um passarinho pediu a meu 

irmão para ser a sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. 

No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua, mais do que 

na escola (Manoel de Barros in Árvore e Ensaios Fotográficos/Poesia Completa, 

2010). 

Essa imagem corporal trazida pela figura acrobática é de uma potência 

imagética tão grande para nós, que acaba por influenciar a criação da identidade 

visual do espetáculo, desenvolvida pelo designer e artista gráfico Diogo Braga. 

Enviamo-lhe a cena da Esteira, a qual iremos apresentar adiante, que finaliza com a 

imagem do passarinho. De toda a sequência de movimentos criada para a cena e 

apresentada como inspiração para a elaboração da arte do espetáculo, foi justo 

essa que, para Diogo, traduziu uma potência de expressão em relação ao que 

havíamos conversado e o que lhe chegou ao ver a sequência de movimentos, ainda 

sem áudio, ainda sem trilha, mas já com uma intenção bem elaborada. Diogo relata 

em uma de nossas conversas 

A escolha do passarinho é uma imagem que tanto traz pro quintal, o 

quintal como espaço, e do circo é uma imagem que mais puxa pra 

um trapézio. Por quê? Trapézio e puleiro de pássaro são duas coisas 
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relativamente parecidas. Foi a imagem que abrangia mais coisas que 

eu consegui captar do inventário de vocês (Diogo Braga, designer 

gráfico, criador da identidade visual do espetáculo). 

 

   

IV. ESTEIRA 

Fig. 20 – Montagem da cena esteira, plano sequenciado do deslocamento.  

 

                      

Fonte: arquivo do processo (2016)                                                                                               
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A Esteira foi uma das formas que encontramos de percorrer a poesia de 

Manoel de Barros de uma forma sensorial e imagética, no sentido também do 

exercício de imaginar/criar. Danielle, na cena esteira, se desloca horizontalmente de 

uma ponta a outra do palco tendo como apoio nossos corpos, nunca o chão. Nossos 

corpos avançam para proporcionar a suspensão, o que se evidencia na sequência 

de imagens acima (Fig. 20).  Em busca de nos aproximarmos da obra a partir das 

brechas, das dobras, no entre onde suas palavras estão. É aí onde se encontra a 

poesia de Manoel: nos cantos das pedras, nos musgos, nas possibilidades de 

maravilhar-se com a pequenez das coisas e pessoas desimportantes. Deter-se a 

observar, dar às coisas uma volta inteira, margear, imaginar, inventar de modos de 

olhar. 

Na esteira me sinto vislumbrando as coisas, mas também brincando, 

curiosa, sabe? Essas imagens é que me trouxeram a sensação para 

pensar e executar as ações em cima de vocês. As sensações e 

imagens foi o que me permitiu chegar às ações. Para criar também 

me ocorreu uma lembrança de quando eu era mais nova, quando 

entrei no mato da caatinga [rindo], lá no interior, para pegar 

coisinhas, coisinhas que eu não conhecia. Sabe? Para trazer o 

infantil, a curiosidade (Relato de processo, Danielle Freitas). 

 

V. MEMÓRIA 

 

Vemos no relato de Danielle que a memória possui papel importante em 

nosso processo de criação, uma memória dinâmica, ativa. Uma memória que 

emerge através da obra de Manoel de Barros, do vasto campo de imagens que 

ela é capaz de suscitar. Mas de que forma a memória ganha materialidade em 

nossa criação? A memória aqui tem lugar no corpo, nossa matéria de trabalho.  

A procura insistente pelo que pode ser antropofágico e de repente 

ser dança, ser circo, ser teatro.... ser um corpo que se movimenta, 

que traz consigo sua história, fundada dia a dia. Fluxo contido, 
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controlado, encadeando um a um os movimentos. Sequência mas, 

antes de tudo, presença. Para ouvir o pulsar que me leva sempre a 

querer ver o mundo de cabeça pra baixo, mesmo que de passagem. 

Espaço direto, foco na execução de cada ação por vez, elevar-se, 

conter-se, reverter, deslizar. O tempo, variante, como o 

deslocamento das dunas, que dependem do vento. O impulso 

necessário dá ao tempo sua qualidade. Peso forte, tônus do corpo 

acrobata que apesar do esforço parte em busca da leveza e nessa 

quase esquizofrênica busca encontra sua expressividade. (Relato 

de processo, Samara Garcia). 

 

3.3. Matriz geradora - Texturas e cores: a busca pelo corpo poético   

 

 Nosso trabalho tangencia a pesquisa de uma acrobacia para a cena, aliada a 

um fio dramatúrgico que pode ser dado, por um texto, um conto, ou um roteiro. Ou, 

no dizer de uma das integrantes da Cia.: 

 

Aliada à investigação da técnica acrobática, como se fala de cena, 

vamos dar atenção ao que se trabalha de fato na cena, como as 

ações, movimentos, gestos. Com essas pesquisas que já vêm sendo 

desenvolvida há anos, em nosso caso, junto com a técnica 

acrobática (Relato de processo – Sâmia Bittencourt). 

 

Em torno das questões que orbitam entre ação, gesto e movimento, 

adotamos uma perspectiva de gesto que parte em busca de particularidades e 

tangenciamentos entre o gesto acrobático, dançado e teatral. Mas há questões mais 

específicas que dizem respeito ao estudo (registro) do movimento e da ação, as 

quais gostaria de mencionar para pensar em nosso método de trabalho e de como o 

registramos no decorrer do processo. 
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Durante várias conversas acerca do nosso processo criativo, é comum que 

Sâmia, como diretora da Cia. CLE, afirme que o que dá sentido ao que fazemos é 

o trabalho com as qualidades expressivas do movimento. Logo, está falando do 

trabalho com as qualidades do esforço no movimento acrobático e a introdução de 

ações corporais. Qualidade refere-se aqui a atributos que indicam distinções que 

não são de ordem quantitativa ou mensurável. As mudanças qualitativas do 

esforço no movimento ocorrem dentro de uma gama entre dois opostos. Laban 

(1978) oferece um gráfico que traduz os princípios organizadores do movimento, 

sobre os componentes que constituem as diferenças nas qualidades de esforço, 

sendo o esforço a função interior que dá origem ao movimento. Entende o esforço 

como um movimento que já está acontecendo dentro, “internamente”, que tem 

emoções, sensações, pensamentos, raciocínios, direções etc. que são imprimidos 

no movimento visível (RENGEL, 2005:123).  

O movimento acrobático aliado a uma pesquisa de ações corporais a partir 

de suas qualidades particulares e expressivas dá ao trabalho elementos para a 

construção de uma poética do corpo acrobático. O aprofundamento no trabalho 

com as ações requer para Laban o estudo das qualidades desse esforço que são 

relativas basicamente ao fluxo, espaço, peso e tempo do movimento. Utilizamos, 

durante o processo de criação, a análise dos fatores expressivos de Laban tanto 

como um exercício de descrição  como um aprofundamento criativo. O Sistema 

Laban, denominado de Análise Laban do Movimentos (Laban Movement Analysis 

– LMA) é um campo imenso no estudo do movimento, seus desdobramentos são 

inúmeros (FERNANDES, 2006:210). Há três formas de descrição do movimento 

no campo de Laban: a Descrição de Expressividade-Forma, a Descrição de Motivo 

e a Descrição Estrutural (Ann HUTCHINSON, 1977 in CIANE FERNANDES, 

2010).  

Destacamos apenas a categoria Expressividade, através do estudo de suas 

qualidades dinâmicas, a nível de um exercício que nos desse subsídios iniciais para 

pensar as possibilidades e formas de registro em movimento, decompondo-o, 

pensando o que já é movimento internamente e de como o movimento toma forma 

em um processo criativo.  
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                Fig. 21 - Gráfico do Esforço, imagem retirada do Dicionário Laban, p. 74) 

   
                            Fonte: LABAN (1978)      
 
                                                            

Os símbolos utilizados na Análise Laban para estes exercícios partem do 

gráfico acima. Têm nos auxiliado tanto para aprofundar a investigação, quanto 

para experimentar uma iniciação com a linguagem gráfica do movimento proposta 

por Laban, assim como para que possamos ter um contato inicial com sua forma 

de análise. Os símbolos, proporcionam uma visualidade desses aspectos 

qualitativos e nos permitem observar a variação dos elementos, a percepção do 

foco onde se dá o movimento. Qualquer um que cultive essa arte, mas 

principalmente o artista de palco, tem de adquirir a habilidade para uma ação 

que desenha sua poesia no espaço e de que forma isso pode ser representado 

através de uma linguagem gráfica (Laban, 1978). 

  

Do gráfico ao verbo 

 

Gráficos 

Não é um exercício fácil fazer uso das ferramentas de notação, os símbolos 

do Sistema Laban, que apesar de estarem visualmente atrelados ao gráfico, são 

inúmeros e possuem uma lógica interna e diversas combinações e relações que 
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necessitam de tempo e aprofundamento teórico-prático. Só a nível de ilustração, 

temos na imagem abaixo os 93 símbolos que representam as partes e os membros 

do corpo. Nesse sentido, é sempre mais comum durante o processo criativo 

buscarmos outras ferramentas que auxiliem no registro, até que os tenhamos 

incorporado de fato. 

O Sistema Laban, contudo, nos auxiliou a perceber as qualidades 

expressivas do movimento como uma estratégia para construção de um olhar mais 

apurado sobre a composição. Optamos, assim, por apresentar estas variações de 

expressividade, movimentando os conceitos na construção da cena Eu-Verbo. 

Escolhemos, cada uma, sete ações corporais pensadas a partir de verbos 

suscitados pela poética de Manoel de Barros. 

 

                   Fig. 22 – Símbolos do corpo 

                                                                                                 

Fonte: Ann Hutchinso in Ciane Fernandes (2006) 
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Fig. 23 -Exercício de apropriação dos símbolos dos fatores expressivos 

                                                  

Fonte: arquivo de processo (2016) 

 

Margear, olhar, deter-se, percorrer, encontrar, 
maravilhar-se, procurar (Samara).                                                                                                                                 
Apontar, espreguiçar, cutucar, observar, pegar,  

elevar, curiar (Danielle).                                                                                                                                
Agachar, olhar, escrever, andar, cutucar, girar, 
respirar (Sâmia). 

 

As ações seguem em três tempos para cada uma ― portanto, o fator tempo, 

que indica a variação na velocidade do movimento, poderia ser rápido ou lento, 

mas em um tempo quantitativamente igual para cada ação realizada uma 

sequenciada pela outra. O fluxo das ações teve uma qualidade comum 

previamente estabelecida, de ser controlado, contido. Como em uma brincadeira 

de estátua, as ações iniciam até paralisarem, com início, meio e fim. Iniciam sua 

trajetória e se encerram nesse pulso ternário, como em uma valsa. Essa foi a 

pulsação interna que utilizamos para compor as ações. O fator tempo se relaciona 

ao quando, o fator fluxo se relaciona ao como executamos o movimento, o fator 
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peso ao o quê e o fator espaço ao onde.
 
Os fatores expressivos no movimento 

sempre se dão em combinação de duas ou três qualidades, estas combinações 

geram: Estados expressivos, Impulsos Expressivos e Ações Básicas de 

Expressividade (FERNANDES, 2006:143). Estas combinações podem ser 

conferidas na descrição discursiva
 

feita por Danielle na composição de sua 

sequência de ações. 

Verbos 

Fig. 24 - Plano sequenciado das três primeiras ações 

            

Fonte: arquivo de processo (2016) 

 

Verbo 01: Apontar 

 

Braço esquerdo aponta para direita alta atrás, espaço direto na 

diagonal alta atrás, tempo rápido e peso forte, o restante do corpo 

apenas segue o movimento mantendo-se levemente inclinado para 

a esquerda. 

Análise do movimento do braço: 

Estado de Alerta (tempo e espaço) acelerado e direto; 

Impulso visual (tempo, fluxo, espaço) acelerado, contido e direto; 

Ação Básica de expressividade – Socar (peso, tempo, espaço) forte, 

acelerado, direto. 

 

Verbo 02: Espreguiçar 
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Braço direito estica para cima e o esquerdo faz o oposto, os dois 

em espaço direto e peso leve. Tronco inclina para a esquerda em 

movimento direto e leve. Pernas mantêm a posição original, ou 

seja, paralelas e levemente flexionadas. 

Análise do movimento dos braços: 

- Estado Rítmico ou Próximo (peso e tempo) leve e desacelerado; 

- Impulso Apaixonado (peso, tempo, fluxo) leve, desacelerado e 

contido; 

- Ação Básica de expressividade – Deslizar (peso, tempo, espaço) 

leve, desacelerado, direto. 

 

Verbo 03: Cutucar 

O corpo completamente na diagonal esquerda à frente, cabeça 

inclina para a direita em tempo rápido e peso leve, enquanto o dedo 

da mão esquerda segue em espaço direto em direção ao ouvido 

esquerdo em um movimento rápido e leve. Movimento de giro do 

punho tempo rápido e leve dentro do ouvido esquerdo. Restante do 

corpo ereto.  

Análise do movimento do dedo: 

- Estado Rítmico ou Próximo (peso e tempo) leve e acelerado; 

- Impulso visual (tempo, fluxo, espaço) acelerado, contido e direto; 

- Ação Básica de expressividade – Pontuar (peso, tempo, espaço) 

leve, acelerado e direto. 

 

Através de exercícios como esses fomos trabalhando a composição da cena 

e ao mesmo tempo produzindo documentos deste processo que podem ser 

acessados a qualquer tempo. Percebemos que a decomposição dos fatores 

expressivos e suas interrelações são nossa matéria de criação e que são essas 

qualidades que remetem também a um recorte dramatúrgico. O impulso apaixonado 

no Verbo 2, por exemplo, é reflexo de um movimento leve, desacelerado e contido 

― que está presente na fala e na escrita de Manoel de Barros, vagabundo 

profissional em sua obsessão de produzir poesia, como ele mesmo afirmava em 
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suas entrevistas. As ações flertam com uma comicidade, a ideia é virar bocó, um 

ser sem pensa. As imagens corporais começam a se multiplicar em sentidos, 

ganham incessantemente novos coloridos nesse trânsito entre o processo criativo e 

a composição dramatúrgica do espetáculo. Aí é que podemos chegar a essa ideia 

central do que chamamos de cênico em nosso trabalho ― o que faz referência 

justamente às possibilidades de ter um recorte dramatúrgico e buscar entendê-lo 

enquanto movimento através do estudo de suas qualidades expressivas. O que fica 

claro na fala de Sâmia, em uma de nossas conversas após a estreia do espetáculo, 

no fim da temporada: 

 

A qualidade é como se fosse a tinta, a gente 'tá pincelando, são as 

texturas, é o colorido que a gente traz para a cena. O cênico 

quando falo é essa qualidade que se dá. O cênico quando é para 

diferenciar de uma demonstração técnica. Lembra aquele vídeo 

que eu mandei pra vocês? Aquilo é pura virtuose. Aquilo não 

afeta?! Afeta, sim! Mas eu vou pra casa e acabou-se. Depois do 

espetáculo, lá no CCBNB, o cara veio me falar que vai atrás de ler 

o Manoel de Barros. É isso que eu quero, outro tipo de afetação 

(Relato de processo – Sâmia Bittencourt). 

 

Decomposição como recurso 

                  Fig. 25 -  Sequências de Movimento iniciais  

                               

Fonte: arquivo de processo (2015) 
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Figura 26 – Registro Iconográficos da sequência manipulação           

                                       

Fonte: arquivo de processo (2015) 

         Fig. 27 - Exercício de composição cena manipulação 

 

 Fonte: arquivo de processo (2016) 
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             Fig. 28 - Caderno de processo – Desenhos do poeta    

                                 

Fonte: arquivo de processo (2015) 

Fig. 29 -  Registro de processo: pesquisa de movimentos  

              

                                          
Fonte: arquivo de processo (2016) 
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Podemos apontar que a primeira matriz geradora do nosso processo de 

criação foi o trabalho exaustivo e repetitivo com quatro (4) séries básicas de 

movimento, uma pesquisa pautada quase que exclusivamente no gesto acrobático. 

Nomeamos as sequências, como demonstra a figura acima, buscando relacioná-las 

às imagens corporais mais fortes que emergiam, no caso das três primeiras. Na 

sequência visita, assim a nomeamos fazendo referência ao conto de mesmo título, 

que era o recorte dramatúrgico no contexto inicial do projeto de pesquisa― a qual 

abordo no próximo tópico para refletir sobre as dúvidas e incertezas no decorrer de 

um processo criativo.  

Retomando o exercício de nomear as sequências, lembro-me que durante o 

processo, assisti no Festival Internacional de Circo do Ceará, que ocorreu em 

agosto de 2016 no Centro Cultural Dragão do Mar, o solo Autômatos de Orlângelo 

Leal. Além de apresentar um espetáculo que traz sua memória pessoal de 25 anos 

de trajetória entre a música, a dança e a comicidade, me saltou aos olhos uma 

pequena lousa ao lado esquerdo alto do palco, esquerda em relação ao intérprete, 

em que Orlângelo escrevia o nome de cada cena que se iniciava a partir dali. 

Aquele gesto trazia uma particularidade, o avesso da cena, o processo, esse de 

criar um vocabulário próprio durante a criação e de trazê-lo (ou não) para a cena. 

Em nosso caso, funciona apenas como dispositivo interno no mundo privado da 

criação, um dispositivo de organização do que foi sendo criado e experimentado no 

decorrer do processo. O que vemos até aqui é essa textura semiótica que envolve 

a criação em um movimento contínuo de tradução entre imagem, palavra, corpo ― 

singular e pluralmente. 

A primeira sequência, denominada Manipulação, foi umas das primeiras a ser 

trabalhada. À época do registro feito por Sâmia, ainda não tínhamos nomeado a 

sequência; como vemos no canto esquerdo superior da imagem, ela a nomeia como 

duo inicial, que mais tarde fará parte da cena que finaliza o espetáculo. O registro é 

uma forma de arquivamento dessas sequências, para que possamos acessá-las nos 

momentos iniciais do processo de criação, como auxílio da memória. Tendo também 

como suporte inúmeros vídeos de registro durante os ensaios, passando ainda por 

esse exercício de nomear as imagens corporais a partir de um vocabulário comum 



94 

 

 

aos movimentos acrobáticos, bem como de novos movimentos, próprios ao nosso 

processo de criação. A sequência segue do encadeamento de elementos 

acrobáticos, partindo do jogo. Inicialmente fomos em busca da experimentação da 

técnica acrobática enquanto processo investigativo, como abordado no segundo 

capítulo ― o que resultou na criação de sequências a partir do encadeamento de 

figuras e movimentos acrobáticos, como relata Danielle Freitas ao falar sobre a 

experimentação da primeira sequência de movimentos em dupla, que compôs a 

última cena do espetáculo. 

 

A proposta do jogo foi inspirada em uma leitura que fiz no livro 

“Movimento Total”, do José Gil, quando ele fala sobre a comunicação 

dos corpos no trabalho de Steve Paxton. O parâmetro é experimentar 

perguntas e respostas a partir da acrobacia. Uma vai do movimento 

acrobático em direção ao corpo da outra, gerando um diálogo. 

Perguntas e respostas mais adequadas para estabelecer uma 

comunicação entre os nossos corpos (Relato de Processo, Danielle 

Freitas, 20.12.2015). 

 

O registro presente na Fig. 27 é da primeira demonstração pública do que até 

então estávamos pesquisando, a qual chamamos de exercício de composição, 

apresentado durante o encerramento da Semana das Artes do PPGArtes- ICA/UFC, 

que realizamos no Galpão da Vila, nossa sede. Até ali o que tínhamos eram 

algumas sequências de movimento criadas, quando ainda estávamos na construção 

da pesquisa inicial de movimentos, partindo da técnica como processo investigativo. 

Seguem relatos feitos nesse momento inicial da criação, como forma de mostrar o 

aprofundamento técnico no que vínhamos trabalhando. As descrições de movimento 

fazem referência à primeira linha de imagens trazidas na Fig. 26. 

Enquanto encaixo a axila no ombro, também encaixo a lateral da 

bacia acima de sua lombar. Desço lentamente, transferindo o peso 

do corpo para as mãos, fazendo uma parada de meia estrela, que 

funciona como passagem. O movimento finaliza com a postura do 
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cachorro (yoga), ela sobe pelos meus ombros, primeiro um pé 

depois o outro, apoiados em meu sacro, ao chegar, eu ascendo, 

ela descende (Relato de processo, Samara Garcia). 

 

Inicia com uma parada em pé, encaixe da segunda pessoa, esta 

senta no quadril da primeira por trás, assim como encaixa a axila 

no ombro da parceira. A portô (pessoa que sustenta o encaixe) 

começa a flexionar o tronco para frente enquanto a volante (que 

está encaixada) encontra o chão para entrar em uma parada de 

mão. Ao perceber que a volante está segura na parada, retorna a 

posição de pé vagarosamente proporcionando o equilíbrio para a 

volante na parada de mão. * Posição de braços (porto): 1o braços 

relaxados, 2o mão no chão, 3o braços esticados de modo a fazer a 

segurança da volante, 4o finaliza passando o braço direito por cima 

da volante. A volante chega à parada de mão, passando para uma 

estrela, chegando à posição da montanha. A pessoa que antes 

sustentava, sobe nas costas da quem agora sustenta, pela 

escápula, chegando a ficar em pé no quadril da agora portô (Relato 

de processo, Danielle Freitas). 

 

Uma em pé, a outra como uma mochila se encaixa no ombro 

direito, há uma pequena descida para que a outra caia numa 

parada de mão indo para a posição do cachorro (yoga). A primeira 

escala a outra e observa lá de cima (Relato de Processo, Sãmia 

Bittencourt). 

 

Essa sequência criada era inicialmente um duo acrobático e a proposta era 

que individualmente agora compuséssemos uma sequência de movimentos que 

repete a movimentação originária, só que sem o apoio do corpo da outra; nesse 

sentido, não há como não se tornar diferente. Nesta primeira decomposição 

mantivemos o gesto acrobático no movimento e criamos cada uma sua sequência 

individual. De posse desse material, ao qual chamamos de Individual I, nos foi 

proposto que reconfigurássemos o gesto acrobático em gesto dançado, dando 

origem a uma nova sequência de movimentos chamada de Individual II. A partir daí 
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fomos pesquisar as qualidades do gesto dançado (ferramenta), saímos da 

finalidade do gesto acrobático para o olhar para o que estava no entre a tentativa 

de não chegar a formar figuras, de prolongar-se no gesto seguinte encontrando aí 

os movimentos de transição do gesto acrobático, para a partir deles investigar o 

gesto dançado. 

Como vemos, a sequência manipulação se desmembrou em duas outras 

sequências: Individual I e II. O material inicial passa por um processo de 

decomposição, a partir da orientação e do olhar da direção do espetáculo, assim 

como  dee uma visão mais ampla da desmembrada, a pedido de Sâmia. Temos, 

então, a matéria que se tem para criar e de que forma ela pode ser esgarçada ou 

transformada, a ponto de virar outro elemento constituinte da obra. Ao final da 

criação do roteiro, vemos que a sequência Individual I nos serviu como exercício 

para a criação da série individual II; no entanto, nesse processo de seleção e 

escolha do que conseguimos levantar  durante o processo para a criação da obra, 

esta sequência não foi escolhida para compor a cena. Serviu, porém, como 

exercício no processo de transição entre o gesto acrobático e o gesto dançado.  

A exemplo, também, do exercício de escolher desenhos do poeta para 

trabalhar imagens corporais (Fig. 29) ― que também não estão no espetáculo, mas 

guardam relativamente a ele uma importância. Talvez porque estes desenhos 

presentes no Livro Guardador de Água também façam parte do processo criativo do 

poeta: este faz imagens com palavras ― é seu ofício. Os desenhos de Manoel de 

Barros chegam como um documento incorporado à obra. Neste sentido, tiveram sua 

importância em nosso processo, nessa aproximação com a tendência de Manoel de 

Barros que se preserva em um gesto criativo de humanização das coisas, do tempo 

e a coisificação dos homens.  
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Dúvidas e incertezas.                                                                                                                                

Fig. 30 - Sequência IV – Visita  

                                                                              

Fonte: arquivo de processo (2016) 

Fig. 31 – Marcação – cruzamento entre movimento e poesia 

   

Fonte: arquivo de processo (2016)                                                                
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Apesar de termos uma tendência clara ao início do processo, que era e foi a 

de desenvolver uma pesquisa da técnica acrobática para a investigação cênica, 

tivemos, antes da Poesia de Manoel de Barros, uma primeira proposição 

dramatúrgica, apresentada por Sâmia: o texto "Visita " de Bartolomeu Correia de 

Melo, um autor paraibano, inicialmente escolhido como dispositivo dramatúrgico 

para o processo criativo. O texto traz uma atmosfera de interior e de uma grande 

casa vazia com cheiro de moça velha à espera do amado São imagens fortemente 

presente nas linhas do autor, que em seu regionalismo contemporâneo flerta com 

algo que situa entre a morbidez e a comicidade. A opção de trabalho com o texto, 

no entanto, não se apresentava sob uma perspectiva linear, narrativa e 

representativa. Propunha, sim, uma abordagem que não se subordinasse à 

hierarquia da palavra e partisse em busca da construção de elementos 

independentes, criando um território de experimentação.  

O projeto de criação inicial do espetáculo suscitava questões de composição 

muitos relevantes para nós, revelava uma vontade de pesquisar sobre a 

fisicalidade da palavra. Lembro-me bem do dia em que confessei para Sâmia que 

achava que estávamos no momento certo com o mote de criação errado. A 

sensação que tinha era a de que, enquanto mulheres, já carregávamos muitas 

ausências ― a imagem daquela mulher no cemitério remoendo o passado não me 

dizia muito sobre o que gostaria de falar com nosso trabalho. Apesar de que o 

texto tinha uma forte potência imagética, tinha cheiro, casa velha, abandono, mofo, 

muitas possibilidades e motes para a investigação corporal. A proposta era uma 

vontade antiga de Sâmia, mas a realidade é que ela queria fazer dele um solo ― 

na verdade, ainda quer. Mas como proposta no grupo, não funcionou.  

Em uma visão semiótica ― podemos falar que a continuidade é inseparável 

da indeterminação e da incerteza que caracterizam o movimento criador, no 

sentido em que este continua sua trajetória para dar conta de sua indeterminação. 

Onde há variação contínua, a precisão é inatingível e a possibilidade de erro 

inevitável. Transitoriedade acarreta a possibilidade de se ter um conhecimento 

absoluto (inacessibilidade completa) e a possibilidade de ter um conhecimento 

errado (representação errada) (SALLES, 2008:133). Apesar de termos 
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abandonado algumas das matrizes geradoras do processo, para investir em novos 

rumos apontados pela obra de Manoel, dentre as quatro sequências criadas a 

partir do processo de investigação inicial com a técnica acrobática para o processo 

de composição do espetáculo Quintal, como vimos, a quarta intitulamos de visita. 

Uma sequência desenvolvida nesse contexto, mas que foi incorporada ao novo 

processo de criação.  

Uma sequência criada por mim, inspirada no livro Francis Bacon: A Lógica da 

Sensação, durante a disciplina de Tópicos Especiais, quando discutíamos sobre 

duas vias possíveis para escapar do figurativo, quais seriam, a forma pura ou 

figural, através de uma extração ou isolamento. Nesse sentido, isolei a 

personagem da narrativa, tentando impedir uma ilustração do conto. Utilizei a frase 

“Refingindo que pesares apertam sem machucar” ― e fui tentando, a exemplo da 

análise de Deleuze sobre a obra de Bacon (DELEUZE, 2007), utilizar a imagem do 

osso como o maestro, cuja carne é o acrobata, um atletismo do corpo que se 

prolonga naturalmente nesta acrobacia da carne. Tudo isto me impulsionou a 

pesquisar uma qualidade do movimento acrobático que estivesse entre espasmos 

e desistências. Quando Sâmia pede para que eu dê continuidade a esta pesquisa 

da série de movimentos, mesmo agora em um novo contexto criativo, abandono 

esta qualidade de movimento pesquisada, em busca de um novo sentido ― dessa 

vez pautado na obra de Manoel de Barros. Esse fato novamente nos traz para o 

que, ao meu ver, se tornou central na discussão sobre a acrobacia cênica, à qual 

dedicamos nosso trabalho. 

A notação que vemos na Fig. 30 diz respeito a pesquisa corporal, às figuras 

de movimento, às ações, assim como os pequenos quadrados fazem referência ao 

deslocamento no espaço para a realização da sequência. Isso não muda de um 

contexto criativo ao outro, o que muda, sim, é qualidade: as imagens que tomam 

forma através do meu corpo, partem agora da obra do Manoel, especialmente do 

poema Retrato do Artista quando coisa. 

 

 

 



100 

 

 

Um balanço no quintal 

                             Fig. 32- Experimentação no aparelho 

                                                                                                    

Fonte: arquivo de processo 

                            Fig. 33 – Registro do processo de montagem da cena balanço 

                                                  
Fonte: arquivo de processo (2016) 
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Até aqui podemos perceber que a estrutura da pesquisa está fundada na 

busca de uma investigação da técnica que nos proporciona material inicial para um 

trabalho em que a proposição cênica está pautada em um recorte, em uma 

vontade de expressão. Não importa qual seja, teremos um material inicial que diz 

respeito à memória corporal que acumulamos em todos esses anos de trabalho 

com a linguagem circense. Admitimos a falibilidade do processo, mas esse “erro” 

no percurso deixou seus rastros nos novos rumos da criação, como vimos. Havia 

também uma outra ideia, há anos rondando nossas conversas, já tendo sido foco 

de uma pesquisa mais aprofundada por parte de Sâmia ― era o Manoel de Barros. 

Tinha uma imagem inicial, me lembro, era um trapézio/balanço no quintal. 

Visualizada como imagem geradora, “o balanço” foi a última cena criada no 

processo. Na composição deste espetáculo, além da acrobacia de solo também 

utilizamos a acrobacia aérea. A cena se desenvolve no trapézio fixo, uma 

modalidade que consiste numa barra de ferro de aproximadamente 70cm 

suspensa por duas cordas de aproximadamente 3,5 metros (geralmente nas 

extremidades ou perto delas), que por sua vez estarão fixas a uma estrutura no 

alto (BORTOLETTO, 2008). Este aparelho circense é comumente usado a mais ou 

menos 2 metros ― no máximo 4 metros de distância da barra de ferro em relação 

ao chão. Para compor, utilizamos o trapézio a uma altura por volta de 1 metro e 20 

cm, para dar uma ideia de balanço. Um balanço no quintal, duas crianças 

brincando foi o que justificou dramaticamente a pesquisa do movimento. O 

desenrolar das figuras acrobáticas que desenvolvemos se apresentam como um 

jogo, uma brincadeira. O que está em pauta na cena do balanço não é 

propriamente a execução perfeita das figuras acrobáticas, mas a aura da 

brincadeira no quintal, dos desafios, dos movimentos naturais da infância, da 

liberdade do movimento. Isso é o que justifica a cena dramaturgicamente ― sem 

esse contexto seriam somente execuções de movimentos acrobáticos no trapézio 

de modo semelhante ao registrado em nossos cadernos de processo. 

A escolha pela forma como fomos organizando os índices do processo 

criativo do espetáculo Quintal não se deram de uma forma cronológica, mas 

partiram das inquietações presentes em nossos cadernos de processos, nas 
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conversas gravadas, nos registros fotográficos e na análise dos vídeos dos 

ensaios e do espetáculo. Dessa forma, as cenas e imagens escolhidas dão 

movimento ao processo, ao invés de lhe apresentarem de uma forma estanque. A 

cena balanço, como já mencionei, surge da primeira imagem apresentada e foi a 

última cena a ser criada ― e segundo Sâmia, foi aí, semanas antes da estreia, 

onde ela percebeu que o espetáculo havia encontrado sua ambiência que já vinha 

sendo tateada. 

O trapézio para mim fecha uma ideia do todo, do espetáculo, 

sabe? Da brincadeira, da comicidade, da intimidade com a poesia 

do Manoel de Barros, a música que chega fazendo o contraponto 

com a brincadeira. E aí a coisa se fechou, foi o que deu a 

costurada final no espetáculo para mim (Relato de Processo, 

Sâmia Bittencourt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 Partindo da noção de criação como ato comunicativo, venho tentando 

apresentar um cenário capaz de tornar visível a cadeia de relações que se 

estabelecem no tempo e no espaço de construção da poética da Cia. CLE. A 

comunicação no âmbito dos processos coletivos, como se dá em nosso caso, se 

configura enquanto uma rede de criação, conectada a outras redes, grupos e 

coletivos. Uma rede onde há trocas e construção de conhecimento, onde se 

estabelecem e configuram campos de atuação artística e política na cena circense. 

Essa pesquisa é, portanto, um ponto nessa imensa rede, uma parte que compõe o 

todo das discussões e práticas sobre/com a linguagem circense em um contexto 

contemporâneo. Não desejando dessa forma encerrar, mas propor pautas para o 

diálogo, pautas de um modo formal/burocrático, mas de modo comum a proposta é 

ter motivos para boas prosas. Prosear para refletir sobre as aproximações e 

distanciamentos das produções de outras companhias que também trabalham com a 

linguagem circense, nesse movimento contínuo em busca de uma alteridade em 

nosso fazer artístico.  

 Tendo como pressuposto a partilha ― e sendo a partilha um ato coletivo que 

se estabelece através da troca ―, pressupõe, portanto, o encontro, a conversa. Uma 

contribuição também para os estudos de processos criativos que trazem como foco 

central a linguagem circense, uma área em expansão na pesquisa acadêmica, mas 

que ainda se encontra no início de sua construção se formos pensar em face das 

linguagens do teatro, da dança e da música, por exemplo. Pesquisar processos 

criativos passa por um sem fim de entrelaçamentos ― e mais uma vez a imagem da 

rede. Venho pensando que por sua qualidade híbrida, esse modo de expressão 

pede também uma forma de documentação que seja ampla, não necessariamente 

em termos de quantidade, mas de multiplicidade. Uma busca não por uma 

abordagem linear do processo criativo mas,  sim, pela sua complexidade. 

 Nesse sentido, operamos com a dúvida ao propor um olhar seletivo para trazer à 

tona as questões que elegemos como fundamentais na composição cênica deste 
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nosso espetáculo ― e que ainda hoje estão se processando. Questionando como 

documentamos nosso processo criativo e que pensamentos sobre criação podemos 

articular a partir daí. Trazendo à tona também o que não foi documentado, mas se 

apresenta em relação dinâmica com a materialidade do processo trazida pelos 

documentos. O movimento é contínuo, estreamos e ainda nos mantemos 

(re)avaliando as escolhas, os caminhos, os desdobramentos dessa investigação 

cênica. Agora mais leve ― pelo fato de termos conseguido trazer a público o 

espetáculo antes de finalizar a pesquisa ―, tenho pensado também sobre a 

importância desse trabalho em um contexto sciopolíticocultural... enfim, humano.   

Trazemos para a cena uma ambiência de leveza. Mas como falar de leveza, em 

um ambiente pesado construído por arbitrariedades recorrentes, injustiças, 

exploração? Qual a importância de falar sobre uma visão de mundo a partir do 

quintal de Manoel de Barros e dos nossos? Qual a importância do que é pequeno, 

do que é micro, do que passa desapercebido no olhar apressado e que faz 

referência a um olhar infantil, primitivo sobre as coisas e sobre o mundo? Questões 

como essas mobilizam nosso fazer/pensar artístico, em um processo formativo, ou 

autoformativo, em que ação e reflexão estão em movimento. As perguntas nos 

deslocam para os contrapontos ― talvez esteja aí o que de alguma forma nos 

transforma e nos impulsiona, o que tensiona. Ao propor aqui estes questionamentos, 

há um desejo de nos colocar em um estado de atenção, de presença no que está 

sendo construído, sempre de uma forma efêmera.  

 Em uma proposta colaborativa esta pesquisa afirma por formas de fazer junto, 

de criar mecanismos de diálogo e cooperação em nosso fazer artístico. Neste 

trabalho reuni  o que suscitou conversas, trouxe inquietações, medos, tentativas e 

erros. Esse caráter coletivo dá ao processo uma ainda maior complexidade, posto 

que estamos falando de interação, troca entre indivíduos, diferentes mobilizações de 

afetos e desejos. Somos três mulheres, buscando uma comunicação que se dá a um 

nível do sensível, do que nos perpassa, do que nos move, do que nos afeta. Três 

corpos, de diferentes estaturas, histórias, processos formativos com a técnica 

circense, que buscam um diálogo entre si, que não está posto e nem se dá somente 
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através das palavras. O encontro, o contato uma com o corpo da outra, suas formas 

de expressão.  

Esta pesquisa, assim como a criação, se construiu a partir de uma perspectiva de 

rede a qual busquei como norte para tecer até aqui essas reflexões. Neste sentido, é 

também um trabalho que se encontra em processo, inacabado, aberto. Nesse lugar 

em que me coloco enquanto artista pesquisadora, me permitiu estar dentro e fora do 

processo criativo ao mesmo tempo, dentro como intérprete e criadora e fora como 

pesquisadora, percebi que exigem presenças diferentes. Uso as categorias dentro e 

fora como forma de entender essa transição e esse rigor que diz respeito à pesquisa 

acadêmica e a diferencia da pesquisa de linguagem que ´faz parte do nosso ofício 

diário e cotidiano. O que descubro no decorrer da escrita é que um alimenta ao 

outro, uma tarefa árdua esse trânsito, porém, se apresenta, - se apropriando mais 

uma vez das imagens trazidas por Manoel de Barros e que inspiram a escrita desse 

trabalho e a composição do espetáculo - como um terreno baldio cheio de 

quinquilharias que ganham importância, um quintal frutífero. 

 A discussão e reflexão sobre e a partir do processo de composição do 

espetáculo Quintal é um mergulho em uma prática artística que há anos 

desenvolvemos, mas que ainda tateava uma práxis, no sentido da busca por uma 

discussão teórico-prática onde apoiássemos nossas criações. A pesquisa ampliou 

as discussões sobre o circo que fazemos, a partir das peculiaridades deste modo de 

expressão e de seus diálogos com o teatro, a dança e a literatura.  Ao partir em 

busca de índices que nos permitissem pensar formas de como tornar partilhável o 

processo criativo é que nos deparamos sobre reflexões que dizem respeito aos 

nossos modos de ser, estar e criar. Dessa forma adentramos o terreno do sensível, 

não só da técnica ou da estética, assim como dos procedimentos e métodos de 

análise e registro. É a partir daí que a pesquisa acadêmica pode se aproximar do 

campo da investigação artística, em uma relação de não objetificação, para isso se 

reinventa a partir de um exercício de também imaginar/criar. Essa gama de 

entrelaçamentos, que compõem este percurso criativo, estão presentes e 

apresentados aqui de forma dinâmica, ao passo que perpassam pelas vivências e 

experiências que encontram em nossos corpos suas vias de expressão. 
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