O teatro vai de proa pelos rios do Pará

O grupo de teatro USINA foi fundado em 1989, em Belém do Pará, para praticar um
teatro político que teve participação ativa nos movimentos estudantis e sindicais.
Sua trajetória é atravessada por várias fases protagonizadas por diferentes núcleos de
criadores, sempre marcadas pela experimentação com a linguagem cênica.
Desde 2004, o grupo se dedica à construção de uma poética que busca traduzir
cenicamente os modos de vida de povos que habitam a Amazônia.
Com esta caravana, o USINA celebra os 30 primeiros anos de sua história, levando seu
repertório ao encontro das pessoas que têm sido a grande inspiração de sua arte.
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O teatro vai de proa pelos rios do Pará

APRESENTAÇÃO
Entre os dias 03 de julho e 27 de agosto de 2019, uma trupe formada por doze profissionais, entre artistas,
cenotécnicos e produtores, levou a onze cidades ribeirinhas no Estado do Pará, de forma inteiramente gratuita, quatro
espetáculos teatrais e seis cursos de atuação cênica, através da ação artístico-pedagógica MAMBEMBARCA – O teatro
vai de proa pelos rios do Pará. Os espetáculos Parésqui, Solo de Marajó e Pachiculimba, do repertório do grupo
paraense USINA, e mais Dezuó - Breviário das águas, do Núcleo Macabéa (SP), como convidado, foram apresentados
em Belém, Gurupá, Breves, Curralinho, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, Santarém, Monte Alegre, Óbidos
e Alenquer.
Embora tenha enfrentado imensos desafios logísticos, inerentes a qualquer empreitada desse porte na
região amazônica – sobretudo se considerarmos que a maior parte do percurso foi feita por via fluvial, em
embarcações de pequeno e médio porte –, o grupo cumpriu com êxito sua missão. A concretização desse desejo
tornou-se possível graças ao apoio do Programa Rumos Itaú Cultural 2017-2018, além da Fundação Cultural do Pará,
Sol Informática, Centro de Danças Ana Unger e prefeituras das cidades contempladas.
Esta revista, em suas versões impressa e digital (disponível em usinateatro.com.br), cumpre o papel de
registrar e compartilhar publicamente os resultados dessa ação artístico-pedagógica de dimensões épicas, e por isso
seu lançamento constitui a última atividade proposta desde projeto original aprovado pela instituição financiadora.
A publicação é composta por três seções: a primeira apresenta uma síntese dos comentários proferidos durante o
seminário Para pensar um teatro da floresta, realizado no Teatro Experimental do Pará Waldemar Henrique, em Belém,
entre os dias 03 e 07 de julho, no formato de uma mostra dos quatro espetáculos seguidos de conversas com
convidados e a plateia; a segunda traz entrevistas com alguns os membros da trupe; a terceira, o roteiro da viagem,
com informações tais como locais, datas, horários e quantidade de público de todas as atividades realizadas em cada
uma das onze cidades, durante a ação.
Não mediremos esforços para que esta revista circule não apenas pelo Pará, mas possa ultrapassar as
fronteiras do estado, a fim de compartilhar com o maior número de pessoas as experiências tão singulares
vivenciadas por nós nesse percurso, e, quem sabe, servir de inspiração para que outros coletivos da cena nacional se
proponham a protagonizar ações semelhantes.
Nossos sinceros agradecimentos a todos e todas que, de alguma maneira, contribuíram para que esse desejo
se tornasse realidade.
Alberto Silva Neto
Coordenador da ação MAMBEMBARCA – O teatro vai de proa pelos rios do Pará
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04

No dia 03 de julho de 2019, doze intrépidos seres encontraram-se para uma jornada
épica: levar quatro espetáculos e seis oficinas de teatro – de graça! - para onze cidades
ribeirinhas do estado do Pará em cinquenta dias. A “arteventura”, apoiada pelo programa
Rumos Itaú Cultural, não poderia ter nome mais apropriado:

O teatro vai de proa pelos rios do Pará

Eram duas trupes, o Grupo Usina Contemporânea
de Teatro, apresentando três peças: Parésqui,
Solo de Marajó e Pachiculimba. E o grupo
convidado, Núcleo Macabéa, de São Paulo, com
Dezuó – Breviário das Águas.
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Belém

de 03 a 07 de julho de 2019

A capital, Belém, fundada em 1616, abriu
a circulação, tendo como palco o Teatro
Experimental Waldemar Henrique,

onde também ocorreu o seminário
“Para Pensar um Teatro da Floresta”,

na forma de diálogo após os espetáculos
entre convidados e plateia. A exceção foi
“Pachiculimba”,

Belém
População estimada (IBGE) - 1.492.745
IDH-m – 0,746
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apresentado em
Mosqueiro. Nas páginas
a seguir, um pouco do
que foi esta passagem
pela “Cidade das
mangueiras”.

Público dos espetáculos: 294
Participantes das oficinas: 31

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade,
educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano, sendo:
Muito Alto – de 0,800 a 1000 / Alto – de 0,700 a 0,799 / Médio – de 0,600 a 0,699 / Baixo – de 0,500 a 0,599 / Muito Baixo – de 0,000 a 0,499 / Fonte: PNUD-ONU

Pachi culi mba

Um ator-performer
busca inspiração em
saberes dos povos
originários ameríndios

para narrar sua
mitologia pessoal, num
espetáculo-cerimônia que
acontece ao pôr-do-sol,
a céu aberto.

Atuação: Claudio Barros e Cláudio Melo. Dramaturgia: Alberto Silva Neto e Claudio Barros. Figurinos: Cláudio Rêgo.
Encenação e direção: Alberto Silva Neto.
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Sobre o espetáculo

por Ernani Chaves - Professor Titular da Faculdade de Filosofia da UFPA
(Fala proferida durante o seminário “Para Pensar um Teatro da Floresta”.)

Bom, boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar agradecendo a generosidade do Alberto (Silva Neto) e do
Claudio (Barros) que sempre acham que eu posso dizer alguma coisa de interessante, alguma coisa que pode
estabelecer com eles, com o trabalho do Usina, um diálogo, uma conversa que tenha, digamos assim, consequências
interessantes pros nossos trabalhos. Sempre gosto de lembrar nessas horas... Quanto mais a gente fica velho mais a
gente exercita a memória, uma tentativa de aprisionar o tempo, né? Eu sempre gosto muito de referir que ao mesmo...
a minha experiência, a minha pequena breve história no teatro paraense, aluno da Escola de Teatro nos anos 70,
depois a minha participação no grupo Cena Aberta, enfim, que foram coisas muito importantes e muito marcantes na
minha vida. Então, de todo modo, o teatro é uma coisa que está muito presente na minha história pessoal, desde que
eu estava lá no grupo, não tinha esse nome, mas, enfim, lembro muito das freiras do colégio Stella Maris em Soure, e
todas as peças da escola, e claro que eu era uma criatura espevitada que queria dizer a poesia, que queria brilhar no
palco, logo, tive uma formação, uma educação muito, muito ligada ao teatro. Eu sempre fico muito contente de poder
participar dessas pequenas atividades, é uma forma de me reencontrar com esses momentos importantes da minha
vida.
Como eu não tinha visto o espetáculo antes eu não tinha nenhuma ideia muito concreta do que iria
acontecer, então, não tenho nada escrito, não tenho um texto, e eu vou dizer pra vocês a minha... as primeiras
impressões, a única coisa que eu fiz - até pra não acharem que eu estava no Facebook - é que, enquanto estava
passando o espetáculo, e lembrando da minha última conversa longa num almoço contigo, Alberto, eu estava lendo
uma entrevista do Eduardo Viveiros de Castro. E o espetáculo começou e eu me lembrei dessa entrevista numa revista
Cult. Aí, eu voltei a dar uma lida nessa entrevista, porque eu sei o quanto era importante pra ti nesse momento da tua
vida, também escrevendo tua tese Eu vou, então, falar algumas impressões importantes pra mim, daquilo que eu vi
aqui e o que me trouxe.
Em primeiro lugar existe uma... é claro também, vocês me desculpem, mas, pra mim, é impossível falar certas
coisas sem ser marcado pela minha outra identidade muito forte que é a de professor, de pesquisador, não sei que
nome vai... alguém que... mas digamos alguém que gosta de ler, vamos colocar as coisas nesse ponto, alguém que fez
também da sua vida ou se confundia a sua vida com o trabalho da leitura, com o trabalho da escrita e também com a
tentativa de compreender quem nós somos, né? Por que que nós somos desse jeito? Que sentido faz pra mim - pode
fazer pra nós - viver nesse espaço que é o nosso, que é o da nossa região, que é o da nossa cultura?
O que me ocorreu desde logo, é que em primeiro lugar o próprio título de “teatro cerimônia”, que é
exatamente como o teatro nasceu no ocidente, provavelmente, em todas as culturas, mas a gente vai restringir um
pouco ao ocidente.
O teatro nasce ligado a uma cerimônia, o teatro nasce ligado a rituais, o teatro nasce como forma de manifestação ao
mesmo tempo artística e religiosa. Então, me parece que, a partir do título, esse espetáculo vai falar também de
origens, das nossas origens, e aí se estabelece - pensando um pouco no grande inspirador do Eduardo Viveiros de
Castro na antropologia: Claude Lévi-Strauss - como nós podemos pensar certas homologias, certas ligações
estruturais entre as diferentes formas de contar as origens.
Nós, já distanciados da cultura indígena, distanciados dessa que também é uma origem nossa, quando nós
aprendemos a nossa origem, nós aprendemos através de outra narrativa que também é uma mitologia - pensando
naquilo que os antropólogos entendem por mitologia -, a mitologia do Cristianismo. Então, nós aprendemos que no
começo tinha um jardim, não é? Então, a primeira homologia, quer dizer, a primeira relação estrutural entre as formas
de contar a origem é que, em primeiro lugar, havia um jardim, e, primeiro, na origem, tinha uma floresta. Na origem
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tinha um jardim como esse que estamos aqui. Aqui é um espaço onde se fundem essas imagens da origem, da origem
que contaram pra nós como a única possível, como a única verdadeira, como a única que dava sentido pra nós, que é
a versão do Jardim do Éden, do paraíso, e ao mesmo tempo é um espaço que nos remete no mínimo a uma
lembrança, talvez não muito forte, da nossa outra origem, de uma outra origem, dessa origem que não nos foi
contada, dessa origem que nós desconhecemos e que nós recalcamos, de certo modo, que nós não queremos fazer
parte dela. Porque justamente o processo que aqui é contado, é justamente o processo do esquecimento dessa
origem e das consequências do esquecimento dessa outra narrativa.
Eu procurei essa entrevista porque ela tem uma passagem que é muito legal para explicar um pouco o que
tá acontecendo aqui e a inserção, - pegando a palavra, a provocação do Alberto - que pode nos dizer qual o sentido
de um teatro da floresta.
Como Lévi-Strauss conta um dia, ele veio para o Brasil na década de 30, exatamente 1934, no grupo de
professores franceses que fundou a Universidade de São Paulo Antes do grupo sair da França houve uma recepção na
embaixada brasileira de Paris, com a presença do embaixador, e o Lévi-Strauss, já interessado nas questões indígenas,
pergunta ao embaixador como é que ele fazia , chegando ao Brasil, para visitar uma tribo indígena. O embaixador
olhou pra ele meio assustado, e responde mais ou menos assim: “o que é isso? Não existem mais indígenas no Brasil,
no Brasil não tem índios, o Brasil tem coisas muito mais interessantes pra você ver, pra você visitar...”. Então, quer dizer,
do ponto de vista da representação do Brasil - o embaixador representa o Brasil! -, o Brasil era já na década de 30 uma
terra sem índios. Ora, essa declaração do embaixador é muito significativa desse processo da necessidade, inclusive
do ponto de vista oficial, de eliminarmos do nosso horizonte, da nossa cultura, da nossa História, a referência
fundamental: a nossa origem indígena. E o Lévi-Strauss depois faz um comentário muito irônico, ele contou isso para
o Eduardo Viveiros de Castro, que o embaixador tinha claramente traços indígenas.
Vejam como aí é a negação da negação. E o resultado disso é que nós temos uma dificuldade enorme pra nos
reconhecermos num outro relato da origem que não seja o relato do Cristianismo. Então, essa é minha primeira
observação, quer dizer, se tem alguma importância, se tem algum sentido um teatro da floresta, um teatro na floresta,
é a possibilidade que esse teatro tem de contar uma outra história, de fazer uma outra narrativa. E uma narrativa que
evidentemente contraria, absolutamente, a história oficial. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, continuando nessa relação estrutural entre o mito cristão e o mito indígena. Nessas duas
mitologias nós temos uma mesma questão: a relação com a natureza e o modo como - nessa relação com a natureza
- aparece a linguagem, o papel da linguagem.
No mito cristão, nós temos uma coisa muito interessante que se chama depois a linguagem de Adão. Adão tava lá no
Paraíso e ele precisava reconhecer aquilo que o cercava, os animais, as árvores, os rios, ele precisava reconhecer
aquele lugar, então, Deus ensina a Adão o nome das coisas, o nome daquilo que estava lá e esse nome era aquilo que
se chama. Não havia uma relação, uma diferença entre o nome, a palavra e a coisa que era nomeada, quer dizer, o
nome dizia a coisa, como se o nome incorporasse a coisa, incorporasse as características da coisa. Ou seja, quando
Adão aprende a falar, e aprende a nomear as coisas, essas coisas são nomeadas de tal modo que, sem que a coisa
estivesse na nossa frente, a palavra nos diria o que ela é. Por meio da palavra nós reconhecemos a coisa. Aí tem, vocês
sabem a história, mas tem muita controvérsia em relação a essa história, mas tem a história do pecado, a história da
expulsão do Paraíso, e tem o segundo, um segundo momento da linguagem, não é? Que, justamente, vai encerrar o
ciclo daquilo que é a humanidade: é o momento de Babel, quer dizer, quando Adão e Eva são expulsos do Paraíso, eles
também perdem essa capacidade, de pelo nome dizer o que é a coisa.
Então, as palavras e as coisas se separaram, e o episódio de Babel completa essa separação de tal modo que
hoje nós precisamos o tempo todo nos explicar, nos fazer entender. A linguagem, que é o nosso meio de expressão
fundamental, perdeu completamente essa transparência que tinha no Paraíso. E mesmo falando a mesma língua,
mesmo morando na mesma região, nós estamos condenados a interpretar, a fazer o esforço de compreender o que
os outros dizem. Então, a linguagem é necessariamente falha, necessariamente incompleta. Por isso que muitas vezes
a gente diz: ‘me faltou a palavra’, ‘eu queria expressar, mas eu não sei dizer’, ‘me corrige se eu tô errado’, ‘se eu tô certo’,
‘será que eu tô dizendo mesmo aquilo que eu gostaria de dizer’.
Na história que foi contada aqui, nós temos uma semelhança, ou seja, não é a mesma coisa, temos uma
semelhança, tá?! Nós temos, não apenas a descoberta da natureza, a descoberta do mundo por uma linguagem, mas
11

uma relação com a natureza muito diferente do mito cristão, quer dizer, a relação com a natureza de um modo geral
nas cosmogolias indígenas da Amazônia, remete a uma outra indiferenciação que é justamente entre o humano e o
animal.
Essa diferença que a gente faz entre o humano e o animal, é uma diferença que não existia claramente, isto
é, nós e os animais, e nós e os seres vivos, não apenas os animais, mas também as plantas, os seres vivos em geral,
constituíamos uma unidade. E tem uma coisa que, pra mim, é o melhor momento dessa cerimônia, é que a palavra
que é dita nesse momento, que nós temos desse momento dessa relação com a natureza, dessa relação
indiferenciada entre o homem e a natureza é a palavra poesia, ou seja, é aquela palavra que remete a uma outra ideia
de criação.
O evangelho de João diz que ‘no início era logos’, a palavra grega’. Nas traduções posteriores latinas, por
exemplo, nós podemos ler, quando esse evangelho é citado: ‘no início era o verbo’, ou seja, no começo existe uma
palavra que é justamente uma palavra que cria, só que a palavra que é dita no espetáculo não é essa palavra, nem o
logos e nem o verbo, é uma outra palavra que também tem origem grega, como o teatro do ocidente. Então, você tem
aqui várias origens se misturando que é a palavra poesia, ou seja, a palavra como força criadora, aquilo que cria o
mundo é indissociável de uma palavra que, aqui, é a palavra poesia.
Mas tem algo que se perde. O Claudio, quando começa, está quase nu e, aos poucos, vai colocando roupas.
Quanto mais a relação entre a natureza e a cultura se modifica, mais nós precisamos, quer dizer, o processo de
encobrimento é um processo justamente daquilo que provoca esse afastamento inicial. Você tem aí, então, algo que
é um processo de exploração, um processo de dominação que vai acontecer depois. Eu penso que esse é o segundo
momento, quer dizer, eu acho que é muito legal essa ideia de que a primeira palavra que a gente ouve, porque
começa com sons culturais, digamos assim, que não fazem sentido pra nossa lógica, mas, de repente, nós temos a
palavra poesia, como depois nós temos, quase como na linguagem adâmica, a palavra caracol, que é caracol, uma
casa que realmente se anda. Novamente nós temos aí essa outra palavra, então, isso é muito interessante, muito legal
no começo, numa primeira parte. E aí nós temos, num segundo momento, o que é de algum modo a perda dessa
relação e a apresentação dos processos de espoliação da nossa cultura.
E aqui nós temos que nos perguntar em que medida essa perspectiva se relaciona e se distancia de um tipo
de teatro que é muito... foi muito importante no século passado, que nós podemos chamar, por exemplo, o teatro do
engajamento, mas que, no Brasil, principalmente a partir da década de 60, se caracterizou justamente por esse teatro
político, por esse teatro de protesto, quer dizer, como pensar o teatro da floresta na floresta de agora, num contexto
histórico que é a história do teatro no Brasil, digamos assim, o que é que diferencia essa proposta do Arena conta
Zumbi, Arena conta Tiradentes, toda essa proposta do teatro político tão importante nos anos 60, nos anos 70, de
contestação, de crítica, enfim, o que é que nos diferencia? Já nos colocando junto, na mesma trupe.
Eu vou sugerir duas coisas, que eu não sei se são muito significativas. A primeira é o que diferencia, é o tema, é o
objeto, digamos assim, nesse teatro político da década de 60 e da década de 70, qual foi o lugar da Amazônia? Onde
estava a Amazônia? Eu acho que não estava, não me lembro.
Nós temos uma revisão interessante da história do Brasil com a história do Zumbi, com a história de
Tiradentes, mas nós temos um tema urbano, que é o tema da classe operária no Brasil, não é? Das condições da
exploração capitalista no Brasil, dentro de toda a armadura teórica que tinham esses grupos, e que estavam ligados
às posições das leituras marxistas do Brasil naquela época. Um exemplo mais próximo, já que a gente não viu essas
encenações no seu “original”, é o cinema. O Cinema Novo, esse a gente pôde ver e pode ver ainda, é o cinema de
Nelson Pereira dos Santos, é o cinema de Glauber Rocha, principalmente, né, entende? Essa proposta estética e
política estava ali, claramente presente numa revisão da história do Brasil e dos nossos mitos fundadores. Mas onde
está a Amazônia? Não me lembro.
Então, acho que a segunda diferença é justamente a Amazônia, e aí eu acho a minha única observação,
digamos assim, mais crítica, eu acho que o longo texto que o Claudio diz é muito didático, ele é pedagógico demais
muitas vezes, parece uma aula que você tem que explicar pra crianças do ensino médio o que é a exploração, o que
era o mito, embora a narrativa às vezes tenha um sentido mais poético.
Essas eram minhas observações iniciais, eu agradeço muito também a paciência de vocês, muito obrigado.
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Parésqui

Duas atrizes recriam gestos e falas de oito pessoas
de uma família de ribeirinhos da Ilha do Combu, em
frente a Belém, para conversar sobre passagens de
suas histórias, ora emocionantes e tristes, ora
pitorescas e divertidas.

Atuação: Nani Tavares e Valéria Andrade. Dramaturgia: Alberto Silva Neto, Nani Tavares e Valéria Andrade. Desenho de som:
Leo Bitar. Figurinos: Anibal Pacha. Cenografia e iluminação: Patrícia Gondim e Manoel Pacheco. Operação de som: Cláudio
Melo. Operação de luz: Nandressa Nuñez. Encenação e direção: Alberto Silva Neto.
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O teatro vai de proa pelos rios do Pará

Sobre o espetáculo
por Bene Martins

(Professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA)
“Devido a problemas técnicos, não foi possível recuperar a fala
da diretora Patricia Gifford sobre o espetáculo Parésqui durante
o seminário “Para Pensar um Teatro da Floresta”. Este texto, da
professora Bene Martins, foi publicado no livro “Parésqui, o olhar
de uma atriz pesquisadora sobre o processo de criação”, de
Valéria Andrade, presente na plataforma Issuu.

O espetáculo teatral Parésqui traz uma luz, ou melhor, uma certeza: de que nem tudo está perdido. Ufa!
Graças aos deuses dionisíacos dos palcos, ainda existem pessoas sensíveis às expressões não registradas pela história
oficial e não re-apresentadas nas emissoras de grande audiência, não raro com programações de qualidade discutível.
Pessoas que transitam para além dos modismos empobrecedores da língua portuguesa e, de um modo geral, a
semelhança do gerundismo e outros ismos em voga, tanto em parte da mídia como em salas de aula.
Pessoas com formação acadêmica que, paralelo aos referenciais teóricos – indispensáveis ao processo
ensino-aprendizagem -, buscam, via trabalho de campo, experiências outras que caracterizam parte do compromisso
que todos os intelectuais devem assumir junto à sociedade, o de ir e vir, o de sair dos gabinetes e do conforto de suas
salas refrigeradas para a periferia, para o interior do Estado, para outras margens à procura de vozes espalhadas aos
ventos, por falta de registro e de audição. Essa é uma prática que alimenta o ensino, a pesquisa e a extensão, em todos
os graus.
O trabalho foi desenvolvido a partir da bolsa financiada pelo Instituto de Artes do Pará – IAP. Durante nove
meses, as atrizes Valéria Andrade e Nani Tavares mergulharam na observação do cotidiano de oito pessoas que fazem
parte de uma mesma família, na ilha do Combu. O roteiro da peça nasceu da colagem de diversos fragmentos dessas
valiosas histórias de vida relatadas às atrizes por cada um desses ribeirinhos. Uma das pesquisadoras, Nani Tavares,
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paraense, é mestra pelo Programa de pós-graduação em Artes da UFPA, e graduada no Curso de Filosofia
(Licenciatura e Bacharelado) pela mesma Universidade. A outra, Valéria Andrade, já veio para Belém com experiência
em teatro e televisão e é formada em comunicação social pela UFPA, além de mestra em Artes e professora da
ETDUFPA.
Esse tipo de trabalho é gratificante de se ver, merece destaque e estudos, afinal, não é comum experiências
dessa natureza nos palcos: a fala cabocla em cena. O gestual, aparentemente meio desarticulado do caboclo, exige
das atrizes um preparo adquirido na prática, no estudo, na dedicação, na sensibilidade e competência. Estas
habilidades elas têm e precisam ser conhecidas por todos os amazônidas, em primeiro lugar. O tratamento que as
pesquisadoras-atrizes dispensaram ao objeto de estudo – histórias de vida – é digno de nota e merece a longevidade
– o espetáculo estreou em 2006 - nos palcos.
Enquanto as cenas acontecem, o cenário, os sons, as falas, o gestual, as expressões, todos os signos visuais e
perceptivos remetem o espectador a outro espaço e tempo “mágico-vivenciado”. É o canto do galo ao amanhecer, é o
barulho da água escorrendo e, principalmente, a dramaturgia pessoal de cada uma das atrizes que fixam e fisgam o
olhar de quem assiste, não dá para desviar a atenção, não há como quebrar a sinestesia e o todo harmônico das cenas.
A linguagem oral, a mais antiga forma de transmissão do saber, confirma: o jeito de falar, aparentemente simples do
povo, transmite uma inegável reflexão sobre os mais diversificados temas que todo ser humano experimenta.
Das relações familiares às indagações impertinentes, tudo está lá, o que muda é a maneira descomplicada de
dizer e de narrar as experiências vividas. As explicações ficam para quem tiver preparo para ligar com o “simples”, no
sentido de tocar naquilo que é essencial, sem adereços e enfeites, ao público cabe sentar para embarcar na deliciosa
conversa, tão rara nos dias atuais.
Parabéns ao trio: Nani Tavares, Valéria Andrade e Alberto Silva Neto. A Amazônia precisa, além da
preservação da biodiversidade, de novos dramaturgos e estudiosos das expressões culturais do povo amazônida,
patrimônio imaterial, tão importante quanto as riquezas naturais. É, Parésqui há esperança para todos os tipos de
vozes, de todos os povos. Parésqui há espaço e há público para esse tipo de espetáculo, também. Parésqui essas falas
caboclas ficarão a ecoar na mente e no coração de pessoas sensíveis, dispostas a ver outras formas de expressão como
elementos indispensáveis à formação cultural de um povo.
É, Parésqui!
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Solo de Marajó

Sozinho sobre o palco
vazio, um ator narra
oito histórias do
romance Marajó, de
Dalcídio Jurandir,

fazendo um retrato de costumes
e mazelas até hoje presentes no
cotidiano dos povos que habitam
pequenas cidades da Amazônia.
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Atuação e figurino: Claudio Barros. Dramaturgia: Alberto Silva Neto, Claudio Barros e Carlos Correia Santos. Operação
de luz: Cláudio Melo. Iluminação, encenação e direção: Alberto Silva Neto.

O teatro vai de proa pelos rios do Pará

Sobre o espetáculo
por Edgar Castro

(*Fala proferida durante o Seminário “Para pensar um teatro da floresta”.)

Muito obrigado pelo convite, vou tentar ser breve, viu, pessoal? Eu fiquei bastante preocupado: como é que
a gente consegue dar continuidade, mantendo um certo nível, depois da intervenção do Ernani? Então, eu fiquei me
debatendo sobre isso, e aí eu fiquei pensando por onde que eu poderia pegar essa intervenção pra poder criar algum
tipo de estímulo, pra que depois nós possamos conversar de maneira mais coletiva, que eu acho que é o que
realmente interessa após a apresentação.
Talvez eu pudesse pegar como primeira via o próprio trabalho em si, a própria obra, e todas as suas
qualidades, que são inumeráveis, acho que a interpretação do Claudio, pra mim... eu já tinha visto o espetáculo lá em
São Paulo, a sensação que me deu é que é um diamante, não no sentido prosaico do valor da pedra preciosa, mas no
sentido do quanto que existe de história acumulada ali, né? Porque o diamante pra se formar precisa de muito tempo,
de sedimentação pra chegar naquela configuração. Então, me parecia que a obra tinha isso, o trabalho do Claudio
tinha isso, um tempo acumulado da matéria que é uma coisa admirável e bastante rara da gente ver. Além do rigor
técnico, além da generosidade, além da entrega, além da estrutura da expressão que também é uma coisa rara de se
ver, essa qualidade, esse desnudamento do ser que se coloca ali em processo de comunicação, que é uma coisa
bastante fragilizada nos dias de hoje, a comunicação real, a comunicação profunda.
Então, também poderia pensar, também dentro dessa perspectiva de falar da obra, da própria direção do
Alberto, que é uma direção que dispensa qualquer artificialidade, qualquer coisa a mais, qualquer enfeite
desnecessário, ele vai naquilo que é absolutamente fundamental pra comunicação entre nós, que também é uma
coisa rara porque nós vivemos num tempo onde o supérfluo domina, o supérfluo encobre aquilo que realmente é
essencial nas coisas. Então, nós temos essa experiência, a partir - nesse caso - a partir da perspectiva desse encenador
que aposta nisso. Isso também é uma coisa que merece todos os elogios do mundo, porque isso limpa nosso olhar.
Então, eu fiquei pensando nisso, mas depois eu pensei assim: pô, mas também podia pensar que um caminho de
pegar essa intervenção podia ser, talvez, pela própria trajetória do grupo que, de quinze anos pra cá, a partir do
espetáculo chamado ‘Tambor de Água’, - com um gênio da arte nacional que é o Walter Freitas - Alberto e Walter
Freitas criam um espetáculo que é o embrião da pesquisa
que se desenvolve depois, e que é um espetáculo,
surpreendentemente, para o que se desenvolve depois,
sem palavras.
Era um espetáculo que não utilizava de palavras,
mas que embriona depois o projeto que o grupo vai
desenvolver, e que se pauta pela questão do
ator-narrador a partir das estruturas das suas mitologias
pessoais. Então, inaugura também um processo de
investigação bastante vertical, bastante profundo nas
questões a que se propõe.
E mais uma coisa que pra mim é admirável: há
um lançamento de uma rede por parte desses artistas
criadores em direção ao que há de mais arriscado, e
ousado, e avançado, no sentido de pensamento do teatro,
que eu diria, do ocidente. Eles acabam trazendo pra si,
trazendo pra dentro da pesquisa, como alimento, como
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apoio, como referência, pensamentos como o de Eugenio Barba, pensamentos como de Grotowski, pensamentos de
antropólogos, ou seja, pessoas que realmente estão de maneira absolutamente profunda investigando as questões
mais significativas talvez da existência.
Mas existe uma sabedoria nesse lançar dessa rede e nesse apropriar-se dessas questões, que é - eles não
metem o pé numa armadilha - que às vezes a gente percebe em determinados artistas coletivos que começam a
dialogar com esses sistemas de pensamento, que são artistas que acabam desenvolvendo trabalhos que são
especulações em torno de ideias que acabam ficando um pouco abstratas, acabam ficando um pouco despregadas
do mundo real. É quase um exercício de abstração, que deve ter seu valor, mas talvez a mim, pessoalmente, não é o
que muito me interessa.
Então, qual é a questão que eu acho extremamente sábia da parte do coletivo do Usina nessa trajetória de
pesquisa, quando se relaciona com esses sistemas de pensamento? É que eles se apropriam disso para olhar o lugar
onde vivem, não é? Para criar uma ética sobre as questões que rodeiam a nós, pessoas que vivem nesse lugar, na
Amazônia, ou seja, é um instrumento para olhar o mundo em que estamos vivendo. Acho isso de uma sabedoria e de
um valor inquestionáveis.
Também, talvez, além dessas duas vias, que poderiam ser possíveis encaminhamentos dessa breve
intervenção, eu fiquei pensando numa
coisa muito curiosa, que foi exatamente
esta deixa que o Alberto deu: o valor e o
significado nesses dias em que vivemos de
necropolitica, de uma política que aposta
na extinção da vida, numa política que
aposta na mortandade, numa estrutura de
governo que institucionaliza pontapés
violentos nos mais pobres, neste estado
em que vivemos, necrosado, o espetáculo
nos apresenta esta situação que não é
nova, porque a gente vê. Eu li o texto do
Paulo Nunes que o Alberto me passou, a
gente vê este universo, nas palavras de
Paulo Nunes, tenso, triste e desprovido de
alegria, ou seja, permeado, estruturado
por uma violência absoluta, mas o gesto criativo que organiza este olhar, é um gesto de profunda sensibilidade, e que
se coloca de maneira muito clara em que trincheira esses artistas se posicionam.
Ao abordar o universo necrosado, necrófilo, que se alimenta do que há de mais podre, com este gesto
sensível, e que deixa muito claro de que lado da trincheira eles estão, eles nos permitem também nos sensibilizarmos,
eles também lançam a nós um salva-vidas, que pode ser, talvez, não sei se nos salva, mas pelo menos retarda a nossa
submersão nestes estímulos mortais que a gente tá vivendo. E esta sensibilização que o espetáculo promove ao
público, me parece que é a melhor gestação de uma atitude de resistência política a esse estado de coisas, porque
tudo que não interessa aos senhores do momento é o estabelecimento do campo do sensível, é o estabelecimento
da delicadeza, é o estabelecimento do humano naquilo que ele pode ter de mais belo e expansivo que é o que o
espetáculo coloca, é onde o espetáculo se coloca.
Então, eu fico muito alimentado depois de uma apresentação desse espetáculo, não apenas por uma série de
qualidade técnicas, artísticas, filosóficas que ele tem, mas, sobretudo, pelo o que ele me provoca enquanto
fortalecimento neste campo do sensível para o enfrentamento desta realidade tão dura e terrível que a gente está
vivendo. Muito obrigado ao grupo, muito obrigado aos criadores. Viva Dalcídio Jurandir, viva!*
Edgar Castro, ator paraense, desde 1995 radicado em São Paulo, trabalhou com diretores como Antunes Filho, Roberto Lage e
Samir Yazbeck. Integrante de importantes coletivos como Cia do Latão, Cia Livre, Cia São Jorge de Variedades, entre outros. Orientou, de
2000 a 2003, a turma de Iniciação da Oficina de Teatro do TUSP – Teatro da Universidade de São Paulo. Lecionou na Escola Livre de Teatro
de Santo André de 1999 a 2011. Atual membro do Conselho Administrativo da Cooperativa Paulista de Teatro.
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Dezuó , breviári o
das águas

Narra a trajetória do menino Dezuó
e sua família desde a expulsão da
comunidade onde vivem,

por causa da construção de
uma hidrelétrica, até a chegada
a uma cidade grande.

Atuação: Edgar Castro. Dramaturgia: Rudinei Borges. Direção musical/músico em cena: Juh Vieira. Direção de arte: Telumi
Hellen. Assistente de arte: Andreas Guimarães. Iluminação: Felipe Boquimpani e Maíra Nascimento. Direção: Patricia Gifford.
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O teatro vai de proa pelos rios do Pará

Sobre o espetáculo
por Wlad Lima

Artista-pesquisadora, atriz, diretora e cenógrafa de teatro em Belém. Na Universidade Federal
do Pará, é professora no Curso Técnico de Formação de Ator, na Licenciatura em Teatro, nos
Mestrados em Artes (acadêmico e profissional) e no Doutorado em Artes do PPGArtes –
Programa de Pós-graduação em Artes do Instituto de Ciências da Arte – ICA.

A gente precisa sempre lembrar onde a gente está, em que casa a gente está. Então, esse lugar é, depois de
uma década inteira de luta, todos os anos 70, no final dos 70 a gente consegue que esse lugar fosse aberto para a
categoria teatral e as categorias artísticas ligadas à cênica da cidade, dez anos. Aí é fácil ver que isso tudo aqui é um
brinquedo maravilhoso, não é? Ele nunca foi completado, mas é um brinquedo maravilhoso.
Nós passamos a década de 80 desmontando várias coisas na vida da gente, no nosso fazer, muitas coisas,
entre essas coisas um plano ideal. Acho que de vez em quando a gente escapa da vida, que é esse plano do que é o
teatro ideal, sabe essa coisa do super teatro que vivia muito influenciado pelo teatro da Europa e teatro americano. A
gente não conseguia olhar, a gente só olhava pro fora, a gente não conseguia olhar pra nada, nada, absolutamente
nada da gente, esse teatro nos ajuda a fazer isso, a gente começa a olhar para o lado, pra frente, a gente começa a
olhar o que tá aqui.
E muitos, muitos grupos foram exatamente filhos desse lugar e desse caráter experimental que atravessou as
nossas vidas, que fez a gente parar de olhar pro Teatro da Paz e seus derivados em todos os sentidos, né, a gente
começou... nós fizemos um mergulho aqui. O Usina como vários grupos da cidade é filho desse lugar, desse
movimento, então o Usina aparece em 89, dez anos depois, exatamente num momento que também nós da
categoria resolvemos estudar o que estava acontecendo com a gente, o que que tinha se passado ali, o que a gente
tinha feito aqui dentro, a gente estava tão perto, tão colado que a gente não conseguia ver, aí começamos o
movimento de também se debruçar pra gente se ver um pouco, mas não tivemos muito tempo disso, logo depois...
eu falaria com toda... Nós não fomos expulsos desse lugar, porque teve também uma atitude nossa, teve um
momento que a gente abriu as portas, daí dissemos, desculpe o termo ‘foda-se!, vamos embora’, e fomos embora,
fomos abrir porões, casas, garagens, por toda cidade e viramos as costas pra esse lugar que era um útero pra gente,
mas foi preciso fazer aquilo naquele momento. No momento que a gente faz essa diáspora, assim, vai embora, a gente
também vai largando muita coisa, a gente também chega nessa mostra, mas também chegamos nesse espetáculo de
hoje, né, Edgar?, que é ver o que acontece aqui, ver o que tá na nossa pele, ver o que tá no nosso olho, nos nossos
traços, olhar pra isso.
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Eu digo que é uma luta constante porque eu estou dentro de uma instituição que dentro dela a gente briga
muito. A gente tem que continuar montando os clássicos ou será que a gente não tem uma outra matéria, outras
vozes? Precisa ocupar essa cena. Aí, eu queria falar disso que o Usina tem muito, coisas que a gente não sabe fazer ou
que não sabíamos fazer e que estamos aprendendo na marra. Porque também a gente tem que lembrar de muitos
grupos que estavam nesse caminho, e o Experiência do seu lado, eu posso falar porque fiz parte do grupo Experiência
durante muitos anos, então eu posso falar, de uma maneira torta... Verde Ver-o-Peso, toda essa coisa que a gente hoje
crítica, joga pedra, mas fizemos e foi chamada durante um tempo de regionalismo, sabe esse regionalismo de uma
maneira caricata, assim, menor, credo, regionalista, né? a gente colocou lá um carimbo e aí tachou disso, quando na
verdade o que a gente tava fazendo era literalmente virar as costas para aquilo que tava gritando na nossa cara.
Eu acho que alguns grupos, e o Usina em particular, dá a volta. Leva quinze anos, né? São trinta anos, leva
quinze anos pra fazer o barco virar e dizer: ‘gente dá pra virar pro rio, dá pra entrar mais’. Eu acho que é isso, é isso que
a gente tá, é realmente um barco, um barco nesse sentido de artistas aprendendo a ver o lugar onde pisam, que a
gente não sabia fazer, eu sei fazer muito pouco.
O espetáculo de hoje, a sensação que eu tenho quando acabo de ver, não sei pra vocês, mas pra mim é muita
raiva, eu sinto uma raiva imensa, uma raiva pela situação política, social, sobre povos que fazemos parte também, né?
São quatro ou cinco gerações antes de mim dentro de cidades ribeirinhas, de um índio caboclo, somos uma geração
que já nasce na cidade. Eu sinto uma raiva, mas ela não é uma raiva só por isso, também é uma raiva por causa dessa
nossa lentidão, e eu vou usar uma expressão, um conceito mesmo, mas é academia e eu sou acadêmica também, de
decolonizar nossas cabeças a respeito do que é bacana, bom, que tipo de teatro é bom, que tipo de matéria é boa,
que tipo de material cênico da condição humana refinado a gente precisa tratar. Isso pra mim também é um soco, um
soco que eu levei alguns anos atrás quando eu vi estrear o espetáculo de vocês, que levamos um tempo enorme pra
conhecer o dramaturgo que vocês trazem hoje pra cá, que eu conheci há um ano, quando ele veio pra mostra de
dramaturgia, o seminário da escola, aí eu lembrei de uma imagem: o Rudinei parece que passou direto do interior do
Pará por cima das nossas cabeças e foi pra São Paulo. É um dramaturgo que tá lá, plantado nesse lugar, falando desse
lugar, e que parece que só vai encontrar um eco, um diálogo, uma reverberação que não é aqui, é em outro lugar.
E aí eu me pergunto, depois desse movimento, que a gente ouve falar de vários projetos, que a gente vê o
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movimento político, a gente faz abaixo-assinado... qual é o nosso movimento? Quando eu falo nosso, também to
cobrando de mim frente a esse material que tá aí. Belo Monte, por exemplo, a gente tem visto o movimento de vários
grupos de teatro, vários pesquisadores de teatro andando pela região, por lugares que nós que fazemos teatro aqui
nunca pisamos, eu me altero com isso, me altero com isso, digo: o que é que a gente tá fazendo?
Depois de passar essa raiva por esses dois aspectos, eu entro num devaneio porque o que eu vejo aqui, além
desse aspecto que dialoga muito com o teatro do Usina, a presença de um ator, o ator... parece os árabes dizendo
porque eu preciso de tanta gente pra contar uma história que uma única pessoa pode contar?. Um único ator pode
mobilizar uma comunidade inteira, nós sentimos a presença de um mundo inteiro, isso tá posto no trabalho, nesse
diálogo que a gente faz com essa mostra. Mas, o encantamento, pra mim, cênico, eu vou falar como encantamento
cênico, é você não ver nada, aparentemente nada, como um papel, e você ir desenhando o mundo inteiro, com um
material que a gente reconhece que é o barco, que é a água, que é as canoas, são as cabaças, um material que tá no
corpo do Edgar, que tá no nosso corpo.
Então, ele pinta essa tragédia, ele pinta esse cenário todo na nossa frente, eu acho que essa é uma
teatralidade, é isso que eu quero dizer que... aonde a gente vai pra uma teatralidade que é simples, ela é fina e ela é
cruel, é um trabalho que - quando termina - eu não sinto vontade de aplaudir, viu, Edgar? eu vou pro aplauso em
reverência a você, ao ator que tá ali, mas o que é posto, o que é instalado aqui, instaurado aqui eu não quero aplaudir.
Eu acho de uma força, de reconhecer... eu gosto de ver isso porque tem horas que eu esqueço que o teatro tem essa
força, essa potência e eu me sinto uma das grandes militantes do teatro, até pra cena. Meu último trabalho chama
‘Ovo Número Treze’ e ele é metateatral, que a minha militância maior é como uma mulher do teatro. Mas tem hora que
eu preciso levar um soco disso, porque às vezes eu esqueço - ou tudo que acontece me deixa esquecer - a arma
potente que eu tenho em mãos, que cada um de nós tem em mãos. Então, é um espetáculo que me diz assim: ‘olha
aqui!’, a arma no sentido do pulso, do gesto, da palavra, não uma arma dum filho da puta que tá aí, né? Não é essa
arma, é outra arma, mas uma arma potente da palavra, do corpo.
Aí eu jogo pra vocês essa explosão de sensações que eu tive com esse trabalho pra gente debater, porque
essa é a casa do debate, eu me lembrei que há trinta anos eu estava sentada aqui no mesmo lugar, acho que nas
mesmas cadeiras, e a gente não podia fazer um espetáculo sem ir pro debate, porque o debate era o bicho - o debate
era o bicho -, então, vamos fazer desse momento um debate, vamos fazer um bicho aqui juntos.
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Aos olhos atentos do mundo, a Amazônia é um tesouro. Um
dos pedaços do globo que ainda guarda o desconhecido,

vastas porções de terra que nunca
souberam o que é uma pegada humana,

povoada por uma multidão de aves,
peixes, mamíferos, répteis, insetos,
bactérias, fungos, vírus,

e a maior coleção de espécies vegetais
do sistema solar,
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Costurando toda essa biodiversidade, um gigantesco emaranhado
de rios, igarapés, riachos e furos sem comparativos nos outros
continentes. O pai de todas as águas, o amazonas, dança sinuoso,
cortando a imensa floresta e semeando vidas e sonhos.

Às suas margens, o caldo étnico dos povos
originários, invasores e escravizados fez sua
morada, estendendo sua influência – nem
sempre benéfica – pelas teias líquidas do
rico território,

em grandes cidades com seus
horizontes retilíneos, pequenos
municípios praticamente
esquecidos, vilarejos,
comunidades ou mesmo casinhas
encravadas entre o rio e a mata.

Esse homem, que
hoje é inquilino
da floresta, tem
as mesmas
necessidades de
qualquer outro
habitante do
planeta.
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As redes
Vede como é bonito o emaranhado
Na mente dócil da humana criatura
Não percebe a intrincada tessitura
Que mistura o traço reto do riscado
Vai levada engolindo cada agrura
Sem desculpa, por favor ou obrigado
Prosseguindo nesse pasto feito gado
E sustentando a pérfida estrutura
O caminho, acomodado!, é a rede
Não a que dormes nesse barco amontoado
Nem a que tira do rio teu alimento
O caminho, atordoado!, é a sede
Não a que matas com o líquido gelado
Mas a que vive do teu vasto sofrimento
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Gurupá
de 11 a 13 de julho de 2019

Foi fundada em 11 de novembro de 1623
pelos portugueses, após expulsarem os
holandeses do local.

Elevada à condição de Vila em
1639, tornou-se município em
1885. Localizada à margem
direita do Rio Amazonas, dista
quase 500 km de Belém.

População estimada: 33.376
IDH-M: 0,509
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Público dos espetáculos: 205
Participantes das oficinas: 29

(Fonte: www.facebook.com/pg/Prefeitura-Municipal-de-Gurup%C3%A1-779035385447065/about/?ref=page_internal)

Breves
15 a 17 de julho de 2019

A cessão de uma
sesmaria aos irmãos
Manuel e Ângelo Breves
em 1738, pelo capitão
geral do Pará, João
Castelo Branco,

é o marco para o nascimento
da Vila de Sant’Anna dos
Breves, elevada à categoria de
cidade em 1851. Fica a 293 km
de Belém.

População estimada: 102.701
IDH-M: 0,503
(Fonte: breves.pa.gov.br)

Público dos espetáculos: 272
Participantes das oficinas: 46
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Currali nho
de 19 a 21 de julho de 2019

Sabe-se que seu nome vem da corruptela de
curralzinho, por conta de uma fazenda particular
que atraía grande movimento comercial.

Distante cerca de 150 km da
capital, não há precisão do ano
do surgimento do povoado,
mas sua elevação a município
se deu em 1870.

População estimada: 34.448
IDH-M: 0,502
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(Fonte: pmcurralinho.pa.gov.br/)

Público dos espetáculos: 187
Participantes das oficinas: 16

Cachoeira do Arari
27 a 29 de julho de 2019

A cidade – a cerca de 80 km de Belém - que abriga o Museu do Marajó
foi fundada em 1911, mas sua história remonta a 1747, quando foi reconhecida
como freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira do Rio Arari.

“Cachoeira” vem de um desnível do leito do rio bem em
frente ao município, provocando uma espécie de corredeira.
Em suas ruas o escritor Dalcídio Jurandir passou a infância.

População estimada: 23.767
IDH-M: 0,546

(Fonte: cachoeiradoarari.pa.gov.br/)

Público dos espetáculos: 132
Participantes das oficinas: 22
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Ponta de Pedras
de 31 de julho a 02 de agosto de 2019

A biografia da “Princesinha do Marajó”
começa no século XVIII com a chegada da
Ordem das Mercês àquelas paragens.

Logo depois, em 1737, ganhou o status de
freguesia e, em 1877, foi elevada a
município. Fica a cerca de 60 km de Belém,

e gravou seu nome na
história por ser a terra
natal de Dalcídio Jurandir.

População estimada: 31.082
IDH-M: 0,562
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(Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_de_Pedras)

Público dos espetáculos: 419
Participantes das oficinas: 16

Muaná

de 04 a 06 de agosto de 2019

Elevada à condição de freguesia em
1757, tornou-se município em 1833.
A pouco mais de 100 km de Belém,

a cidade recebe todos os anos, em junho,
milhares de turistas para o “Festival do
Camarão”, considerada a maior festa
popular do Marajó.

População estimada: 40.349
IDH-M: 0,547

Público dos espetáculos: 170
Participantes das oficinas: 12

(Fontes: muanaemfoco.blogspot.com/2011/01/historia-de-muana.html e pt.wikipedia.org/wiki/Muan%C3%A1)
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Santarém

de 10 a 12 de agosto e de 18 a 22 de agosto de 2019

Conhecida como “Pérola do Tapajós”, foi fundada em
1661 com a instalação de uma missão jesuíta no
local, e elevada a cidade em 1848. Distante quase
900 km da capital, Belém, é o segundo maior
aglomerado urbano do estado do Pará.

Alter do Chão, o “Caribe da
Amazônia”, foi considerado
pelo jornal inglês “The
Guardian” como o lugar com
as praias de água doce mais
bonitas do mundo.

População estimada: 31.082
IDH-M: 0,562

Público dos espetáculos: 484
Participantes das oficinas: 36
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(Fonte: www.santarem.pa.gov.br/)

Monte Alegre
de 14 a 16 de agosto de 2019

A história do surgimento do povoado é controversa, mas
remonta, pelo menos ao século XVII. Tornou-se vila em
1758, e ganhou o título de município em 1880. No entanto,
como todas as outras cidades visitadas pela caravana, o
núcleo original sempre foi uma aldeia indígena.

No Parque Estadual de Monte
Alegre há pinturas rupestres com
mais de 10.000 anos de idade,

comprovando que a ocupação da
Amazônia é muito anterior à
chegada dos portugueses. Fica a
quase 1000 km de Belém.

População estimada: 58.032
IDH-M: 0,589

Público dos espetáculos: 255
Participantes das oficinas: 39

(Fonte: http://www.montealegre.pa.gov.br/historia-de-monte-alegre/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Par%C3%A1))
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Óbi dos

23 e 24 de agosto de 2019

Fica a cerca de 1100 km de Belém,
o ponto mais distante alcançado
pela Mambembarca.

Nasceu em 1697 com o início da
construção de um forte no local
pelos portugueses;

a intenção era combater outros invasores, que
vinham em busca de cacau, castanha-do-Pará,

guaraná e vários produtos
nativos. Sua emancipação
política ocorreu em 1854.

População estimada: 52.137
IDH-M: 0,594
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(Fonte: obidos.pa.gov.br/)

Público dos espetáculos: 62
Participantes das oficinas: 18

Alenquer
25 e 26 de agosto de 2019

Sabe-se que o povoado originou-se de uma aldeia
fundada pela ordem dos Capuchinhos nos fins do século
VXII, mas a data não é exata. Foi elevada à categoria
de vila em 1758, tornando-se município em 1881.

Em linha reta, encontra-se a
cerca de 700 km da capital
(todas as outras distâncias
mencionadas referem-se ao
percurso fluvial).

População estimada: 56.789
IDH-M: 0,564
(Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Alenquer_(Par%C3%A1))

Público dos espetáculos: 342
Participantes das oficinas: 26
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ENTREVISTAS
Durante cinquenta dias e mais de 3500 quilômetros percorridos, a caravana Mambembarca
passou por onze cidades ribeirinhas, apresentou quatro espetáculos e ofereceu seis oficinas. É
claro que uma jornada como essa deixa marcas. Por isso, pedimos para cinco dos participantes
da empreitada que respondessem algumas perguntas sobre a experiência.
1. Quais foram os maiores desafios e qual o legado pessoal de sua participação na
Caravana Mambembarca como ator, em dois espetáculos do grupo USINA?
De cara, foi necessário entender a complexidade do deslocamento de uma equipe de
17 pessoas, entre elas três crianças, com mais de 500kg de carga cenográfica,
navegando por muitas milhas de rios do estado do Pará. O desafio intensifica quando
é necessário fazer funcionar a grande e complexa estrutura de produção. Não foi fácil.
Não é possível falar somente como ator. Não fui só ator. Por isso, acredito que o maior
desafio foi administrar as necessidades distintas das funções de produtor, ator e

Claudio Barros

oficineiro. Tudo junto e misturado. Tinha que dar conta de dois espetáculos - dos
quatro que viajaram na caravana -, administrar parte da produção e, em algumas

cidades, ainda ser facilitador de uma oficina de teatro. Pode imaginar? Me senti desafiado com essa multiplicidade. As
ações do projeto, por outro lado, possibilitaram a criação de uma positiva rede de comunicação, conectando artistas
e alunos de arte de várias regiões do estado do Pará, que pouco conseguem dialogar e trocar experiências. Só isso já
bastaria como legado. Mas, há um outro, que, acho eu, só sentiremos seus efeitos daqui um tempo: os encontros. Os
encontros também foram múltiplos, com trocas de saberes constantes, em potências, também, diferentes. Ainda
pouco consigo dizer sobre esses encontros. Creio que em outro tempo terei mais clareza desse legado, com certeza.
2. Como foi a experiência de adaptar e apresentar o espetáculo-cerimônia Pachiculimba em espaços físicos tão
diversos, durante a viagem?
Nossa, pensei que demoraria a falar sobre isso, mas vamos lá: Pachiculimba é um ato poético, resultado de quatro
anos de pesquisa e oito meses de construção. Construção que se mantém dinâmica, em permanente construir,
mesmo quando a cerimônia não está acontecendo. Contém, em sua natureza, particularidades nada convencionais.
Durante os “ensaios” fui aprendendo, muito lentamente, a estabelecer variadas formas de comunicação. Comunicação
sensível, atingindo, momentaneamente, estados especiais de conexão. O barro do chão, a bacabeira, o cajueiro, o pé
de arara, ainda adolescente, o pé de abio, o abio e a minha presença, durante muitos meses, perdidos no tempo,
fomos virando uma coisa só. Todo o processo foi desenvolvido com as mesmas árvores, no mesmo espaço. Como
agora vou realizar a cerimônia com outras árvores? Elas não saberiam como se comportar no ritual. O cajueiro, pra
mim, era insubstituível. Era pessoa única e também era casa, pra onde eu voltava depois da cerimônia. Como as outras
árvores iriam cumprir as funções descobertas no processo? Eram muitas questões que povoavam minha existência.
No abismo da prática, fomos descobrindo caminhos diversos. Obrigatoriamente, o espaço escolhido, teria que
possuir árvores “equivalentes” às do espaço original. Definíamos, então, as equivalências, as direções, os locais e
partíamos para a ação. Aprendi a fazer as devidas adaptações em ação direta, tentando racionalizar o mínimo
possível, para recuperar os sentidos das conexões experimentadas no espaço original através do silêncio e do
coração. Nem sempre foi possível. No decorrer da viagem, fomos percebendo que, quando dávamos o start para os
preparativos da cerimônia, essa energia gerada se dizia escolhendo o lugar para realização do ato, ou seja, notamos,
que os lugares onde a cerimônia não aconteceu, por algum motivo lógico, foi melhor não ter acontecido. Hoje, depois
da experiência, acredito que Pachiculimba é uma cerimônia-espetáculo aberta. Ainda pode visitar infinitos lugares,
visíveis e invisíveis. Basta ter árvores ainda.
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3. Como foi sua experiência com as atividades pedagógicas do projeto?
Uma bomba. Não consigo explicar. Tem relação direta com o efeito dos “encontros” que falei há pouco. Tempo
jorrando. Depois entendo o que aconteceu. Sei que foi preciso descobrir uma pedagogia específica, única, que só vive
uma vez, pertence aquele encontro e nunca mais acontecerá. Uma pedagogia efêmera. Luminosamente efêmera.
Divina. Posso falar do privilégio de me aproximar do humano amazônico através dessas pedagogias, de encontros
com atores e educadores, ávidos, com muita sede de troca. Descobrir dramaturgias? Foi só provocar levemente,
sugerir um possível caminho, para surgir narrativas incríveis. Brincar com essas histórias era a única saída para todos
nós. A originalidade das narrativas, junto com a maneira única, especifica daquele lugar, de tratar cenicamente as
narrativas, estabelecia a potência e a qualidade das nossas relações. Os participantes contaram suas histórias e
construíram dramaturgias a partir de elementos próprios. Gosto, em oficinas, de possibilitar a concretude da
experiencia prática. A concretude do fluxo. No corpo. Por isso, sempre finalizo os encontros apresentando alguns
fragmentos do experimento.
4. O que mais impressionou e comoveu você nas conversas com o público, após as apresentações dos
espetáculos?
A verdade impressionou. O silêncio profundo, o olhar cúmplice, a emoção presente e contida. A palavra firme, que se
reconhecia pertencente ao lugar. Impressionante. Queria só ouvir. Perceber o efeito das histórias de Dalcídio (Solo de
Marajó). O público, repetidas vezes, era formado por iguais, o reconhecimento era inevitável. Os testemunhos
brotavam de corpos tocados pela poesia. Nada mais potente que sentir que o teu espetáculo toca as pessoas. Aquelas
pessoas. Foi parte do meu reencontro ancestral.

1. Como foi o desafio de realizar as montagens cenográficas dos espetáculos que
participaram da Caravana Mambembarca?
O desafio maior foi não ter conhecido previamente os locais de montagem dos
espetáculos.
2. Qual a contribuição dessa experiência para a sua trajetória profissional?
Teve uma grande contribuição no que se refere às adaptações dos espaços para a
montagem dos cenários. Ou seja, tive que criar traquitanas que pudessem me ajudar

Cláudio Bastos

em alguns desses locais.

3. Quais os momentos mais marcantes vivenciados por você durante a viagem?
Foram vários. Posso citar alguns deles, como a receptividade das pessoas de algumas cidades; a convivência com o
grupo; as viagens ora cansativa, ora divertidas; as plateias maravilhosas; e o retorno pra casa com o sentimento de
dever cumprido.
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1. Para um ator paraense que vive há 20 anos em São Paulo, como foi a experiência
de voltar ao Pará para participar da Caravana Mambembarca?
Dos trabalhos feitos em São Paulo, acredito que só o Arena Conta Danton, com a Cia
Livre, isso lá por 2005, 2006, é que me apresentei em Belém. O desejo de circular pela
minha cidade sempre esteve presente, a cada projeto. E já foram alguns. Mas trazer
Dezuó, Breviário das Águas para participar de um projeto como o Mambembarca,
circulando por Belém e outras 10 cidades, tem tantas dimensões para mim que nem
sei bem por onde começar a elaborar uma resposta. Basicamente, se configura como

Edgar Castro

um olhar pra si mesmo, como pessoa amazônida, como artista que procura na arte
uma maneira de formular perguntas, já que são elas, muitas vezes na forma de simples

curiosidade, que nos colocam em movimento. E esse olhar para si se deu olhando ao redor, olhando para o grupo de
artistas-trabalhadores-educadores-pensadores que participaram do Mambembarca: como respondem à realidade,
como formulam suas poéticas, suas didáticas, olhar e me re-conhecer nessas pessoas. É também entrar no Waldemar
Henrique, e em cada pátio de escola onde nos apresentamos, e escutar nos espaços silenciosos a presença dos que
por ali fizeram História. Voltar ao Pará, nesse sentido, foi oportunidade de ouvir as memórias, e elas estavam todas lá,
apesar do inchaço das ruas, das calçadas. E, veja só, o conjunto de obras reunidas no Mambembarca, unidas pelo olhar
em direção à região, sugeriu dimensões profundas dessa paisagem humana, rabiscando uma identidade atravessada
por contradições históricas e sociais. E esse humano amazônico que se configura a partir das carnes cênicas dos
quatro trabalhos – Dezuó, Parésqui, Solo de Marajó e Pachiculimba, essa criatura holográfica plasmada pelos corpos
e memórias dos intérpretes, esse ser é a célula tronco que me constitui como base. Então, me colocando diante dos
meus pares e dos encontros com a gente que nos assistiu, ao final, acredito que hoje compreendo um pouco mais
obre mim, do meu não saber.
2. Como foi apresentar o espetáculo Dezuó – Breviário das Águas para o povo da floresta?
Desde sempre a equipe de Dezuó – Breviário das Águas considerava como uma espécie de “destino” do trabalho se
apresentar para as populações da floresta. O projeto Mambembarca, nesse sentido, foi a embarcação que
materializou esse destino através dos rios.
Dezuó fala, dentre outros temas, da delicadeza e da violência do tecido social da região, dos afetos familiares e das
engrenagens implacáveis do capital. O sujeito regional presente nessa obra é um caminhante que conta aos
presentes sobre a expulsão de sua família devido à construção de uma barragem em um dos rios da Amazônia. No
caso do encontro com o público do Mambembarca, a dor e a beleza das palavras-mundo que saem da boca de Dezuó
acessaram, quero crer, uma memória íntima daquelas pessoas – suas avós, a luz das lamparinas, o barulho miúdo dos
besouros. Acredito que isso tenha acontecido em algum momento, um tipo de reconhecimento, Dezuó como um
espelho complexo daquelas existências, feito das delicadezas do espaço familiar e da brutalidade da estrutura social
e, o mais importante de tudo, tendo como pano de fundo a região amazônica. E esse vínculo territorial do humano da
cena com o territorial do humano que olha a cena estruturou no momento da apresentação o rudimento de uma
identidade, nos conferindo de forma coletiva, já que estávamos ali reunidos, uma existência simbólica em comum.
Esse foi o elo que nos uniu, aquele encontro em torno daquela espécie de matriz do humano amazônico - uma das. E,
como consequência, resultando na afirmação da própria existência, isso em um cenário histórico onde o contrário é
a regra, a invisibilidade como estratégia expandida de dominação. Nesse sentido, o encontro de Dezuó com as
pessoas da floresta foi, antes de tudo, um ato de resistência.
3 . Como foi ministrar a oficina A palavra na cena em quatro cidades paraenses? Essa vivência transformou algo
na sua visão acerca das pedagogias do teatro?
Meu trabalho pedagógico com a questão da palavra em cena é muito, muito recente. Apesar de, como ator, colocar
minha relação com a palavra em um espaço central da criação, minha investigação sobre uma possível pedagogia em
38

relação ao tema ainda era (e é!) bastante experimental, tendo a mim mesmo e aos elencos que dirigi como parceiros
e cobaias.
O convite para a oficina me levou a estruturar uma proposta de trabalho. Essa proposta deveria ser bastante flexível,
já que ela só deveria se configurar de forma efetiva a partir do encontro com os participantes. Adotando como ponto
de partida a ideia da relação com a palavra como resultado e produção de experiência, selecionei dois materiais
escritos como base – Notas Sobre a Experiência e o Saber da Experiência, do educador espanhol Jorge Larrosa Bondia,
e alguns trechos de Carta ao Atores, do autor e artista plástico francês Valère Novarina.
Os encontros se caracterizaram como uma partilha de questões, uma série de perguntas que deveriam ser
respondidas a partir de uma experiência, experiência essa que deveria ser forjada pelo participante a partir das vias
de diálogo oferecidas pelo contexto, seja na relação com o espaço, suas características arquitetônicas, com as texturas
que esse espaço oferece, sua luminosidade, seja também na relação corporal com a produção dos fonemas, as
cadeias musculares necessárias para determinadas emissões, as vibrações músculo-esqueléticas, a respiração. E, por
fim, as respostas que surgissem deveriam se organizar em um ato comunicacional. Ou seja, se em um primeiro
momento o trabalho do participante era mais voltado para uma operacionalização investigativa sobre si mesmo,
sobre a materialidade do instrumento em uma abordagem orgânica e sensível, em um segundo momento isso
deveria se estruturar como um ato de comunicação, no sentido de uma narrativa que buscasse produzir no
interlocutor mais que simples informação, mas também a possível produção de uma experiência.
Como resultado, carrego algumas coisas que observei e colhi nas quatro turmas com quem trabalhei:
• A entrega necessária ao tempo, quando se quer estabelecer uma verdadeira relação de investigação, onde qualquer
ansiedade pode criar obstáculos intransponíveis à experiência;
• O abrir mão da expectativa em relação a resultados, silenciando para poder criar o espaço necessário à experiência;
• A comunicação como um ato de escuta.
4. Quais contribuições você acredita terem sido deixadas com a realização das conversas com o público,
propostas pelo projeto ao final de cada espetáculo?
Existe uma mística, muito alimentada pela indústria cultural, em torno do “artista”. Seria um mundo exclusivo, onde a
sensibilidade, tida como supérflua para o mundo do trabalho alienado, reina em meio a um sem número de
privilégios. Nesse sentido, os encontros pós-apresentação funcionaram, inicialmente, e dentre tantas outras
perspectivas, como forma de aproximação entre público e plateia, aproximação que se efetivou pelo desnudamento
dessa aura mística do artista e sua reconfiguração como trabalhador precarizado, já que sem garantias trabalhistas.
Outro aspecto seria a abordagem do trabalho cênico como ofício e, portanto, feito de uma materialidade vizinha a de
tantos outros ofícios, materialidade constituída das mesmas asperezas que encontramos na “vida comum”. Um
terceiro aspecto que levanto está no acesso privilegiado que a equipe de criação teve em relação à fruição do público,
de suas leituras inesperadas, de novos sentidos que surgem, de indicativos a respeito de fragilidades no trabalho, de
questões que pedem novas reflexões por parte da equipe de criação. Esse diálogo, se bem mediado, é sempre rico.
Trata-se de uma dinâmica de formação, formação de leitores da cena e, por extensão, leitores do mundo. E formação
também do artista, que, ao se colocar nesses encontros em situação de escuta e troca, tem a chance de desarticular
em si mesmo certezas reumáticas sobre seu próprio trabalho.
E, por fim, mas sem esgotar a questão, diria ainda que a relação desse encontro pós-apresentação com os
participantes das oficinas potencializou a construção do conhecimento que nelas se deu. Eles vivenciaram um
conjunto de experiências complementares – práticas nas aulas, apresentação, debates pós-apresentação – e esse
conjunto sugeriu diferentes ferramentas para um saber sobre o fenômeno teatral. Voltando aos encontros, diria que
o que se compartilhou, seja por parte do público, seja por parte da equipe de criadores, foram percepções sobre a
problemática da criação ou, melhor dizendo, da invenção, observada por diferentes ângulos. E é ela, a invenção,
coletivamente contextualizada, a engrenagem que construirá a sociedade desejada.
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1. Como foi apresentar o espetáculo Parésqui para o próprio povo ribeirinho que
inspirou a criação dele?
Novamente, tive a certeza de que Parésqui, mais que um espetáculo sobre os
ribeirinhos, é um trabalho feito para conversar com eles. Há exatos dez anos, em 2009,
já havíamos tido a oportunidade desse profícuo diálogo. Em nove municípios do
interior do estado, além de dois distritos da capital, realizamos apresentações e
oficinas graças ao Prêmio Myrian Muniz, da Funarte, que, aliás, viabilizou muitos outros
projetos importantes em Belém, de montagem e circulação. Hoje nos faz uma falta

Valéria Andrade

enorme, consequência do desastroso governo que atualmente se empenha em
dizimar a arte no país.

Três das cidades por onde passamos com a Caravana Mambembarca já eram nossas conhecidas, pois compunham a
etapa Rio Amazonas do projeto Teatro Afluente: Santarém, Óbidos e Alenquer. As outras percorreram o Rio Tocantins
(Cametá, Abaetetuba e Barcarena), os rios Guamá/Caeté (Bragança, Vigia e Ourém) e o Rio Pará (Ilha do Mosqueiro,
Icoaraci e Belém). Resgato um pouco desses primórdios para enfatizar o quanto sentíamos a necessidade de levar o
trabalho pra perto de um público próximo da matéria que o gerou. Essa experiência nos mostrou claramente a
potência contida no encontro direto com pessoas que vivenciam uma realidade semelhante e, por isso, se identificam
com as histórias, o jeito de falar e a sabedoria de vida dos nossos “personagens”, tão peculiar dos ribeirinhos.
A Caravana Mambembarca possibilitou que revisitássemos esse sentimento feliz de troca verdadeira, confirmando
que o essencial não está na espetacularidade, nos efeitos possíveis em uma caixa cênica, como iluminação, por
exemplo, mas sim no olho no olho, no exercício de tentar perceber, nos espectadores, as sutis reações que alimentam
essa troca. Quatorze anos depois da criação, esse projeto foi um desafio e um presente. Desafio por várias razões, mas
sobretudo por estarmos há uma década sem fazê-lo, e hoje termos, evidentemente, outros corpos, nos quais a idade
imprime o peso inevitável. Presente por podermos vivenciar essa conversa com as coisas boas trazidas pela
maturidade, ainda mais convictas que nosso exercício e compromisso artístico devem se pautar sempre na busca por
“ir onde o povo está”.
2. Qual sua avaliação sobre a experiência em ministrar uma oficina para atores e atrizes em quatro cidades
contempladas pelo projeto?
Nesse país onde a arte tem sido cada vez mais desvalorizada, e mesmo atacada naquilo que tem de mais essencial, a
liberdade de expressão, os artistas dos interiores do país sofrem também com a dificuldade de acesso a atividades
que propiciem o aprimoramento. No caso do Pará, a situação é agravada pelas enormes distâncias a serem vencidas,
muitas vezes em embarcações precárias e inseguras. Por isso é tão importante o esforço de levar a esses artistas a
chance de um momento no qual possam se dedicar ao exercício e à reflexão em torno do teatro. Sempre na
perspectiva de um encontro feito de trocas e não de quem chega com conhecimentos “a repassar”, considero as
oficinas uma preciosa oportunidade de aprendizado, pois o contato com essa realidade e também com a paixão
dessas pessoas é alimento rico em resistência, cada vez mais necessária a todos nós.
3. Você acredita que a passagem da Caravana Mambembarca deixou algum legado especificamente para os
artistas de teatro de cada cidade?
Embora durante um período bastante reduzido, creio que, de forma geral, os artistas de cada cidade por onde
passamos aproveitaram bastante. Não tenho dúvidas de que assistir ao conjunto de espetáculos seguidos de debates
e ainda participar de uma oficina, foi algo extremamente significativo para eles (as). Talvez a semente mais potente
esteja relacionada à percepção de que a própria realidade pode ser matéria para um exercício criativo, e este, por sua
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vez, pode seguir caminhos diferentes e resultar em feições diversas, a exemplo dos quatro trabalhos apresentados,
cada um tão singular, com falas contundentes sobre a nossa condição de amazônidas.
4. Qual sua percepção acerca das conversas com o público, das quais participou intensamente?
Os debates se mostraram uma parte fundamental do projeto, um desdobramento que muitas vezes surpreendeu pela
participação dos espectadores. A experiência me remete ao fato de que muitos grupos brasileiros construíram suas
trajetórias tendo esse momento como cerne de sua prática. Entre eles, o próprio Usina Contemporânea de Teatro,
que, no primeiro ano de atividades, levou seus espetáculos a praças, centros comunitários e escolas, priorizando tal
prática.
Durante a Caravana, presenciamos inúmeras falas comoventes, tanto de identificação com algo que lhes tocava muito
de perto, quanto estabelecendo relações entre aquilo que haviam assistido e o contexto social, político e ambiental
da Amazônia. Diversos aspectos importantes foram abordados, nesse espaço, infelizmente, tão raro para que as
pessoas exponham suas opiniões. Além, é claro, de ser, para nós, criadores das obras, um instante de regozijo, ao
constatar o quanto os trabalhos têm o poder de afetar a plateia.

1. Como foi testemunhar a poética cênica construída ao longo de 15 anos pelo
grupo USINA sendo mostrada em conjunto durante a Caravana Mambembarca?
Quando assumi a direção artística do grupo USINA, em 2004, jamais poderia imaginar
que a trajetória desse coletivo de criadores fosse se desenhar da forma como
aconteceu, trazendo essa questão da busca por uma cena teatral capaz de traduzir os
modos de vida do povo que habita a floresta para o centro de nossas inquietações
poéticas; muito embora, já naquele ano, a criação de Tambor de Água, um espetáculo
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ousado que prescindia da palavra para construir uma narrativa na qual o corpo e as
sonoridades dessem conta de encenar os conflitos entre seres humanos e míticos da
Amazônia, já apontasse claramente as ricas possibilidades desse caminho. Depois,

Parésqui, em 2006, Solo de Marajó, em 2009, Eutanázio e o princípio do mundo, em 2010, e Pachiculimba, em 2017,
só fizeram aprofundar esse viés de nossa investigação, seja a partir de dramaturgias originárias com fragmentos de
histórias de vida do povo ribeirinho, de literaturas cujo mote é uma radiografia da vida social em pequenos povoados
amazônidas, como é o caso do romancista marajoara Dalcídio Jurandir, ou das cosmogonias dos povos indígenas
ameríndios. Vistas em conjunto, essas obras cênicas revelam, acredito, um considerável panorama do que significa
viver nesse lugar quente e úmido, sob o implacável sol do Equador. E, apesar de ter havido, num passado recente,
ações de circulação de cada um desses espetáculos pela região, foi com a Caravana Mambembarca que nossa poética
amazônida chegou às populações que, afinal, sempre foram uma inspiração maior para nosso fazer artístico. Portanto,
assistir ao repertório do grupo USINA produzido ao longo dos últimos 15 anos adentrar a floresta, singrando rios e
furos, se constituiu no coroamento de todo um percurso, capaz de me revelar seu sentido mais amplo e profundo, a
ponto dessa ação artístico-pedagógica se configurar para mim, diretor e encenador, como o encerramento de um
ciclo. Despeço-me, aqui, desse grupo paraense do qual fui cofundador, em 1989, e que permanecerá para sempre na
base de minha formação como artista e ser humano.
2. Qual o significado da idealização e realização desse projeto para a história do grupo paraense?
Apesar da aproximação com essa poética da floresta, vivenciada nos últimos 15 anos, o grupo USINA sempre se
configurou como um coletivo artístico bastante eclético em suas escolhas estéticas, transitando historicamente com
liberdade pelos mais variados gêneros e linguagens cênicas, porém com suas atividades consideravelmente
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centralizadas na capital paraense, com raríssimas exceções. Nesse sentido, acredito que idealizar e realizar a Caravana
Mambembarca serviu como incentivo a um abeiramento dos artistas que fazem a história desse coletivo paraense
com as condições de vida na região onde suas práticas artísticas estão inseridas, permitindo uma ampliação e uma
descentralização do olhar sobre a paisagem humana que se apresenta em nosso tempo e, consequentemente, das
possibilidades de contribuição de sua ação também como agentes transformadores de uma realidade política e social
que foi responsável, quase sempre, por amputar desses cidadãos brasileiros o direito de acesso aos bens artísticos e
culturais. É instigante pensar a respeito de como essa experiência poderá se refletir nos futuros processos artísticos do
grupo e de seus componentes.
3. Como foi a experiência de adaptar cenicamente o espetáculo-cerimônia Pachiculimba a diferentes espaços
durante o trajeto da viagem?
Desde a sua concepção, em 2017, o espetáculo-cerimônia Pachiculimba se propôs a diversas rupturas com
características ligadas às formas tradicionais do teatro ocidental. Criado a partir de estudos sobre as culturas dos
povos ameríndios originários, acontece a céu aberto, ao entardecer, em espaço localizado numa zona intermediária
entre a natureza e a civilização, necessariamente com a presença de árvores e pássaros. O processo de criação e as
primeiras apresentações públicas foram realizados no quintal de uma casa-chácara localizada no distrito de
Mosqueiro, uma ilha fluvial pertencente ao município de Belém do Pará. Porém, com a inclusão dessa obra no
repertório do grupo USINA que participaria da Caravana Mambembarca por 11 cidades ribeirinhas do Pará, houve a
necessidade de considerar a possibilidade de adaptar a encenação a espaços físicos diferentes, embora mantendo
algumas características comuns essenciais à sua realização. A experiência, na prática, acabou por se revelar
enriquecedora para a própria poética, na medida em que exigia uma qualidade de atenção redobrada de todos os
criadores a fim de conduzir a narrativa cênica usando os elementos disponíveis em cada local. Na verdade, hoje estou
convencido que foi apenas com a participação nessa ação que o espetáculo-cerimônia alcançou sua experiência
artística mais profunda, afim à natureza das ideias que estão na base de sua concepção.
4. Qual o sentido dessa ação no contexto das políticas públicas para a arte no Pará e no Brasil?
Embora o Brasil seja um país continental, de dimensões territoriais gigantescas, o que se sabe é que, em geral, as
políticas públicas para a arte estão fortemente centralizadas nos grandes “centros culturais” ou, quando muito, nas
capitais dos Estados. Muito pouco consegue transpor essa barreira a alcançar as populações que habitam zonas
rurais, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, as mais pobres e carentes em tudo. Por isso, acredito que a
descentralização da circulação da produção artística e das atividades pedagógicas voltadas à arte propostas pela
Caravana Mambembarca é um dos aspectos mais relevantes de sua realização. Isso ficou evidente pelos inúmeros
depoimentos sobre o ineditismo de nossa ação que ouvimos, seja de artistas, produtores culturais, educadores,
lideranças comunitárias e ativistas sociais, entre outros. Após vivenciar uma experiência tão rica e comovente como
essa, é impossível concordar com jargões do tipo “o povo não gosta de teatro”. O que acontece é que, por generalizada
omissão dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais responsáveis pelo incentivo à produção e circulação de
bens artísticos e culturais – embora existam raríssimas exceções –, uma imensa parcela da população nacional é
alijada cruelmente desse processo. Sinto-me inclinado a acreditar que isso faça parte do mesmo projeto de desmonte
da educação brasileira a que temos assistido, estarrecidos. Sendo mais enfático, impedir o acesso das pessoas à
educação, cultura e arte é a maneira mais eficaz de manter um estado de alienação que só interessa às engrenagens
do mundo capitalista. Meu desejo, a partir daquilo que vi e vivi viajando por mais de mil quilômetros de rios
amazônicos e visitando 11 municípios do nosso imenso Pará, é que num futuro próximo o Brasil tenha a oportunidade
de assistir a milhares de ações como essa. Que seja breve.
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Mambembarca
Singra os palcos a Mambembarca
Pelas águas é sonho que acalenta
Quando o abismo entre iguais vigora e aumenta
A pura ideia é ar que nos abarca
A Arte partilhada ao norte orienta
Pela vida curta, assim, tão parca
Que a História é traço que nos marca
E que o Teatro é luz que nos inventa
O dever é prazer quando cumprido
É o rastro do homem sobre a Terra
A sina de não ser mero adereço
Pois o tempo em seu curso incontido
Nos avisa a cada ciclo que se encerra
Que se trata de um novo recomeço

Fim?
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