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RESUMO

Este trabalho consiste em analisar a iluminação cênica criada por Natalie
Revorêdo para o espetáculo Meia Noite, do bailarino Orun Santana. São
examinadas dezesseis apresentações da obra, destacando a visualidade
criada pela iluminadora no espetáculo, assim como a descrição do processo de
adaptabilidade da iluminação cênica nas apresentações em questão. O aporte
teórico tem como fundamento em estudos de Gordon Craig (s/d), Adolph Appia
(s/s), Cibele Forjaz (2013), Eduardo Tudella (2017) e depoimentos de Natalie
Revorêdo e Orun Santana sobre o processo criativo do espetáculo e da
iluminação, destacando-a como uma linguagem democrática da cena com a
potencialidade de criar diálogos sobre diversas perspectivas a partir de sua
inserção e interação no espetáculo. Traz como problemática os desafios da
adaptação de uma iluminação com um grau elevado de complexidade em
variados espaços teatrais na cidade do Recife (PE), Olinda (PE), Belo
Horizonte (MG) e São Paulo (SP). Busca-se repensar possibilidade de práxis
da iluminação cênica, entendendo-a como um campo múltiplo de metodologia,
pedagogia e arte a ser experimentado de maneira continuada.

Palavras-chave:

Iluminação

cênica.

Meia

iluminação. Visualidade. Práxis da iluminação.

Noite.

Adaptabilidade

da

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Cena do espetáculo Espera o outono, Alice -A.............................. 21
Figura 2 – Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas – A.......................... 23
Figura 3 – Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas – B.......................... 28
Figura 4 – Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas – C.......................... 28
Figura 5 – Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas – D.......................... 29
Figura 6 – Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas – E.......................... 30
Figura 7 - Cena do espetáculo Espera o outono, Alice - B............................. 33
Figura 8 - Cena inicial do espetáculo Meia Noite............................................ 40
Figura 9 – Início da espiral................................................................................ 41
Figura 10 – Fim da espiral................................................................................ 42
Figura 11 – Chase de iluminação..................................................................... 43
Figura 12 – O nascimento................................................................................ 44
Figura 13 – Expansão do nascimento.............................................................. 45
Figura 14 - Berimbaus..................................................................................... 46
Figura 15 - Moa Vive...................................................................................... 47
Figura 16 - A perseguição............................................................................... 48
Figura 17 – Final da perseguição.................................................................... 49
Figura 18 – O boi............................................................................................. 50
Figura 19 – O badalo....................................................................................... 51
Figura 20 – A brincadeira................................................................................ 53
Figura 21 – Coreografia do passinho.............................................................. 54
Figura 22 - Oxum........................................................................................... 55
Figura 23 – O ponto fixo na cabaça................................................................ 56
Figura 24 – Início da meia noite ...................................................................... 59
Figura 25 - A meia noite...................................................................................61

Figura 26 - Plano de luz teto...........................................................................102
Figura 27 - Legenda ampliada plano de luz teto.............................................102
Figura 28 - Plano de luz chão.........................................................................103

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .........................................................................................

12

2 LUZ: DA NATUREZA AO SIMBOLISMO ...............................................

14

2.1 APPIA: UM VISIONÁRIO DA LUZ.........................................................

16

2.2 GORDON CRAIG: UM DESIGN DA LUZ..............................................

19

2.3 AS ATMOSFERAS E AS CORES NA LUZ............................................

20

2.4 DRAMATURGIA DA LUZ E SUA PEDAGOGIA....................................

24

2.5 VISIBILIDADE, VISUALIDADE E DRAMATURGIA...............................

26

2.6 ELABORAÇÃO CÊNICO-CRÍTICA........................................................

31

3 ANÁLISE DA OBRA MEIA NOITE...........................................................

35

3.1 O ESPETÁCULO EM QUESTÃO..........................................................

38

3.2 A ILUMINAÇÃO EM MEIA NOITE.........................................................

39

3.2.1 CENA 1 – O LABIRINTO....................................................................

39

3.2.2 CENA 2 – O NASCIMENTO...............................................................

43

3.2.3 CENA 3 – OS BERIMBAUS................................................................

45

3.2.4 CENA 4 – A PERSEGUIÇÃO.............................................................

48

3.2.5 CENA 5 – O BOI.................................................................................

50

3.2.6 CENA 6 – A BRINCADEIRA...............................................................

52

3.2.7 CENA 7 – OXUM..............................................................................

54

3.2.8 CENA 8 – O CONFLITO.....................................................................

57

3.2.9 CENA 9 – MEIA NOITE......................................................................

58

3.3 ADAPTABILIDADE DA ILUMINAÇÃO NESSE ESPETÁCULO...........

61

3.3.1 TEMPORADA TEATRO ARRAIAL ARIANO SUASSUNA – RECIFE

62

(PE)...............................................................................................................
3.3.2 TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ – OLINDA (PE).......................

63

3.3.3 FESTIVAL ARTES NEGRAS (FAN) – BELO HORIZONTE (MG)......

64

3.3.4 MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO – MITsp (SP)...................

65

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................

68

REFERÊNCIAS............................................................................................

73

APÊNDICE A – ENTREVISTA COM NATALIE REVORÊDO.....................

75

APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ORUN SANTANA.............................

87

ANEXO I.......................................................................................................

102

ANEXO II......................................................................................................

103

11	
  
	
  

1 INTROUÇÃO

Eu, Domingos Jr., artista desde 2009 na cidade do Recife, comecei a
entrar em contato com a iluminação cênica a partir do convite para a operação
de luz na apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 1de Natalie
Revorêdo no Teatro Milton Baccarelli da UFPE em 2017. Natalie, que já era
iluminadora na cidade do Recife, havia concluído a sua graduação em dança
na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A partir disso, e por convite
dela, comecei a fazer luz em espetáculos da cidade do Recife. Em
consequência, passei a observar, entender e pesquisar - de maneira
independente - sobre iluminação cênica dentro dos espaços teatrais da cidade.
Neste caminho, percebi que a iluminação cênica não se constitui
apenas pela composição de um plano de luz 2.

Iluminação cênica é uma

linguagem das artes cênica que necessita de estudos teórico-práticos. E a
partir dessa compreensão e de vivências como integrante da equipe do
espetáculo Meia Noite que surgiu a primeira questão: como acontece a
adaptabilidade da iluminação cênica no espetáculo Meia Noite mantendo os
princípios norteadores da dramaturgia dessa linguagem pensados pela
iluminadora Natalie Revorêdo? Este trabalho é resultante de uma pesquisa
iniciada em 2018 e que se torna um ponta pé inicial para novas pesquisas e
aprofundamento da mesma.
Após a temporada do espetáculo Meia Noite no Teatro Arraial Ariano
Suassuna na cidade do Recife - PE em 2019 e, sua circulação por cidades
como Garanhuns – PE, Arcoverde-PE, Petrolina-PE, São Paulo – SP, Belo
Horizonte – BH nós, da equipe técnica do espetáculo, percebemos que a
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado Orvalho. Transbordo-me em gotas azuis.
Processo múltiplo do corpo. Teve sua apresentação dividida em dois momentos: primeiro
momento, performance Orvalho (utilizando dos elementos cênicos como iluminação, figurino e
maquiagem), a qual foi corpus de estudo para o trabalho e; no segundo momento, discussões
teóricas sobre o tema.
2
Plano de luz é uma representação gráfica da iluminação cênica proposta pelo/a iluminador/a,
no qual consta definição dos equipamentos utilizados, disposição destes equipamentos e
estrutura do espaço teatral que receberá o espetáculo.
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iluminação cênica de Meia Noite se deparava com uma dificuldade em quase
todos os espaços teatrais que foram apresentados, sua adaptação ao espaço
em questão. A partir disso, surge o questionamento máximo para este trabalho:
como adaptar a iluminação de Meia Noite, a qual é um elemento e elo de
diálogo das cenas para a narrativa do espetáculo, sem prejudicá-la?
É a partir desse questionamento que surge a necessidade dessa
pesquisa. E, junto a ele, muitos outros: Como nós (fazedores das artes
cênicas) podemos pensar os espetáculos de maneira que nenhuma linguagem
cênica que constitui a obra seja “penalizada” em sua circulação? Como
dialogar com estudantes das artes cênicas, produtores culturais e o técnicos
dos espaços teatrais sobre iluminação cênica buscando compreendê-la não só
como um trabalho operacional, mas também, como uma linguagem relacional
da cena, que possui importância na narrativa do espetáculo? Como criar
diálogos, a partir da pedagogia da iluminação cênica, sobre sua importância
como um elo criativo? Como e quando a luz pode se apresentar como uma
personagem na cena?
O meu interesse pela iluminação cênica se soma de alguma maneira,
com a minha formação em arquitetura (2018) pela Faculdade de Ciências
Humanas (ESUDA), a minha futura formação em licenciatura em Teatro (2020)
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e as experiências
componente da equipe do espetáculo Meia Noite. A partir dessas experiências,
compreendo e defendo a importância de se pensar formas diversas de como
adaptar um espetáculo nos espaços teatrais, sem que recaiam prejuízos à
relação estética criada e pensada por todos os artistas envolvidos na obra. A
importância de pensar as formas de adaptabilidade da iluminação cênica como
abas que se desdobram e que não se constitui de forma linear, única. Ou seja,
a importância de se pensar as metodologias múltiplas da iluminação cênica.
Na perspectiva de explorar a pedagogia da luz dentro das artes
cênicas, esta pesquisa se propõe investigar as adaptabilidades possíveis da
iluminação sem que interfira na troca estabelecida num espetáculo entre plateia
e obra. Entendendo-a como um corpo, uma personagem, um fenômeno
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artístico que possibilita uma compreensão mais aguçada de um espetáculo
quando essa linguagem é integralizada na cena sendo um elo dramatúrgico.
Baseado nos estudos de Appia e Craig, o presente trabalho parte de
suas teorias e práticas para analisar o espetáculo Meia Noite. O simbolismo
criado pelos elementos de cena (delimitando-se à iluminação cênica), formas,
movimento do corpo do bailarino, e a relação entre espaço cênico e plateia.
Este trabalho parte, também, do que Figueiredo (2018) aponta como
três aspectos norteadores para observação do espectador “espaço, fontes de
luz/sombra e corpos moventes podem constituir parte dos elementos que
reunidos como imagem e/ou linguagem, determinarão as bases de observação
e análise crítica sobre a luz na cena” (FIGUEIREDO, 2018, p. 156).
Metodologicamente, este trabalho parte da descrição de minhas
vivências como integrante da equipe do espetáculo, análise fotográfica de
diferentes fotógrafos e fotógrafas da cidade do Recife-PE e de outros estados,
entrevista semiestruturada com a iluminadora e o bailarino sobre o processo
criativo do espetáculo, assim como analisa dezesseis apresentações do
espetáculo. As imagens dos espetáculos que ilustram o referencial teórico são
de produções das quais fiz/faço parte como assistente de iluminação. As
fotografias foram de apresentações em que participei na montagem dos
espetáculos, operação da iluminação e desmontagem.
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2 LUZ: DA NATUREZA AO SIMBOLISMO

Quando um espectador assiste a um espetáculo dentro de uma caixa
cênica com cenário, figurino, iluminação, maquiagem e as demais linguagens
teatrais que formam um espetáculo, não ficam descortinados para o mesmo os
processos criativos e evolutivos de todas essas linguagens. O espectador
enxerga as características desses elementos já finalizados para um
determinado espetáculo, ou seja, o espectador enxerga o resultado do
processo criativo. Assim, faz-se necessário compreender um pouco do histórico
do surgimento da iluminação como uma linguagem e de que maneira essa
linguagem mudou completamente a forma de se fazer teatro.
Simões (2013) descreve como a iluminação se tornou uma linguagem.
Segundo a autora, foi a partir da entrada dos espetáculos no interior dos
teatros no século XV que o sol deixa de ser a principal fonte de luz para o
teatro. O fogo passa a ser a principal fonte de luz possível de ser controlada
pelo homem, até a criação das primeiras lâmpadas de arco voltaico no século
XIX. Para Roubine (1980) este fenômeno é o rompimento de fronteiras e das
distâncias, ambos os frutos da revolução tecnológica. Estes foram os
determinantes para o que é designado como o surgimento do encenador,
imagem importante para a evolução dos espetáculos teatrais.
O recurso da iluminação elétrica trouxe possibilidades: controle da
iluminação, multiplicidade na plasticidade das cenas, utilização de diversas
cores. Trouxe um desejo de rupturas com as características do teatro
naturalista, possibilitando além da imitação da natureza e da vida, bem como
revelar outras possibilidades de significar as coisas. Todavia, não é uma
negação da existência do teatro naturalista, mas o palco tornou-se um universo
de possibilidade, como diz Roubine: “Com os progressos tecnológicos, o palco
tornava-se um instrumento carregado de uma infinidade de recursos potenciais,
dos quais o naturalismo explorava apenas uma pequena parte” (ROUBINE,
1980, p. 26). Esse episódio demarca o início do teatro moderno:
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Graças à coexistência de um desejo de ruptura e de uma
possibilidade de mudança. Em outras palavras, as condições
para a transformação da arte cênica achavam-se reunidas,
porque estavam reunidos, por um lado, o instrumento
intelectual (a recusa das teorias e fórmulas superadas, bem
como propostas concretas que levavam à realização de outra
coisa) e a ferramenta técnica que tornava viável uma revolução
desse alcance: a descoberta dos recursos da iluminação
elétrica (ROUBINE, 1980, p. 20).

A iluminação como aspecto visual passa para o primeiro plano, a partir
do simbolismo nos palcos. A subjetividade do sujeito presente na obra entra em
cena nos espetáculos, característica esta presente ainda hoje. O conceito da
luz passa a ser o verbo olhar:
A iluminação torna-se uma potência de comunicação entre a
concretude da cena e o campo do inefável, o inexplicável, do
indizível e, principalmente, do invisível – apreendido através do
jogo múltiplas reflexões do visível. A encenação volta-se para
iluminação entendida agora como o “jogo de luzes” e, esse por
sua vez, livre de coerência naturalista, toma um sentido
poético, musical e sinestésico. A sinestesia, no palco, ganha
fisicalidade e começa a ser explorada em todas as artes
visuais, incluindo teatro, a dança e a ópera. A interação entre
as luzes, os sons, as cores, as palavras e os movimentos dos
corpos, enfatizam as correspondências entre o sensível e o
espiritual (SIMÕES, 2013, p. 28).

Consequência disso, a luz sugestiona um novo estatuto criativo,
abrindo canais de comunicação com a plateia de forma sensorial, a qual passa
a participar, a sugerir ao invés de descortinar o “mundo do espírito” e da
imaginação (SIMÕES, 2013).
Dentro desse cenário, alguns nomes surgiram nos principais centros do
teatro europeu: Appia na suíça, Craig em Londres, Behrens e Max Reinhardt
na Alemanha, Meyerhold em Moscou. Estes assumiram e exploraram os
recursos da teatralidade se desfazendo da camisa-de-força da representação
ilusionista do naturalismo (ROUBINE, 1980). Este trabalho sintetiza o conceito
de simbolismo defendido pelos primeiros nomes citados: Appia e Craig.
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2.1 APPIA: UM VISIONÁRIO DA LUZ
Adolphe Appia 3(1862-1928) percorreu um caminho da luz diferente de
seus conterrâneos. No final do século XIX, os demais encenadores usavam a
luz para reproduzir as estrelas, o sol, a lua e prendê-las numa caixinha; O
visionário revolucionou a prática cenográfica e a iluminação cênica dando-lhes
conceito (SIMÔES, 2013).
A iluminação trazida à cena não é mais um simples elemento
iluminante, agora, em Appia, ela interfere no espaço criando
sombras, claridade, formando um ambiente de sugestões
simbólicas, juntamente com esta arquitetura cênica propõe
outro modelo de utilização da espacialidade cênica, em
contraponto com a vigente, livre da pintura de telões e
ornamentos decorativos (OLIVEIRA JR, 2016, p. 189).

É a partir das obras de Richard Wagner4 que Appia passa a apresentar
suas propostas. “Appia apresentou suas propostas através de projetos de
encenação – compostos de desenhos, notas e comentários, cena a cena –
para as obras poéticos-musicais de Richard Wagner” (SIMÕES, 2013, p. 21).
A

partir

de

uma

análise

crítica

do

conceito

wagneriano

Gesamtkunstwerk, Appia desenvolve seu livro A Obra de arte viva, em 1919.
Nesta obra, Appia defende que o quebra-cabeça formado pela junção das artes
é de responsabilidade do encenador. Todavia, se faz necessário o
entendimento individual dos elementos para compor a cena (SIMÕES, 2013):
Appia recoloca o problema de arte dramática como síntese
harmoniosa das artes, princípio de Gesamtkunstwerk,
acrescentando-lhe o ingrediente da dúvida e na contradição na
busca dos elementos específicos do teatro como obra de arte
autônoma e, aí sim, passível de se tornar “obra de arte
integral”, orgânica e viva (SIMÕES, 2013, p. 22).
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  Adolphe Appia (1862-1928), cenógrafo, diretor e teórico suíço, é considerado, junto a Craig,
um dos maiores nomes do teatro do início do século XX. Ambos lutam contra o realismo e o
naturalismo, investindo em uma arte baseada em uma transformação estética radical
(MONTEIRO, 2017, p. 96).	
  
4
“Richard Wagner escreveu A obra de arte do futuro em 1849, mesmo ano em que a lâmpada
de arco voltaico (e, portanto, a eletricidade) estreava em Paris” (SIMÕES, 2013, p. 14).
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Diante disso, Appia vai subdividir as artes em dois grupos (Tabela 1),
as quais emprestam de seus princípios para o teatro: artes do espaço e artes
do tempo. “As artes do espaço são imóveis no tempo e as artes que se
desenvolvem no tempo são igualmente imóveis em relação ao espaço”
(SIMÕES, 2013, p. 22).

Tabela 1: Subdivisão das artes segundo Appia

Definição

Linguagens

Artes do Espaço

Pintura,
escultura
e
arquitetura (presentes em
cenário e figurino).

Artes do Tempo

Poesia e música.

Fonte: SIMÕES, 2013. Criada pelo autor.

Vale salientar, que Adolphe Appia foi mais um teórico do que um
prático. Suas teorias desenvolvidas não foram colocadas em prática em seu
tempo. As mesmas se destacam por mais tempo quando Appia se junta a
Jaques-Dalcroze, ambos desenvolvem e evoluem suas teorias, as quais
buscavam por uma reformulação das práticas artísticas e pedagógicas da
época5 (OLIVEIRA JR, 2016).
Com o desafio e a contradição de união entre as artes do espaço e
artes do tempo e, influenciado pelas teorias de Dalcroze, que Appia vai
defender que a possibilidade da união dessas linguagens se faz pelo
movimento (SIMÕES, 2013): “O movimento, a mobilidade, eis o princípio diretor
e conciliatório que regulará a união das nossas diversas formas de arte”
(REDONDO JR, s/d, p. 31).
Todavia, a mobilidade é considerada um estado, ou seja, o movimento
não é um elemento da cena (SIMÕES, 2013). Diante dessa premissa, Appia vai
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   O método de Dalcroze, que influenciou profundamente Appia, utilizava-se de movimentos e
gestos para auxiliar seus alunos que não conseguiam medir com precisão os ritmos das
músicas (MONTEIRO, 2017, p. 98).
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dizer que o desafio é encontrar os elementos que possuem mobilidade e que
integram tempo e espaço. Defendendo que o corpo do ator é esse elemento
possível:
O corpo, vivo e móvel, do ator é representante do movimento
no espaço. O seu papel é, portanto, capital. Sem texto (com ou
sem musica) a arte dramática deixa de existir; o ator é o
portador do texto; sem movimento, as outras artes não podem
tomar parte das ações. Numa das mãos, o ator apodera-se do
texto; na outra, detém como um feixe, as artes do espaço;
depois, reúne irresistivelmente as duas mãos e cria, pelo
movimento, a obra de arte integral. O corpo vivo é, assim, o
criador dessa arte e detém o segredo das relações hierárquicas
que unem os diversos fatores, pois é ele que está à cabeça
(REDONDO JR, s/d, p. 32).

Mas não é só o ator o único elemento com a capacidade de união das
artes. Appia defende, também, que a luz age diretamente entre homem e
espaço a partir de sua mobilidade (SIMÕES, 2013). O que é estático torna-se
vivo diante do espaço criado pelo movimento da luz. A isto, Appia vai
denominar de luz ativa e, depois, de luz viva. “Cabe, portanto, à luz ser o
elemento de fusão dos elementos visuais da arte do espetáculo (presente no
espaço) com os fatores temporais, a música e o texto” (SIMÕES, 2013, p. 23).
Vale ressaltar, segundo REDONDO JR (s/d), entre o ator, o espaço e
a luz, há uma hierarquização quando se relacionam: ator, corpo que interpreta
o drama; o espaço serve ao ator com suas três dimensões; luz, dá vida ao ator
e ao espaço.
É diante de suas teorias que Appia vai trazer à baila a iluminação como
uma linguagem. Isso faz com que o mesmo seja revolucionário no teatro. Não
porque teve uma quebra balizada numa insatisfação não plausível, mas porque
teoriza e demonstra as possibilidades simbolistas da luz. A luz, a partir de
Appia, deixa de ser um objeto - deixa de ser algo decorativo e despercebido
numa montagem cênica – passa a ser necessária como um elemento possível
e indispensável de estudos e evolução da cena.
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2.2 GORDON CRAIG: UM DESIGN DA LUZ
Gordon Craig6, em seus estudos, agrega o conceito de arte total como
justificativa para a relação dos elementos sonoros e visuais do espetáculo,
tornando-o de forma concordante. Além disso, e, convergindo com as ideias de
Appia, Craig defende o movimento como sendo a essência do teatro (SIMÕES,
2013). “Para Craig, a luz confere movimento à forma, tanto no aspecto do
visível, como do simbólico. De modo que a luz em cena contracena com a
noforma em movimento e o jogo dos atores” (SIMÕES, 2013, p. 25). Todavia,
difere de Appia quando afirma que a luz antes de tudo é a prática.
Craig era um design por excelência. Insinuou um prolongamento
espacial com linhas, luz, cores, coesão e harmonia (MORGADO; BORGES,
2018). Craig criou um espaço cênico simbólico dando-lhe potência e
possibilidades a serem exploradas.
Em uma análise dos espetáculos de Craig, SIMÔES (2017) descreve
quatro critérios da iluminação, os quais sintetizam o que Craig afirmava ser a
contracena efetiva entre os materiais e a luz:

(i) criar um jogo de luzes e sombras que conferem relevo e
profundidade à estrutura de volume; (ii) manifestar e criar progressão
dramática no jogo simbólico das cores da cenografia, dos figurinos e da
própria luz; (iii) revelar e esconder regiões do palco, dando movimento
intrínseco ao conjunto; (iv) explicar o conflito do drama através dos
contrastes entre os elementos que o compõem como o claro e o
escuro, as linhas horizontais e verticais, peso e leveza, reflexão e
absorção, brilho e opacidade (SIMÕES, 2013, p. 25).

As características descritas acima sobre a estética de Craig só era
possível porque o mesmo buscava na natureza elementos e formas que
contribuíssem para sua estética, seja no movimento dos animais, dos astros.
Procurava a harmonia, proporção ou simetria. Craig procurava uma unidade unidade de expressão (MORGADO; BORGES, 2018).
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   Edward Gordon Craig (1872-1966) acumulou inúmeras funções: diretor, ator, teórico,
historiador, desenhista, cenógrafo. Entre os anos de 1900 e 1914, sua obra apresenta o
período mais relevante (MONTEIRO, 2017, p. 100).	
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2.3 AS ATMOSFERAS E AS CORES NA LUZ
Em sua dissertação À luz da linguagem. A iluminação cênica: de instrumento
de visibilidade à “Scriptura do visível”, Serrat (2006) enumera o que a luz é
capaz de produzir no ambiente:
Os estudos de iluminação ambiental mostram a importância e o poder
da luz na divisão dos espaços, na criação de compartimentos, na
sugestão de profundidade, altura, extensão, no destaque dos objetos,
no contraste de tons, na valorização dos detalhes, texturas, volume,
transparência e brilho (SERRAT, 2006, p. 52).

O poder da iluminação citado acima, mostra que há uma variedade e
possibilidades no fazer da iluminação cênica. Sua simbologia abre caminhos
que direcionam o olhar do espectador para além do que está posto na cena.
Ampliando os níveis de significação e ressignificação do que é posto em cena.
A Figura 1 (cena do espetáculo Espera o outono Alice7) traz uma
exemplificação da dinâmica e dos símbolos criados pela iluminação. Na cena, o
grupo está numa festa de aniversário discutindo sobre temáticas diversas. A
personagem principal (acima do baú) está sob um foco de luz a pino e os
demais em cena são iluminados por luzes posicionadas em forma de
quadrante, ou seja, posicionadas de maneira que circunscrevem o espaço
cênico.
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O espetáculo Espera o outono Alice é uma obra do Grupo Amaré de Teatro de Recife-PE. A
direção é assinada por Analice Croccia e Quiercles Santana. O espetáculo traz a temática do
suicídio como ponto norteador da encenação, mostrando o desafio de sociabilidade de uma
menina de classe média, Alice. A iluminação é assinada por Natalie Revorêndo e tem como
assistente de iluminação Domingos Júnior.
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Figura 1: Cena do espetáculo Espera o outono Alice - A

Foto: Walton Ribeiro

Para trazer a ideia de festa, são utilizados pequenos globos de luz
coloridas, reproduzindo as luzes presentes em casas de show. A iluminação
criada para esta cena demonstra que para haver uma variedade coesa, a
intensidade, cores, foco, angulação da luz precisam ser pensados de maneira
harmoniosa, pois cada feixe de luz presente é importante para a criação
dramatúrgica.
A atmosfera criada com a iluminação se manifesta por diferentes
aspectos:

profundidade,

proximidade,

distanciamento,

alargamento,

achatamento da cena, as cores:
Focos fechados são concentradores e aproximativos; cores frias e
tonalidades escuras atuam como distanciadores; luz frontal produz
achatamento; luz vertical dá sombra no rosto; luz balanceada produz
naturalidade; enfim, a luz tem a capacidade de mudar as aparências.
Se sem ela não há espetáculo, podemos dizer que com ela, o
espetáculo muda muito, condicionando os olhos a enxergarem apenas
aquilo que está sendo iluminado e de maneira “como” está sendo
iluminado (SERRAT, 2006, p. 52)

As cores se manifestam de várias maneiras na vida criando códigos e
simbologias com as quais nos relacionamos diariamente. Na iluminação cênica,
a simbologia das cores vai além da demarcação de espaço, tempo, criação de
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atmosfera e colorir. Simões (2013) diz que as cores na iluminação cênica vão
além da descrição e cópia da realidade. Seu desligamento do real torna livres
seus empregos, os quais possibilitam o simbolismo das emoções, estado
d’alma e universo onírico - ganha um estatuto próprio.
O monólogo Ainda escrevo para elas

8

(Figura 2) é um exemplo de

como a iluminação se estabelece como uma personagem que dialoga e
constrói a narrativa do espetáculo. Nesta obra estão em cena a atriz, a luz,
figurino, maquiagem e os elementos de cena que compõe o cenário. Aqui as
cores demarcam não só uma emoção, mas são co-criadoras das imagens
relatadas pela a atriz. Na cena fotografada a atmosfera preterida para a cena é
de uma despedida entre as personagens da história. É uma lembrança do que
fora vivido mostrada na cor violeta que faz alusão a uma história de amor.
Entretanto, a intensidade do brilho nessa iluminação pode desfavorecer o
aspecto de lembrança. A iluminação se apresenta nessa configuração pela
falta de estrutura dos equipamentos do espaço teatral. Todavia, a silhueta em
destaque na fotografia vai ao encontro do conceito de memória, de um corpo
que já não existe mais nessa forma, escondendo a ação do tempo no corpo da
personagem. Bem como, o tapete formado pelas cartas amareladas dispostas
no palco.
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   O espetáculo é a terceira parte de um projeto desenvolvido pela atriz e autora Natali
Assunção. O espetáculo parte de onze relatos de mulheres mostrando suas vivências com o
machismo e a dificuldade de ser mulher na sociedade machista brasileira. Dirigido por Analice
Croccia e Hilda Torres, a obra traz na iluminação Natalie Revorêdo e Domingos Júnior.	
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Figura 2: Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas - A

Foto: Walton Ribeiro

As cores, na iluminação cênica podem ser obtidas de diversas
maneiras:
Para obter o resultado da “luz colorida”, podem ser utilizadas lâmpadas
que apresentam seu bulbo já colorido, filtros de vidro, cristal e material
plástico de diferentes cores, mas, na iluminação cênica principalmente
em ambientes fechados, são utilizadas folhas de gelatinas, que
apresentam uma infinidade de cores e que podem ser aplicadas a
muitos modelos de refletores e projetores, apresentando resultados
eficientes e diferenciados (SERRAT, 2006, p. 50).

As cores podem ajudar ou prejudicar uma cena e/ou espetáculo, a
depender de seu uso apropriado ou não. Interferindo nas leituras das emoções
estabelecidas na cena (SERRAT, 2006). “O estudo das cores é extremamente
importante na composição plástica dos espetáculos, a luz influência o restante
dos elementos cênicos, alterando sua composição” (SERRAT, 2006, p. 50).
Pensar na composição plástica de um espetáculo deve partir de um
conceito, ou seja, a composição plástica está diretamente interligada com a
dramaturgia. Falar de dramaturgia é falar dos elementos de cena que a
compõe, atribuindo a particularidade dramatúrgica de cada um. A iluminação
cênica pode ser considerado o elemento mais influente nesse aspecto que tem
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em sua pedagogia as diversas metodologias para a construção plástica da
cena.

2.4 DRAMATURGIA DA LUZ E SUA PEDAGOGIA
Pensar em dramaturgia da luz é pensar essa linguagem para além de
sua funcionalidade técnica. É pensar que “o trabalho da iluminação não é
iluminar um espaço escuro, mas criar a partir da luz” (PAVIS, 1999, p. 202). Ou
seja, pensar iluminação cênica é estudar e pôr em prática a poética presente
na construção do espetáculo – narrar à história do espetáculo através do
potencial criativo da luz. “A luz facilita a compreensão (...) A luz é responsável
pelo conforto ou desconforto da escuta, pela compreensão mais ou menos
racional de um evento. ”
Suas funções dramatúrgicas ou semiológicas são infinitas:
iluminar ou comentar uma ação, isolar um ator ou um elemento
de cena, criar uma atmosfera, dar ritmo à representação, fazer
com que a encenação seja lida, principalmente a evolução dos
argumentos e dos sentimentos etc. Situada na articulação do
espaço e do tempo, a luz é um dos principais anunciadores da
encenação, pois comenta toda a representação e até mesmo a
constitui, marcando seu percurso. Material milagroso de
inigualáveis fluidez e flexibilidade, a luz dá tom de uma cena,
modaliza a ação cênica, controla o ritmo do espetáculo,
assegura a transição de diferentes momentos, coordena os
outros ritmos cênicos colocando-os em relação ou isolando-os
(PAVIS, 1999, p. 202).

Mas há uma maneira de se pensar formas e/ou fórmulas para a
construção da dramaturgia da luz? Seria esse o caminho para a compreensão
e difusão da pedagogia da iluminação cênica?
Ronaldo Fernando Costa, em seus estudos como iluminador, afirma
que

estudar/pesquisar

a

iluminação

cênica

com

suas

técnicas,

seu

desenvolvimento estético, o diálogo com as outras linguagens da cena são
caminhos para trilhar o ensino dessa linguagem no país, a fim de uma melhoria
na profissionalização dos/as iluminadores/as:
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Seu ensino em nosso país são caminhos que devem ser
trilhados na busca de uma maior qualificação profissional, bem
como para o desenvolvimento epistemológico da área e para o
entendimento das peculiaridades das construções dos
conhecimentos específicos sobre iluminação e seu uso nas
artes cênicas (COSTA, 2000, p. 04).

Ainda em seus estudos sobre pedagogia da iluminação cênica, Costa
(2008, p. 4) destaca que a inserção dessa linguagem nas produções cênicas
acaba, em sua grande maioria, de maneira tardia. Não há uma continuidade do
processo criativo, ou seja, o pensar da iluminação cênica nas produções
acontecem após algumas discussões sobre o que conceitua o espetáculo:

A não participação do iluminador nos processos criativos,
desde suas primeiras etapas, inviabiliza ou diminui, em muitos
aspectos, o estabelecimento de diálogos com todos os outros
profissionais, prejudicando a interação multidisciplinar e as
cooperações capazes de favorecer o conjunto formador na
obra.

A partir de Pavis, Costa e minha experiência durante algumas
produções cênicas da cidade do Recife-PE, penso que para se ter uma
dramaturgia assegurada num conceito que dialogue com os demais elementos
da cena do espetáculo, se faz necessário incluir esta linguagem nos processos
criativos primários de qualquer produção. Pensar, pesquisar e estudar as
possibilidades da iluminação cênicas nos espetáculos desde sua concepção
primária poderá abrir cada vez mais o diálogo seja estético e/ou pedagógico
com os/as espectadores/as.
Existem diversas possibilidades de criar e executar a iluminação cênica
e são essas possibilidades que engrandecem e desafiam a vida de um/a
iluminador/a. O papel desse profissional é construir narrativas visuais através
desse fenômeno, é sensibilizar o olho humano e criar visibilidades na cena.
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2.5 VISIBILIDADE, VISUALIDADE E DRAMATURGIA
O/a iluminador/a sensibiliza o aparelho óptico humano a partir da
incidência de luz sobre os objetos, ou seja, promove a visibilidade da cena,
tornando-a visível. A relação estético-poética entre a proposta de um diretor, de
um texto dramático com os equipamentos técnicos, por exemplo, só é possível
quando o iluminador/a efetua o que Tudella (2017) chama de visualidade da
cena:
O termo visibilidade será aqui aplicado para referência esquemática à
sensibilização do aparelho óptico humano, como resultado da
incidência de luz sobre um objeto. Ou seja, quando um autor descreve
ou sugere na sua peça uma fonte de luz, ele está incluindo – mesmo
que intuitivamente – aspectos técnicos relacionados ao aparato e
estabelecendo graus de visibilidade, numa relação direta com a
capacidade humana de ver. Tais aspectos técnicos têm função ativa na
compreensão da qualidade visual proposta pela dramaturgia. Essa
qualidade visual incorpora também aspectos estéticos e poéticos que,
presentes já na dramaturgia e interagindo com a visibilidade,
promovem a visualidade (TUDELLA, 2017, p. 42)

A partir da distinção conceitual de visibilidade e visualidade descrito por
Tudella (2017), fica explícito o trabalho artístico de um/uma iluminador/a:
sensibilizar o espectador com a possível criação estético-poético (visualidade)
a partir da manifestação físico-química que é o fenômeno luz (visibilidade).
Enxergar este fenômeno por essa perspectiva pode ampliar a concepção e
compreensão dessa linguagem nas artes cênicas. Pode estimular estudantes
de artes cênicas, técnicos de iluminação, produtores culturais e até mesmo
sujeitos de uma plateia a buscar a compreensão da estese de um espetáculo
diante da relação dos elementos presentes em cena.

A visualidade, portanto, está relacionada à postura crítica que orienta o
iluminador e confere qualidade estética à sua contribuição para a práxis
cênica. Desse modo, projetar luz sobre a cena promoverá visibilidade.
A avaliação de cada um dos aspectos técnicos, estéticos e poéticos de
tal ação, identifica a visualidade de um espetáculo, ou a qualidade das
imagens (cênicas) que suscitam a articulação do seu discurso poéticovisual (TUDELLA, 2017, p. 42)
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Pensar em visibilidade e visualidade não está ligado apenas a préprodução do conceito da iluminação. Pensar visualidade e visibilidade é
despertar a sensibilidade na hora de executar essa linguagem, ou seja, o/a
iluminador/a deve avaliar sua criação na prática, enquanto o espetáculo se
desenvolve. Exemplificando essa questão, uma das cenas do espetáculo Ainda
escrevo por elas (sequência das Figuras 3/4/5 e 6) mostra a variação de
intensidade da luz, angulação e posicionamento das fontes de luz,
demonstrando a transição da visualidade pensada.
Essa cena consiste numa tentativa de eliminação de dores pela
personagem. As dores são representadas por cartas de amor que retratam as
vivências passadas de sua vida. A iluminação vai diminuindo com o
desenvolver do texto lido pela atriz e a sonoplastia que acompanha
ritmicamente a cena.
A Figura 3 traz o início dessa transição. Percebe-se que a intensidade
da luz está mais alta do que as figuras seguintes. A luz vem de refletores que
estão posicionados nas varas de luz do teatro, varas estas que estão
posicionadas acima da cena. Os refletores formam um quadrante de luz que
configuram o que muitos/as iluminadores/as chama de luz geral. Ou seja, o
conjunto de feixes de luz que iluminam em completude o espaço cênico.

28	
  
	
  

Figura 3: Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas- B

Foto: Walton Ribeiro

A Figura 4 mostra o desenvolvimento da cena. Percebe-se que a
intensidade da iluminação aqui já foi reduzida. Essa transição de luz delimita o
encerramento de ações para se iniciar outras. Há o início de uma “perturbação”
do passado da personagem.
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Figura 4: Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas- C

Foto: Walton Ribeiro

As transições na iluminação possui a importância para além de uma
demarcação cronológica, é fazer com que o público sinta a finalização de uma
parte da dramaturgia e início de outra, ou até mesmo, uma suspensão de um
momento que pode se desdobrar em situações posteriores àquela cena.
A Figura 5 exemplifica esse momento. A iluminação sair da posição
superior à atriz e é desenvolvida por refletores posicionados no plano baixo,
chão. Às sombras projetadas na parede do teatro indicam a posição dos
refletores. Nessa cena, a personagem está se libertando de dores das suas
vivências. Esteticamente, essa libertação é representada pelo gesto de jogar as
folhas de papel (palavras) para o alto. As sombras dessa ação sugerem algo
que passou um espectro do que já fora. Ainda nessa transição há uma
pequena presença da cor vermelha na cena representando a eliminação das
dores. Bem como essa cor representa o vermelho do sangue que percorre o
corpo da personagem demonstrando que a mesma continua viva para viver
novos ciclos.
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Figura 5: Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas - D

Foto: Walton Ribeiro

A Figura 6 traz a amplitude da luz, ou seja, a intensidade da
luminosidade se intensifica chegando ao ponto máximo dessa cena. A
personagem está completamente liberta das vivências do passado e se
prepara para algo novo e futuro. Mais uma vez essa transição de sentimento e
ação pode ser percebida pelas sombras projetadas na parede atrás da atriz.
Fica explicitado que a iluminação potencializa os gestos da cena, os quais
podem ser visto por duas perspectivas: frontalmente, a partir da corporeidade
desenvolvida pela atriz e pelas sombras que se projetam na parede. Fazendo
uma comparação, essa cena pode ser vista como um negativo de uma foto.
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Figura 6: Cena do espetáculo Ainda escrevo para elas - E

Foto: Walton Ribeiro

Criar uma visualidade requer uma compreensão não só estéticopoética, mas técnica, ou seja, o/a iluminador/a poderá criar a poética da luz
desde

que

tenha

conhecimento

das

possibilidades

e

utilidades

dos

equipamentos empregados em seus planos de luz. “A visibilidade incorpora
objetivamente fontes de luz especificamente definidas pelo iluminador. Isso
exige a análise de instâncias tecnológicas (...) permitindo ao iluminador discutir
a visualidade” (TUDELLA, 2017, p. 43). Todavia, a iluminação cênica de um
espetáculo não receberá um julgamento de valor a partir da visualidade criada.
A visualidade não representa um privilégio do “bom” espetáculo. Então,
o modo como um iluminador aplica a visibilidade para construir a
narrativa visual do espetáculo, que constitui o seu discurso visual,
determinará a qualidade da proposição artística (TUDELLA, 2017, p.
43)

Criar visualidade requer estudo e pesquisa sobre diversas referências.
O fazer da iluminação cênica não deve de encerrar nas propriedades dos
equipamentos utilizados num plano de luz. Para criar uma discurso visual que
defina uma qualidade artística da luz, o/a iluminador/a deve amplificar sua
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visão para além de um desafio que se depara. A todo instante, o/a profissional
da iluminação deve aprimorar sua visão a fim de desenvolver uma criticidade
sobre suas produções e que possa dialogar com produções de profissionais
afins. Buscando conjecturar com mais precisão sua estética de maneira crítica,
ou seja, uma elaboração cênico-crítica da linguagem da iluminação.
2.6 ELABORAÇÃO CÊNICO-CRÍTICA
Pensar a iluminação requer, também, aspectos para além das
propriedades técnicas dos equipamentos. Pensar iluminação faz com o que o
iluminador/a pense em conceitos que permeiam a construção estética da luz
como forma, intensidade, ritmo, movimento, equilíbrio, força, cor, textura, entre
outros. Segundo Tudella:

Tais procedimentos podem libertar o artista do acaso, da cópia, dos
efeitos mirabolantes injustificados, criando sua própria abordagem
crítica do espetáculo, na contribuição do seu design para a cena, sem
se tornar um inventor, a cada espetáculo. A ciência necessita dos
inventores, mas o teatro não pode depender da invenção de um novo
aparato a cada espetáculo (TUDELLA, 2017, p. 44):

Partindo disso, Tudella sugere que o/a iluminador/a desenvolve uma
autonomia sobre a visibilidade e visualidade proposta. Autonomia esta que
possibilita ao/a iluminador/a seu posicionamento como artista na obra, cujo
trabalho desempenha um papel determinante.

A consequência disso deve ser uma elaboração cênico-crítica da
visualidade inscrita na ideia que originou um espetáculo [...] O
iluminador pode, portanto, compreender que seu trabalho inclui a
natureza de uma pesquisa especializada, permitindo registro e
avaliação [...] interpretação particular de cada iluminador da visualidade
proposta pelo elemento provocador do espetáculo, pela ideia inicial da
qual ele se origina, determina a assertiva visual que será compartilhada
com o espectador ou, a visualidade da práxis cênica. Por conseguinte,
visibilidade e visualidade estão indicadas desde o momento no qual um
autor começa a elaborar suas ideias, mas só se efetivam na cena
através da contribuição da luz (TUDELLA, 2017, p. 44)
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Tomar consciência disso faz com que o iluminador/a se perceba como
ponto fundamental na construção cênica, visto que as impressões pensadas
para a iluminação cênica do espetáculo estão fundamentadas em princípios e
estudos (referências) que atravessam o artista da luz. É criar um campo de
diálogo que visa um objetivo maior, a obra. Esse diálogo só é possível com a
junção das ideias dos/as criadores/as do espetáculo (encenador, diretor,
figurinista,

cenógrafo),

configurando

uma

criação

estabelecida desde a modernização da encenação.

coletiva.

Relação

Assim, durante a

apresentação do espetáculo, terá a possibilidade de equilíbrio entre os
elementos de cena, ou seja, não havendo uma sobreposição ou destaque dado
maior para um elemento do que outro há uma organicidade estético-poética.
Em uma das cenas do espetáculo Espera o outono Alice (Figura 7) há
uma representação do cinema. A visualidade criada para remeter a esse
espaço (cinema) se limita apenas a um foco de luz azul - que dá um aspecto de
temporalidade (noite) - frontal direcionado para o baú, elemento de cenário que
representa as poltronas do cinema. As personagens se intercalam com
entradas e saídas, fazendo alusão às pessoas que frequentam uma sessão de
filme. Com a oscilação breve na execução da iluminação, há a criação da
visualidade que reproduz uma sessão de filme. A organicidade dessa cena só
foi possível por uma questão dialógica entre os criadores do espetáculo. A
iluminação não só delimita um espaço cênico, mas recriar um espaço externo a
cena (cinema), bem como não se sobrepõe aos outros elementos de cena
(figurino, maquiagem, objetos de cena). Ou seja, o diálogo desde a criação da
cena até a sua execução possibilita que não haja uma sobreposição entre as
linguagens cênicas.
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Figura 7: Cena do espetáculo Espera o outono Alice - B

Fonte: Walton Ribeiro

Vale destacar, também, que a visibilidade e visualidade são conceitos
interligados diretamente com o que Tudella define como dramaturgia. Para o
autor, as diversas possibilidades de estímulos que engendram o evento
espetáculo, são indicativas de uma construção dramatúrgica. Bem como,
qualquer manifestação de espetáculo despertado pelo artista, já indica formas
de visibilidade e visualidade. Ou seja, visibilidade e visualidade já são
indicativas de uma dramaturgia e vice-versa.
Para pensar iluminação cênica se faz necessário por em prática as
teorias estudadas. Experimentar técnicas escritas por teóricos dessa
linguagem, aguçar a curiosidade pelas fontes de luz que nos rodeiam – sejam
naturais ou artificiais- experimentar suas funcionalidades e possibilidades de
movimento com objetos, o próprio corpo e/ou nos corpos das outras pessoas é
um caminho possível para aprender a fazer com criticidade essa linguagem.
Observar, fazer, refazer e analisar todo o processo criativo e de execução de
iluminação cênica deve ser um trabalho diário. Para se compreender melhor as
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teorias explanas, o próximo capítulo lança o olhar sobre a iluminação do
espetáculo Meia Noite.

3 ANÁLISE DA OBRA MEIA NOITE
Este capítulo consiste numa análise teórico-prática sobre a iluminação,
foco central desse estudo do espetáculo Meia Noite. Aqui é analisado o
processo das apresentações que compuseram à temporada em 2019 deste
espetáculo no Teatro Arraial Ariano Suassuna na cidade do Recife-PE, bem
como apresentações no Festival de Arte Negra (FAN) em 2019, apresentações
no Teatro Fernando Santa Cruz em Olinda-PE em 2020 e na 7ª Mostra
Internacional de Teatro de São Paulo – (MiTsp) em 2020.
A análise se apresentará da seguinte maneira: descrição do espetáculo
e estudo sobre a iluminação do mesmo nas apresentações listadas acima. As
imagens que aparecem são identificadas pelas cenas e nomes dos
fotógrafos/as. Imagens de algumas apresentações não aparecem porque as
mesmas não chegaram ao alcance da equipe do espetáculo. Estas serão
descritas em seus detalhes para que o/a leitor/a possa ter a ideia da existência
dos fatos. É aconselhado que as imagens da temporada do Teatro Arraial
Ariano Suassuna sejam tomadas como norte para o entendimento das
adaptações pelas quais o espetáculo passou em espaços distintos deste, tal
como o mapa de luz criado pela iluminadora presentes nos Anexos 1 e 2.
Além das imagens, as descrições e análises, aparecem trechos as
entrevistas concedidas por Natalie Revorêdo e Orun Santana. A partir das falas
de ambos, percebe-se a perspectiva de dois criadores cada um falando um
pouco de seus processos criativos.
As apresentações aqui analisadas aconteceram nos seguintes espaços
e datas: temporada no Teatro Arraial Ariana Suassuna em Recife-PE foi
composta por dez apresentações nas sextas-feiras e sábados (31/05/2019 a
06/07/2019); Festival de Arte Negra (FAN) no Teatro Marília em Belo Horizonte
– MG, duas apresentações (19/11 e 20/11/2019); Teatro Fernando Santa Cruz
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em Olinda-PE, duas apresentações (24/01 e 25/01/2020); Mostra Internacional
de Teatro – MiTsp, duas apresentações (11/03 e 12/03/2020). O objetivo de se
analisar dezesseis apresentações é identificar como a iluminação do
espetáculo Meia Noite se adaptou a esses espaços listados.
Falar de iluminação cênica é compreender os processos que
acontecem com essa linguagem até chegarem ao contato com o público. Os
processos podem ser subdivididos em: processo criativo, montagem de luz,
operação e desmontagem da luz. A importância de se ter esses processos
definidos interfere não só num cronograma pensado pela produção de uma
obra, mas na dinâmica nos dias de apresentações. Na entrevista concedida por
Natalie Revorêdo, a iluminadora pontua como cria as iluminações para os
trabalhos que faz parte:
Crio muito minha luz através do estético da fotografia. “E como
seria uma fotografia nessa cena? E como seria uma fotografia
em outras cenas?” Porque... é isso assim muito do que vai
ficar. Dessa estética, sabe? Que dialoga diretamente com o
espetáculo. Acho que o simples me convence, me comove,
mas eu busco muito a beleza da cena, sabe? Eu não tenho
como negar isso. Eu, como leonina, busco muito o belo. E o
belo é o que é belo para mim. O belo é muito relativo né?
Então... parto muito desse lugar do estético que compõe com a
beleza. Pode nem ser bonito, mas você dizer “Eita! Olha! Uma
coisa bacana ali!”.
Então... as imagens, né? As memórias da cena através da
fotografia é algo que me permite criar muito. E eu falo isso para
além de Orun, que eu faço. Que eu parto das fotografias que
posso gerar. Então... sem perder o sensível, o poético, que,
para mim, é muito importante. Que dialoga. Eu tento encontrar
esse lugar: o que é bonito para mim, o que dialoga, o que tá ali
para falar, como compõe.
Os processos de criação, eles partem muito de uma conversa
também, né? Porque eu acho necessário o corpo se mexer,
acho muito necessário. Acho que é um dos primeiros pontos
para mim, para além de uma reunião. E aí, eu acredito muito
quando o povo fala, mas acredito muito mais quando vejo o
povo se mexendo. Porque o corpo quase nunca mente. Então...
consigo entender muita coisa através do que se move, do que
está ali gerado. (REVORÊDO, 2019, p. 5)

Com essa fala, Natalie Revorêdo vai ao encontro ao que Craig e Appia
defendiam sobre a iluminação ser a linguagem que une as demais linguagens
da cena a partir do movimento. Por ter sua formação em graduação em dança,
a iluminadora cria a partir do corpo as visualidades da cena, indo, também, ao
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encontro com as definições de Tudella. Percebe-se aqui uma metodologia do
fazer da iluminação cênica que pode ser aprofundada cada vez mais.
A iluminação cênica da obra Meia Noite tem uma alta complexidade na
sua montagem. O ideal para que a iluminação fique pronta sem atropelar
outras demandas do cronograma de produção, deve ser um dia anterior à
apresentação. Na prática, essa demanda nem sempre é atendida, visto que é
necessário ter uma disponibilidade prévia do espaço teatral que receberá o
espetáculo. Entender o processo de montagem desta obra faz com que
pensemos cada vez mais sobre a importância dada a essa linguagem nas
produções artísticas.
Dentro das apresentações citadas acima, o processo de montagem se
constituiu das seguintes maneiras: na temporada no Teatro Arraial Ariano
Suassuna em Recife-PE, as apresentações aconteceram nas sextas-feiras e
sábados. A montagem de luz coincidia com o dia de apresentação, nas sextasfeiras. Falando como integrante da equipe, tivemos muitas dificuldades em
abrir o teatro no horário divulgado do espetáculo e destinado na pauta do
espaço. Visto que, as condições técnicas do Teatro Arraial Ariano Suassuna
não supriam as necessidades da obra Meia Noite. Um exemplo é o acréscimo
de equipamento que não estão presentes no mapa de luz criado pela
iluminadora.
Esses acréscimos foram necessários, pois o espaço teatral não
possuía

um

equipamento

técnico

completo,

ou

seja,

por

questões

administrativas os equipamentos de luz desse espaço sofreram uma baixa por
falta de manutenção dos mesmos e/ou tempo utilidade encerrada.
Nas apresentações do Teatro Fernando Santa Cruz em Olinda-PE,
essa metodologia de montagem se repete por determinação do espaço teatral.
Embora, aqui, não foi necessário incluir equipamentos para suprir as
necessidades do espetáculo.
Já nas apresentações do Festival de Arte Negra (FAN) em Belo
Horizonte – MG a montagem da iluminação ocorreu um dia anterior as
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apresentações e na Mostra Internacional de Teatro – MiTsp em São Paulo –
SP, a montagem de luz foi no mesmo dia da apresentação.

3.1 O ESPETÁCULO EM QUESTÃO
O espetáculo busca nas relações do bailarino Orun Santana com a
figura do mestre de capoeira Meia Noite (seu pai) e com sua mãe Vilma Carijó
uma compreensão da ancestralidade do bailarino a partir das energias do
masculino e do feminino interseccionadas na relação pai-mãe-filho, a qual se
desdobra, hoje, na relação de Orun Santana com seu filho. O solo vem dialogar
com o público suas questões identitárias. Orun Santana mergulha em seus
processos formativos, artísticos e educacionais, abrindo questões sobre corpomemória enquanto artista negro, educador, filho, pai e, acima de tudo, como
ser político oriundo da periferia da Região Metropolitana do Recife, bairro de
Chão de Estrelas. Vilma Carijós e mestre Meia Noite são responsáveis por criar
e manter o Centro de educação e cultura Daruê Malungo (desde 1989), no
bairro de Chão de Estrelas – divisa entre Olinda e Recife, na área norte do
Recife. Uma casa que acolhe crianças e jovens para transmitir a eles a música,
a dança, a cultura do povo negro.
Cronologicamente, o processo criativo do solo teve como germe um
“reenactment9” (re-performance) do solo de capoeira do Mestre Meia-noite no
espetáculo Nordeste do Balé popular do Recife e continuou como pesquisa
posterior para a construção do espetáculo, o qual viria a ser agregado com os
elementos cênicos em 2018, iluminação, figurino, cenário e maquiagem. No
espetáculo a capoeira é o elemento criador e motivador dos movimentos,
construindo um procedimento de uso da memória corporal do bailarino para
criação dramatúrgica da obra.
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  O termo re-enactment, que data de 1780, é um substantivo inglês que pode ser traduzido pelo
ato de realizar novamente, reconstruir ou refazer uma experiência, uma situação, um
acontecimento passado, etc. (thefreedictionary.com/Re-enactment). Como conceito do campo
da História, foi inicialmente desenvolvido pelo historiador e filósofo britânico Robin George
Collingwood (1889-1943), dizendo respeito à tentativa de acessar a compreensão da ação dos
agentes históricos pela reconstrução de seus pensamentos e motivações (DANTAS;
MARQUES; LAET, p. 133, 2018).	
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A sonoplastia do espetáculo criada por Vitor Maia parte do processo
criativo baseado no experimento. A trilha é composta por sons que foram se
agregando com o decorrer das vivências do espetáculo. A configuração se faz
por sons de berimbaus, sons de pegadas, tilintar de filtro dos sonhos e
composições de Naná Vasconcelos e Isaar França. Como todos os elementos
do espetáculo, a trilha está constantemente sendo alterada a partir das
experiências vividas nas apresentações.

3.2 A ILUMINAÇÃO EM MEIA NOITE
3.2.1 CENA 1 - O LABIRINTO
O espetáculo se inicia desde o foyer do teatro. Enquanto o público
chega, acontece uma captação do som público, o qual é reproduzido durante
sua entrada no teatro. Antes de adentrar o teatro (perfumado por alfazema), o
público recebe arruda e semente de girassol. Arruda, semente de girassol e a
alfazema, são elementos que representam a proteção espiritual vinda dos
Orixás e o poder das energias do feminino e do masculino.
Durante a entrada do público, a plateia é iluminada por setlight na cor
branca10 com uma intensidade baixa a 20%. Ao entrar, o público percebe a
ambientação sonora captada no foyer, fazendo com que ele reconheça suas
vozes, como um grande ciclo de reconexão com algo que já passou e retorna a
acontecer, deixando “indefinido” a relação tempo-espaço.
A relação público-cena se dá de maneira frontal. No palco Figura 8, o
bailarino se encontra agachado e, após alguns segundos, começa a desenhar
no chão uma grande espiral. Ao entrevistar Orun Santana, ele explica a
movimentação da seguinte maneira:
Esse público chega na cena e eu já estou lá agachado,
entrando em contato com essa ancestralidade ligada a Exu,
que é o orixá dos caminhos. E são os caminhos do público que
está chegando e estão se comunicando com o meu, e de
alguma forma eu crio esse estado de corpo-estado de relação
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  É tomado como cor branca em relação a iluminação neste trabalho, a ausência de gelatina
nos equipamentos que pigmentam a cena.	
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com o público, de estar permeável, que é uma troca. Enquanto
o público está entrando, ainda agachado, começo a desenhar
com o pó dentro da cabaça, que tem a ver com a cosmogonia
africana do surgimento do mundo, de que foi na quebra da
cabaça e o pó que mantém o conhecimento das coisas
(SANTANA, 2019, p. 1).

Figura 8: Cena inicial do espetáculo Meia Noite

Foto: Lívia Neves

Enquanto o bailarino vai desenhando a espiral no chão, a luz que
ilumina a cena é composta apenas pelos refletores posicionados de contra à
frontalidade da cena numa intensidade baixa (20%) e na cor chocolate
destacando a silhueta do bailarino e as sombras naquela grande espiral de pó
branco. A escolha da gelatina na cor chocolate faz alusão ao pó (terra) que
constituem os caminhos traçados por Exu. Analogicamente, é uma abertura
dos caminhos dramatúrgicos do espetáculo e um retorno do bailarino às suas
origens. O bailarino retorna para o centro do espiral (a sonoplastia nesse
momento estabelece o silêncio, dando espaço para as diversas manifestações
emitidas pelo público e ruídos das estruturas do teatro) e há um breve blackout
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As Figuras 9 e 10 mostram a sequência o bailarino iniciando a espiral e
como ela fica finalizada no palco, mostram sua dimensão espacial. Essa espiral
é um símbolo que possibilita um retorno a si e uma expansão do corpo em
cena. A iluminação nesse momento cria a visualidade de retorno às origens
com a cor em saturação baixa e esmaecida, bem como em baixa luminosidade.

Figura 9: Início da espiral

Foto: Lívia Neves

Pode-se perceber, também, uma pequena pigmentação de azul na
Figura 9. Os equipamentos que iluminam com essa cor estão situados de
maneira frontal ao palco e direcionados para a plateia. A cor azul aparece
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nessa figura como resquício de uma iluminação que se expande até o espaço
cênico, denotando um diálogo entre a relação público-cena.

Figura 10: Fim da espiral

Foto: Hannah Carvalho

A cena se desdobra numa sequência de chase11 (Figura 11) criando a
relação de revelar aos poucos as partes do corpo do bailarino numa velocidade
lenta, como pequenos flashes fotográficos delimitando forma, tempo e espaço
da composição do seu corpo - fachos direcionados para seus ombros e partes
do rosto. O bailarino, paulatinamente, com o seus movimentos passa a
desenhar esboços do que está por vir durante o espetáculo. Os movimento
partem da forma circular, sejam para cima, lados ou para baixo, trazendo a
ideia de um grande vórtice, que tem a ver com o movimento da capoeira, além
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Chase de luz é uma escolha feita pelo iluminador/a que dá dinâmica a cena. O/A profissional
da iluminação determina quais equipamentos farão parte desse efeito. O chase consiste numa
oscilação de entrada e saída da luz com intensidade e velocidade determinada. Pode se fazer
o chase ordenados de diversas maneiras e estilos. Fica a critério do iluminador/a criar a
visualidade preterida para o espetáculo com esse efeito.
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de fazer uma relação do tempo de sua vida, a reconexão com a sua
ancestralidade de sua árvore genealógica.

Figura 11: Chase da iluminação

Foto: Lívia Neves
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3.2.2 CENA 2 - O NASCIMENTO
Orun Santana retorna a posição fetal, ou seja, há um retorno do corpo
masculino para sua forma mais primitiva, o embrião, o qual está atrelado não
só a forma humana, mas ao crescimento de sua formação embrionária com a
capoeira. Arrisco-me a dizer, que existe um corpo-capoeira

12

indissociável A

sonoplastia envolve todo o ambiente como uma grande bolsa amniótica,
reproduzindo sons de água compartimentada no ventre.
A iluminação dessa cena (Figura 12) parte da lateralidade do palco
construindo um grande losango de luz dividido em duas cores: mostarda e
âmbar. Criando a relação entre os elementos terra e fogo, cujo primeiro são por
onde os pés do bailarino trilha sua vida com sua ancestralidade e o segundo
toma seu corpo-capoeira em todas as dimensões. Orun Santana desenvolve o
movimento a partir desse feto até se desenvolver em um corpo adulto com
racionalidade, personalidade e que busca a todo instante sua percepção
política. De um homem negro que o tempo todo esta sendo atacado por uma
sociedade patriarcal e racista. De um artista negro que ecoa seu grito de luta
em cada cena do espetáculo.
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Entende-se aqui como corpo-capoeira os corpos que representam e propagam as
movimentações da capoeira. Tomando como base para a partitura corporal do espetáculo os
passos dessa arte.
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Figura 12: O nascimento

Foto: Lívia Neves

A Figura 13 mostra uma amplidão da cena. Após o bailarino desenrolar
seu corpo num movimento de vórtice para cima, sua movimentação sai do
plano baixo e se desenvolve no plano alto. O corpo-capoeira se coloca de pé
para dançar. A iluminação fica mais explícita nessa figura. As cores mostarda e
âmbar vindas de refletores posicionados no chão do palco e o contraluz na cor
chocolate se somam nesse momento do espetáculo. Os berimbaus na direita
alta do palco, a cabaça à direita centro do bailarino e o pêndulo acima da
cabeça do bailarino são os elementos de cenário que compõem o espetáculo.
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Figura 13: Expansão do nascimento

Foto: Hannah Carvalho

3.2.3 CENA 3 - OS BERIMBAUS
Após finalizar o nascimento desse corpo-capoeira, Orun Santana se
desloca para o fundo do palco onde se encontram três berimbaus (Figura 14)
dependurados. Dramaturgicamente é esse corpo-capoeira indo ao encontro a
sonoplastia que faz com que o corpo se expanda no jogar da capoeira.
Na iluminação, a iluminadora opta pela luz de contra aos berimbaus, na
temporada no Teatro Arraial Ariano Suassuna, possibilitando a visibilidade
apenas da silhueta do bailarino. A pigmentação na cor âmbar faz referência ao
calor que a capoeira proporciona, dialogando e destacando as cores dos
berimbaus. A Figura 14 é da apresentação no Festival de Arte Negra – FAN.
Aqui a iluminação, diferente da temporada, está à pino dos berimbaus.
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Figura 14: Berimbaus

Foto: Pablo Bernardo

Ao finalizar o toque dos três berimbaus, o bailarino se direciona para
um quarto berimbau que se encontra no chão na esquerda alta do palco. A
junção do corpo do bailarino com o berimbau tocado pelo mesmo unifica som e
corpo-capoeira, é a intersecção do movimento e som (tocado pelo próprio
bailarino) estabelecendo a síntese de um corpo em luta pela defesa de sua
existência nesta sociedade racista.
Criando um grande caminho, o qual o bailarino percorre até o
proscênio, a iluminação demarca esse caminho com retângulos no chão
separados entre si criando o revelar e esconder do corpo do bailarino entre
eles. O entre luz, criado pelo espaçamento entre os retângulos, cria uma
relação de profundidade na qual o corpo-capoeira vai se engrandecendo e se
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fortalecendo cada vez mais, indo ao encontro do público, estabelecendo o
primeiro diálogo com o público.
Ao chegar ao proscênio, um manifesto é levantado com um pano
bordado com os dizeres MOA VIVE (Figura 15) em protesto ao assassinato do
mestre de capoeira Moa do Katendê (1954-2018), assassinado por
divergências políticas no período eleitoral presidenciável no Brasil em 2018.

Figura 15: Moa Vive

Foto: Pablo Bernardo

O bailarino retorna o caminho dos fachos luminosos andando para trás,
e retoma para seu ponto inicial, o retângulo pequeno, deixando um rastro no pó
branco do palco remetendo aos caminhos apagados covardemente pela
perseguição ao povo negro.
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3.2.4 CENA 4 - A PERSEGUIÇÃO
A desconfiança é o que perpassa nessa cena. Após retomar o caminho
de costas e desenhar as marcas do arrastar dos pés, o bailarino se lança no
centro do palco e seu corpo se retesa como se estivesse cercado numa
emboscada. A movimentação vai se ampliando, como um corpo que está se
defendendo dos ataques em sua volta, como um devaneio.
Essa relação de perseguidor e perseguido se dá pela luz que assume a
posição de perseguidor. Dispostas nas laterais piso do palco (Figura 16) os
fechem de luz recriam as coisas (pessoas e/ou objetos) de que Orun Santana
se defende. A visualidade criada com a luz se faz na relação perseguido e
perseguidor. Diz Orun:
Começo a desviar de coisas invisíveis, mas de alguma forma
são visíveis para mim. E aí começo a pirar nesse torcer e girar,
e cair, é um pouco de torpor que os, pra mim, tem a relação
corpos negros, que entram em algumas relações. Que tem a
ver com a bebida, que aflige a população negra como uma
problemática, uma depressão... uma fuga. De como foram
encontrados subterfúgios que, também, me mataram”,
(SANTANA, 2019, p. 4).

Figura 16: A perseguição

Foto: Lívia Neves
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Além da iluminação, os desenhos formados durante o estado de luta do
bailarino trazem significados: o caminho percorrido à direita do bailarino, as
pegadas formadas no centro do palco resultantes da perseguição e seu corpo
retesado. A Figura 17 mostra o momento em que a luta travada entre
perseguido e perseguido vai se encerrando e o corpo suado já se coloca de
maneira exausta. A iluminação cria o estado de exaustão com as sombras
projetadas no chão e em baixa intensidade.

Figura 17: Final da perseguição

Foto: Lívia Neves

A movimentação em estado de torpor vai diminuindo e o bailarino se
coloca no centro palco. A sonoplastia dispara sons de tiros e ao término surge
um grande tiro que faz com que o bailarino seja atingido e caía para trás.
Referência a tantos corpos negros que sofrem perseguição e são assassinados
no país. A iluminação preenche o teatro e a cena num grande vermelho,
representando o sangue derramado dos negros.
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3.2.5 CENA 5 - O BOI
Após o tiro, a luz delimita uma transição temporal entre as cenas,
saindo grande explosão do espaço em vermelho, passando por um breve
blackout e chega numa delimitação de espaço com o desenho de dois
retângulos no chão. Essa delimitação espacial e temporal faz alusão a uma
grande prisão em que o corpo do bailarino inicia essa cena desfalecido nesse
espaço-luz-prisão.
O corpo deixa de ser apenas de um homem e se integra a um corpo de
um boi, um corpo zoomórfico (Figura 18). Essa composição corpórea começa
de dentro para fora. Expandindo as imagens a partir de sua respiração e
ganhando volume a partir da libertação do animal.
Figura 18: O boi	
  

Foto: Lívia Neves
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É um pouco de que “ainda há vida”. Água para mim tem a
relação com a vida, ainda há uma vida ali gotejando. Mesmo
que se morra ainda há vida (...) é uma referência, até familiar,
de meu avô que trabalhava com venda de boi e cavalo, de
gado. A minha referência do nascimento de um bezerro. Que é
escorregadio é na água e eu estou todo suado. Aproveito para
tentar encontrar estrutura para levantar. E tento enfiar minha
cabeça no badalo (elemento feito com um cabo e dois sinos em
suas extremidades), como se fosse uma rédea no meu
pescoço. E começo a brincar com esse peso, após pendurar o
badalo no meu pescoço. O boi para mim é um sinônimo de
força nesse espetáculo. Se misturando com a imagem de um
minotauro nesse labirinto (SANTANA, 2019, p. 5).

O bailarino começa a trotar seus pés e se lança para o espaço do
palco, como se esse boi estivesse desgovernado. A luz se abre como um todo
no palco e o bailarino entra numa relação de boiadeiro e gado descontrolado,
tentando domá-lo a todo instante, até conseguir (Figura 19).

Figura 19: O badalo

Foto: Lívia Neves
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Sobre a iluminação dessa cena, Natalie Revorêdo comenta sobre como
a luz-base 13se faz presente em seus processos criativos:

É... parto de um princípio de que eu faço muito com meus
espetáculos, que são luzes-base. De uma luz-base, uma luz
geral, a qual aparece em alguns momentos em que eu não
acho necessária a entrada de uma luz específica: de um foco,
de um outro clima, de uma outra coisa. Onde ela costura, né?
Esses lugares de diálogo. Sendo também do diálogo, né?
Porque a luz base, ela não deixa de costurar e não deixa de
dialogar. Porque é isto: a pessoa que faz a luz tem que ter o
entendimento de que a ausência ou a simplicidade da luz
também contam história, né? (REVORÊDO, 2019, p. 4).

Essa cena se encerra sempre com sons de pedido de silêncio emitido
pelo próprio bailarino, começa uma relação entre o mesmo e o público com o
dedo em riste pedido silêncio, referindo-se a censura que reprime a todos.

3.2.6 CENA 6 - A BRINCADEIRA
Essa cena é um grande jogo de relação entre Oruna Santana e o
público. Aqui (Figura 20) Orun torna-se um grande brincante das manifestações
populares do Nordeste como coco, ciranda, cavalo marinho, maracatu, o frevo
e sempre mesclando com a capoeira. Orun se lança para o público mantendo
uma brincadeira que vai se reverberando e suavizando a atmosfera densa
decorrente das cenas anteriores na relação cena-plateia.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Entende-se como luz-base a iluminação que preenche todos os espaços do palco. Utilizada
em momentos que não necessitam de especificidades para contar a história de um espetáculo.
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Figura 20: A brincadeira

Foto: Hannah Carvalho

Além disso, o bailarino perpassa por danças que estão na moda
(Figura 21), como o passinho do brega, presente na cultura urbana e periférica
no Recife-PE. O professor Bruno Siqueira, descreve esta cena em uma crítica
escrita na revista digital 4parede:

Outras referências assomam dos movimentos do corpo do
bailarino, que nos remetem às marcas da negritude. Dos seus
pés, desenham-se e estilizam-se os passos de frevo, do
maracatu, chegando às danças mais contemporâneas e
periféricas do funk e do passinho. Essas estilizações na
dramaturgia da cena, além de completar a arco que vai do
passado ancestral ao presente mundano, expressam formas de
movimento da juventude negra pouco aprovadas pela elite
cultural – como o funk e o passinho –, mas que constituem
modos legítimos das festividades periféricas (SIQUEIRA, 2020)
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Figura 21: Coreografia do passinho

Foto: Hannah Carvalho

A iluminação é composta por uma luz geral na caixa cênica e a plateia
iluminada pela luz de serviço do próprio teatro. É um grande diálogo de uma
brincadeira e de um estado de festa.

3.2.7 CENA 7 - OXUM
Esta cena é o encontro do bailarino com a energia do feminino da sua
mãe Vilma Carijós (Figura 22). Como signo para a compreensão do público
dessa energia, a iluminação se opõe ao caminho criado por formas quadradas,
o qual remete à energia do masculino. O caminho nesta cena criado é formado
por três círculos, os quais vão crescendo gradativamente, como explica o
bailarino:
Aí eu já parto para uma outra cena em que eu fico em frente à cabaça
com água, quase agachado, com as pernas dobradas e... de alguma
forma, tenso, como se eu tivesse com a cabeça quente, com raiva. É
uma sensação oposta — quase — à cena anterior, da brincadeira, da
diversão. Essa cena se inicia com muita tensão, muita raiva, raiva,
raiva, raiva, raiva... e essa raiva tá sendo, para mim — a relação que
eu tenho —, como “existe a felicidade, mas existe muita raiva”. E essa
raiva, de alguma forma, na minha história, foi... tinha que ser acalmada
para que isso não se tronasse violência ou outra coisa. E a forma que
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eu tinha de acalmar era... era sempre a referência à minha mãe, minha
mãe era a pessoa que me acalmava (SANTANA, 2019, p. 7).

Figura 22: Oxum

Foto: Lívia Neves

O caminho criado pela iluminação com três círculos bem definidos e
equidistantes representa três momentos: Primeiro momento, o bailarino se
depara com a cabaça – descrito acima – buscando expurgar suas dores com a
energia do feminino com uma movimentação retesada e destorcida do corpo; o
segundo momento, há um mergulho de cabeça na cabaça - ficando em posição
mais conhecida como ponto fixo - é um encontro de cura e acalento com a
energia do feminino vinda de sua mãe (Figura 23); e o terceiro momento, Orun
lança-se a frente e cai no centro do terceiro círculo com o corpo coberto de
água. Seus movimentos tornam-se expansivo de maneira leve e lenta, uma
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referência à movimentação arquetípica da orixá Oxum. A sonoplastia ecoa
tilintar de vidros e sonoridades semelhantes o mensageiro do vento14.
Figura 23: O ponto fixo na cabaça

Foto: Hannah Carvalho

O bailarino faz uma transição de um canto a outro do palco e começa a
se relacionar com a iluminação, a qual faz alusão à luz do sol que entrava
pelas frestas do telhado do Daruê Malungo e ao nome do bairro em que está
localizado, Chão de Estrela. Diz Natalie Revorêdo sobre o processo de criação
dessa iluminação e sobre seu emprego na obra:
E aí é quando a gente... surge uma luz específica. De uns furos assim,
de um globo. Ele (Orun) diz pra mim que no chão, lá do Daruê, ele via
estrelinhas. Que a partir do momento que o sol chegava mais a pino lá
no telhado e, era só telhado, né? Ficavam uns furinhos. Isso ficava
batido no chão e ele tinha esse entendimento. Ele me pediu essa luz
desde o início. Não consegui pôr no início porque, para mim, era muito
difícil encontrar esse lugar. Mas, no decorrer do fazer, que é isso, né?
Quando a gente vai fazendo, a gente vai encontrando. A gente chegou
num lugar assim: num lugar totalmente relacionado a um encontro mãe
e pai em cena. E aí isso se torna o Daruê, né? (REVORÊDO, 2019, p.
5).
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  Elemento simbólico no Feng Shui em algumas culturais utilizado para atrair boas vibrações
ou afastar más vibrações dos espaços. 	
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A visibilidade criada com essa iluminação, que é feita por um elipsoidal
26º com um gobo15 que projeta formas assimétricas que remetem à iluminação
natural que adentram o salão do Daruê Malungo. A música de Isaar preenche o
espaço e o bailarino fica estático de frente para o público com as mãos ao lado
do corpo. Cria-se uma atmosfera de reverência às águas.
3.2.8 CENA 8 - O CONFLITO
Aqui o palco é iluminado de todas as formas criadas. O caminho da
energia do masculino (formas retangulares), o caminha da energia do feminino
(formas circulares), a cor que remete a terra da capoeira (iluminação dos
berimbaus, a cabeça do boi iluminada no proscênio) e o berimbau com a lenço
MOA VIVE. Essa cena é um grande conflito que vai se suceder no encontro de
todas as divergências e caminhos traçados pelo bailarino e seus ancestrais em
um único corpo, o corpo de Orun Santana.
É uma sucessão de incertezas, intrigas, desconforto e acalento com a
história ancestral, vida e obra do bailarino. É como um grande rebobinar de fita
cassete em que você vê na cena um grande filme do espetáculo sendo
colocado de trás para frente. Nessa cena, a iluminação toma em sua
completude sua forma, tempo, espaço e dialética completa com o corpocapoeira de Orun Santana. Não há variação de intensidade, cor e
profundidade. A luz assume a personagem presente desde o início do
espetáculo, buscando explicitar cada vez mais seu papel na dramaturgia do
espetáculo em conjunto com a relação com o bailarino.
Aos poucos, as personagens constituídas pela iluminação, vão saindo
de cena paulatinamente a partir da finalização dos conflitos que compõe a vida
e obra do bailarino. Resultando na junção das energias do feminino e
masculino no corpo-capoeira de Orun Santana, o qual fica iluminado, ao
término dessa cena, num único foco à pino, o mesmo foco do início do
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Gobo de luz é uma chapa de metal ou vidro refratário circula vazada que possui formas
recortadas, as quais quando são ultrapassadas pela iluminação do equipamento projetam as
formas dos espaços vazados da chapa. Para ter uma boa definição das formas recortadas na
chapa, o equipamento precisa está localizado numa distância necessária para que a projeção
seja enxergada, bem como a iluminação deve ter interferência de fumaça ou gelo seco para
que se possa enxergar o efeito do gobo.
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espetáculo. Cria-se uma relação temporal que almeja deixar em elevação onde
tudo começa, termina ou se há um trânsito de início, meio e fim da
ancestralidade negra.
3.2.9 CENA 9 - MEIA NOITE
A iluminação desta cena delimita o espetáculo em sua temporalidade
imposta pelo relógio todos os dias. Essa cena remete ao bater dos relógios a
meia noite. Aqui, Orun Santana refaz movimentações presentes durante todo o
espetáculo. A sonoplastia em seu volume mais alto criar um grande estado de
torpor dentro do teatrão. O bailarino executa giros da capoeira e torce seu
corpo com os braços estendidos (Figura 24) como um grande relógio. A
iluminação dessa figura é referente à temporada no Teatro Arraial Ariano
Suassuna. Aqui foram utilizados refletores de led de contraluz localizados no
chão e atrás do bailarino. Ressaltando sua silhueta e preenchendo todo espaço
cênico se expandindo para a plateia. Entrevistando Natalie Revorêdo, ela
comente sobre a utilização dos leds na temporada:
E, engraçado que, nesse de Orun, percebo que tem muita
coisa, mas a muita coisa conta muita história também. (...) Eu
acho exagerado quando eu vejo, ali no Arraial, aqueles leds.
Ali, eu acho muito exagerado! Mas uso por uma necessidade,
não por um querer estético. Uma ausência de material correto
para o desenvolver	
  (REVORÊDO, 2019, p. 4)
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Figura 24: O início da meia noite.

Foto: Lívia Neves

O corpo-capoeira de Orun Santana faz movimentos circulares
segurando um grande pêndulo localizado no centro do palco (Figura 25), o qual
tem em seu interior uma lâmpada que faz alusão às luzes de lâmpada vapor de
sódio utilizado em iluminação pública.
A cena se constitui pela movimentação circular do pêndulo, a luz que
sai da fresta desse elemento de cena e preenchida por uma coloração
ilustrativa de um grande luar, a cor da noite. O giro do pêndulo se instaura
como um elemento hipnótico que buscar fazer com que o público se desloque
para uma incerteza de inicio ou fim a narrativa do espetáculo. É uma grande
representação do Oroboros16.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

Criatura mitológica de uma serpente ou dragão que morde sua própria cauda. Representa o
tempo, a evolução, renovação, destruição... o ciclo da vida.
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Figura 25: A meia noite

Foto: Lívia Neves

O espetáculo se encerra com o bailarino vestido conforme o mestre
Meia Noite costuma se vestir, calça branca e camisa de botão branca e
cantando as músicas Boa noite para quem é de boa noite (conhecida na
Umbanda como a música de Zé Pilintra) e o hino do Daruê Malungo.
O espetáculo é constituído de nove cenas já descritas. Ter uma
compreensão sobre as cenas facilita entender as adaptações passadas pela a
iluminação nas apresentações aqui analisadas.

3.3 ADAPTABILIDADE DA ILUMINAÇÃO NESSE ESPETÁCULO
Pensar e analisar adaptabilidade na iluminação do espetáculo é
rememorar as estruturas dos espaços teatrais e das condições dadas pelas
produções desses espaços e dos festivais.
De antemão, vale salientar que a adaptabilidade é processo
característicos dos espetáculos das artes cênicas. Estes precisam de uma
maleabilidade para poderem se instalar nos espaços propostos ou destinados
para suas apresentações. Exemplificando, podemos pensar num espetáculo
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projetado para a caixa cênica que em algum momento de sua trajetória foi
apresentado na rua. É inconcebível imaginar que a iluminação pensada para
uma caixa cênica de estrutura tradicional, à italiana, se repita num espaço
aberto com todas as interferências próprias desse espaço. São estruturas
distintas e, arrisco a dizer, que é repensar o espetáculo é reestruturá-lo, quiçá
refazê-lo.
Ao dizer isso, não me refiro a dramaturgia do texto ou das partituras
corporais, mas de uma estrutura física que demanda ponto de iluminação,
suportes para os refletores, pensar a incidência da luz natural, delimitação do
espaço da plateia e repensar a relação público-plateia. Pensar um espetáculo
para caixa cênica tem uma complexidade menor, visto que a estrutura dela não
se altera, diferente de um espetáculo pensado para a rua que almeje um
elaborado projeto de iluminação cênica.
O espetáculo Meia Noite foi pensado para a caixa cênica tradicional.
Em seu plano de luz aparecem varas de iluminação, as torres de iluminação
que sustentam os refletores que estão na lateral do palco, os suportes dos
refletores situados no chão, a luz de serviço atrás da rotunda e a luz de serviço
da plateia. Foi pensado para um edifício teatral com suas instalações elétricas
prediais estabelecidas por um projeto arquitetônico, com dimensionamento de
potência elétrica e capacidades dentro das normas de segurança.
Para compreender melhor a análise das adaptações que o espetáculo
em questão passou, serão delimitados vetores que não se alteram em qualquer
apresentação. Os vetores serão estabelecidos aqui como os traçados no chão
que determinam a movimentação do bailarino.
Existem quatro vetores que não se alteram: vetor 1, referente ao
caminho dos refletores elipsoidais recortados em formas quaradas do caminho
do pai; vetor 217, caminho composto pelos círculos referente a energia do
feminino presente na cena da Oxum; vetor 3, a caminhada dos berimbaus até o
caminho do pai realizada no fundo do palco e o vetor 4, o refletor elipsoidal
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Os refletores destinados aos vetore 2 são determinados de acordo com o raider técnico do
espaço teatral em que o espetáculo será apresentado. Esse vetor já foi definido por refletores
Pc de 1000W ou 500W e por refletor Fresnel.
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central a pino que liga a energia vinda do assoalho do palco até as dimensões
acima da cabeça do bailarino. Após a compreensão desses vetores, ficam mais
compreensíveis os acréscimos e as supressões nas apresentações aqui
analisadas.

3.3.1 TEMPORADA TEATRO ARRAIAL ARIANO SUASSUNA – RECIFE (PE)
A primeira análise será referente à temporada no Teatro Arraial Ariano
Suassuna. Como já descrito anteriormente, por falta de equipamentos
necessários para este espetáculo, foi preciso alugar equipamentos de led para
suprir as demandas da iluminação. Os equipamentos de led, totalizando em
sete unidades, foram posicionados no palco e na vara de luz frontal do teatro.
Estes equipamentos faziam a iluminação azul da entrada do público no espaço
e a iluminação presente na última cena (A meia noite), cuja cor não foi à
pensada no início do processo criativo. A cor preteria era o congo-blue. Mas
durante a temporada, foram os led’s que supriram a falta de mais
equipamentos precisos para compor o mapa de luz do chão.
Outra adaptação foi o foco do início da cena do boi. A iluminação
criada por Natalie Revorêdo para esta cena compõe-se de dois retângulos
luminosos e poucos espaços, causando a entreluz da passagem do bailarino
de um para o outro. Na temporada, o número de elipsoidais no raider do teatro
era menor do que o necessário. A iluminadora precisou fazer esse foco com
um único equipamento e em proporção menor, visto que o palco não possui
uma profundidade extensa.
A iluminação lateral passou para o plano baixo, ou seja, os refletores
foram deslocados das torres de iluminação para o chão. Essa adaptação é
referente aos equipamentos que fazem a iluminação lateral branca, diferente
da cena do nascimento. Esta foi pensada e se mantém sempre no nível do
chão. Essa adaptação causa uma mudança no desenho da luz, visto que os
cones formados pelos fachos ficam mais ampliados e não focados com
precisão no corpo do bailarino. O resultado é uma mostra maior da caixa
cênica, revelando mais o urdimento do palco.
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A desmontagem da iluminação do espetáculo ocorreu ao término das
apresentações dos sábados. Ou seja, o espetáculo teve montagem de
iluminação e desmontagem todas as semanas durante a temporada.

3.3.2 TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ – OLINDA (PE)
As apresentações no teatro Fernando Santa Cruz fizeram parte da
inauguração do espaço. Foram duas apresentações apenas, pois a pauta do
teatro foi preenchida com diversas obras de linguagens diferentes.
Já de imediato percebe-se a dificuldade com o trabalho de iluminação
nesse espaço, pois o mesmo funciona com um único técnico de iluminação.
Diante disso, a montagem de Meia Noite foi assistida por mim em diversos
âmbitos. Ajudei o técnico de iluminação da casa posicionando refletores e em
suas instalações. Essa medida foi tomada para evitar atraso no espetáculo no
período noturno. Uma montagem de iluminação demanda tempo e agilidade
para que o espetáculo se inicie pontualmente.
Outra dificuldade aqui foi à ausência de extensões de energia para que
os refletores fossem posicionados no chão do palco. O urdimento do palco não
é tão alto, mas não tinha uma quantidade suficiente de extensões para
energizar os equipamentos a partir de vias situadas nas varas de luz.
O espetáculo foi adaptado sem muitas modificações em relação a
iluminação, uma vez que a experiência na temporada no Teatro Arraial Ariano
Suassuna fez com que nós da equipe já estivéssemos mais preparados com as
condições dadas. O raider técnico do teatro Fernando Santa Cruz, dispunha de
mais equipamentos sendo um fator positivo em relação ao Arraial Ariano
Suassuna.

3.3.3 FESTIVAL ARTES NEGRA (FAN) – BELO HORIZONTE (MG)
As apresentações aconteceram no Teatro Marília que possui uma
estrutura maior que a do Teatro Arraial Ariano Suassuna. Além do palco maior,
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a plateia é ampliada por um balcão. Foram duas apresentações no FAN. E já
aqui percebe-se uma adaptação do espetáculo com uma possibilidade de
expansão da iluminação porque o raider técnico no teatro dispunha de uma
quantidade maior de refletores.
De início percebe-se que os vetores base do espetáculo foram mais
delineados nessas apresentações, visto que o urdimento do teatro é mais alto
do que o do Teatro Arraial Ariano Suassuna. Com o urdimento mais alto, os
desenhos dos recortes nos caminhos puderam ser mais precisos e
equidistantes.
O teatro dispõe de uma quantidade maior de varas de luz também.
Com essa quantidade, houve uma distribuição maior dos refletores. Podendo
ter afinações mais anguladas e com uma precisão mais elaborada que nas
temporadas anteriores. Houve acréscimo de equipamentos em todas as cenas.
Isso se dá por uma necessidade de preenchimento do espaço com a
iluminação. Num espaço menor necessita-se de um número menor de
refletores para preenchê-lo. É uma relação diretamente proporcional entre
dimensão espacial e preenchimento luminoso.
A iluminação lateral foi instalada nas torres de iluminação como
especificadas no plano de luz original. Ter os refletores instalados da maneira
pré-determinada no plano de luz faz com que a visibilidade pensada pela
iluminadora apareça para o público com mais precisão.
Afirmo que as apresentações no FAN, a iluminação se mostrou em sua
concretude projetual, sem ausências ou exagero. Essa afirmação só é possível
graças às reuniões avaliativas da equipe após as apresentações. São nessas
reuniões que nós da equipe conseguimos mensurar e repensar acertos e
modificações no espetáculo em todas as ordens. Foi na apresentação do FAN
que percebemos que a iluminação alcançou a integração de técnica e estética
em sua totalidade.
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3.3.4 MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO – MITsp (SP)
A estrutura de iluminação do teatro Alfredo Mesquita na 7ª Mostra
Internacional de Teatro - MiTsp é semelhante à estrutura dos Festival de Artes
Negra – FAN.
O teatro Alfredo Mesquita, de São Paulo, tem uma proporção maior ao
do teatro Marília em Belo Horizonte. O urdimento é mais alto e as disposições
das varas de iluminação são menos espaçadas.
O desafio de adaptação aqui se deu em primeiro momento com o
entendimento da instalação de uma forma geral do espetáculo. O teatro estava
programado para um show católico e já tinha nas varas de iluminação
movinglights18 posicionados de acordo com o plano de luz dessa programação.
O desafio foi em reorganizar espacialmente o espetáculo Meia Noite dentro
dessas condições.
Após

muito

diálogo

e

negociação,

conseguimos

adaptar

a

espacialidade do espetáculo. Aqui foi preciso deslocar equipamentos de
iluminação para as varas de cenário, visto que a movimentação do bailarino
seria prejudicada caso seguíssemos o distanciamento previsto pelas
instalações.
Por uma questão de profundida do palco, aqui a iluminadora Natalie
Revorêdo decidiu criar duas linhas de contraluz, assim o preenchimento da
iluminação do palco ficaria mais uniforme e completa. As duas linhas foram
definidas da seguinte maneira: contra 1 – cor chocolate; contraluz – branco. A
cor chocolate ficou mais ao fundo, enquanto o branco se aproximou mais do
centro do palco.
Uma adaptação nessas apresentações se caracteriza por acréscimo de
equipamento pelo fato de que nessa produção havia disponibilidade das
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Refletor com uma tecnologia mais avançada utilizados com mais frequência em show e
eventos. O movinglight é uma junção de tecnologias de refletores como elipsoidal que já possui
em sua configuração cores, gobos e rotação livre, programada nas mesas de iluminação.
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ribaltas19 de led. As iluminação da ribalta entrou em cena em dois momentos:
na cena do boi e da Oxum. Na primeira, as ribaltas – posicionadas no chão do
palco- coloriu a cena com a cor vermelha e na segunda, com a cor azul. Os
equipamentos de led possuem um brilho mais acentuado e as cores não são
esmaecidas. Para o espetáculo Meia Noite acredito que as ribaltas de led
utilizadas não dialogaram com a estética pretendida desde o início do processo
criativo. O espetáculo faz uso originalmente das cores e texturas mais
esmaecidas e envelhecidas. O brilho da ribalta é uma disparidade dessa
estética que parte do solo de Nazaré da Mata, do bairro de Chão de Estrelas e
dos brincantes das manifestações populares. Uma estética mais crua e despida
dos efeitos tecnológicos.
O processo de adaptação de iluminação de um espetáculo requer,
principalmente, maleabilidade da equipe da obra e dos técnicos de luz do
espaço teatral a ser apresentado. Quando há um diálogo, as necessidades do
espetáculo se somam ao entendimento e possibilidades do espaço que só os
técnicos da casa conhecem com mais propriedade.
Além disso, pensar na adaptabilidade se faz necessário desde o
processo criativo da iluminação. Pensar em formas mínimas para que o
espetáculo sofra adaptações, sejam de menor ou maior grau, que não venham
a prejudicar a estese na relação obra-público ou obra-receptor. Para tanto se
faz necessário uma conversa com os técnicos da casa sobre quais são as
possibilidades que as instalações prediais do espaço podem contribuir com a
instalação da obra no espaço teatral.
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Equipamento em forma retilínea com lâmpadas de led sequenciadas. Em sua configuração
as ribaltas de led segue a combinação de cores RGBW e suas variações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afirmo que este trabalho é uma obra inconclusa, visto que a iluminação
cênica é um campo que está se reinventando a todo instante com a evolução
técnica dos equipamentos já existentes e de novos nomes que a pesquisam e
executam de diversas maneiras. Este trabalho não almeja trazer soluções ou
fechar o diálogo sobre o pensar, fazer e evoluir da iluminação cênica, mas
busca abrir novas proposições dentro e fora do curso de licenciatura em teatro
da Universidade Federal de Pernambuco.
O processo de pesquisa sobre iluminação cênica se caracteriza por
uma quantidade significativa de desafios sobre a temática: quantidade reduzida
na literatura sobre a iluminação cênica, quantidade reduzida dessa temática na
produção acadêmica em Pernambuco, processo quase autodidático no
aprendizado sobre o fazer a da iluminação cênica na cena teatral no Recife. No
curso de licenciatura em Teatro na Universidade Federal de Pernambuco, a
disciplina que aborda a temática possui uma carga horária reduzida para a
quantidade de informação que perpassa essa linguagem, isso se explica
porque a disciplina não é voltado para a formação de técnicos/as da iluminação
nem de iluminadores/as; os teatros da cidade não dispõem de pautas em
tempo mais ampliado para que os profissionais que estão se iniciando nessa
linguagem possam ter experiências mais aprofundadas e que possibilitem um
intercâmbio com profissionais mais experientes da cidade.
Fazer iluminação cênica no Recife é buscar cada vez mais o
conhecimento basilar dessa linguagem dialogando e observando os técnicos
responsáveis pelos teatros da cidade ou dos eventos proporcionados pelas
produções diversas. Busco cada vez mais compreender metodologicamente os
processos criativos de iluminadores e iluminadoras que tive oportunidade de
trabalhar até o presente momento. Ter a troca com profissionais da iluminação
cênica, produtores culturais, professores da Universidade Federal de
Pernambuco e de cursos que são desenvolvidos na cidade, e com alunos que
das artes cênicas aguça não só a perspectiva estética da iluminação, mas
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também, cria-se uma rede de conhecimento em que se pode estabelecer uma
troca heterogênea da pedagogia da iluminação cênica.
Foi a partir do espetáculo Meia Noite que eu percebi a importância de
se colocar à disposição das experimentações para solucionar os desafios como
iluminador cênico. Fazer parte de uma equipe que dialoga durante o processo
criativo, após as apresentações e antes de qualquer apresentação, facilitou
meu entendimento sobre a iluminação neste espetáculo.
O espetáculo possui uma complexidade alta quanto à iluminação
projetada por Natalie Revorêdo. Todavia, foi a partir da temporada em 2019
que, como equipe e pensantes da arte, pudemos ter uma dimensão mais
assertiva de como percorrer os espaços teatrais com essa obra. Afirmo que
uma temporada de um espetáculo faz as ideias criativas ficarem mais
elucidadas, tornando a obra técnica e esteticamente mais estruturada e
harmonizada. Reafirmo ainda que se faz necessário repensar como a
complexidade de uma iluminação cênica deve ser entendida durante o dia de
montagem para que o espetáculo não atrase o horário previsto na
programação, visto que isso já aconteceu com o espetáculo Meia Noite. As
linguagens da cena devem dialogar sem que uma sobreponha à outra, seja em
período de montagem ou durante a apresentação.
Projetar uma iluminação cênica com a representação dos refletores
num plano de luz é um pedaço do iceberg que constitui essa linguagem. Para
ter uma dimensão sobre o pensar e sua execução se faz necessário a
experiência viva na relação público e obra. O que fica impresso no papel (plano
de luz) não possui a energia pulsante e dramatúrgica da cena. Nessa
ferramenta, existem apenas especificações técnicas que norteiam as
necessidades de uma obra. Entretanto, é durante um dia de montagem e
desmontagem que o profissional da iluminação pode estabelecer parâmetros
sobre a complexidade dessa linguagem.
O objetivo de analisar a adaptabilidade do espetáculo Meia Noite foi
atingido parcialmente: a explanação sobre as adaptações das dezesseis
apresentações analisadas atingiu o que propusemos na pesquisa. Todavia, o
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questionamento se a adaptabilidade da iluminação cênica interfere na estese
criada na relação público-obra não foi atingida, visto que a metodologia aqui
utilizada não direcionou a escuta para falas do público. Acredito que num
trabalho futuro e com outra metodologia, como entrevistas realizadas antes e
depois do espetáculo com o público pode atingir essa inquietação apontada no
início deste trabalho. Outra metodologia pode ser a constituição de um grupo
de espectadores específico, que ao assistir ao espetáculo Meia Noite num
quantitativo

de

apresentações

pré-estabelecidas,

possa

explanar

sua

impressão sobre a iluminação cênica.
Ratifico, também, a importância do conhecimento da estética criada
pelos iluminadores e iluminadoras em Recife como aporte teórico e prático para
os futuros/as profissionais que queiram seguir essa linguagem como fonte de
pesquisa, trabalho e como metodologia do ensino no teatro em espaços
formais e não formais.
Acredito na pedagogia da iluminação cênica como uma porta de
acesso nas escolas para a difusão das linguagens teatrais. Além disso,
acredito na pedagogia da iluminação cênica como elo de união entre diversas
linguagens como figurino, fotografia, maquiagem, dramaturgia, encenação e
cenotécnica.
Foi a partir da iluminação cênica que eu pude ter mais compreensão
das linguagens da cena, visto que se faz necessário o entendimento de uma
obra em sua completude para se trabalhar na técnica. A operação da
iluminação de um espetáculo necessita de uma compreensão mais ampla da
obra para além dos aspectos tecnicistas.
Este trabalho ainda destaca a importância do espaço Daruê Malungo e
sua contribuição como espaço educativo e artístico na cidade do Recife.
Trazendo à baila a necessidade dos/as estudantes conhecerem durante a
graduação das artes cênicas os espaços que fomentam e produzem obras
artísticas na cidade e no estado.
O trabalho de Orun Santana não só reafirma o seu fazer artístico, mas
mostra em sua ancestralidade, a história construída pelo seu pai mestre Meia
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Noite e sua mãe Vilma Carijós. Esta obra ultrapassa a rede artística familiar e
destaca a necessidade da classe artística e não artística reconhecer o trabalho
desses dois arte-educadores como nomes que influenciaram gerações na
cidade do Recife e Região Metropolitana do Recife (RMR) e continuarão
influenciando a partir do espaço Daruê Malungo em Chão de Estrela. Reafirmo
aqui a importância de a classe artística construir cada vez mais pontes de
conhecimento com esse espaço, principalmente em tempos sombrios para as
artes com o desgoverno do país desde 2018. O Daruê Malungo é um ponto de
resistência da cultura popular e negritude, como bem canta com orgulho em
seu hino “Daruê Malungo movimento energético e consciente. E morrer é? É
não lutar. E lutar é? É viver para sempre!”
Quanto iluminador, destaco a importância de produzir cada vez mais
rodas de diálogo sobre a linguagem no Recife. Há uma diversidade de
iluminadores/as na cidade com seus métodos diversos, suas origens diversas
nas artes. Essa heterogeneidade possibilita o fortalecimento dessa linguagem
na cidade e, principalmente, perpassar o conhecimento para gerações futuras.
Faz-se necessário cada vez mais reconhecer a estética dos/as iluminadores/as
na cidade mostrando suas estéticas e seus processos criativos. Neste trabalho,
saliento o método criativo da iluminação cênica de Natalie Revorêdo, que
diferente de outros nomes da cidade parte do movimento do seu corpo para a
criação. Isso se justifica pelo fato da iluminadora ter sua arte alicerçada na
dança e não no teatro como outros/as iluminadores/as. O corpo sempre será
nossa fonte de teoria e prática como artistas.
Dentro de um ano pandêmico, os desafios para realizar esta pesquisa
foram diversos. Desde questões pessoais a impossibilidade de encontros
presenciais com o orientador João Denys. Todavia, em nenhum momento a
pesquisa foi prejudicada por isto, visto que houve um comprometimento de
minha parte orientando e do orientador.
Acredito na contribuição deste trabalho para a academia e para
leitores/as que não estejam inseridos no mundo acadêmico das artes.
Iluminação cênica é uma linguagem vista e sentida por todo público que assiste
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a um espetáculo. Seja de maneira direta (pessoas que enxergam) ou por
pessoas cegas que podem sentir essa linguagem a partir de acessibilidade
prevista pelas produções artísticas. A iluminação cênica se mostra cada vez
mais como uma linguagem democrática e que possibilita caminhos que nos
leve ao entendimento do universo do teatro.
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APÊNDICE A
ENTREVISTA COM NATALIE REVORÊDO

ENTREVISTADOR: Natalie Revorêdo fique à vontade para se apresentar da
maneira que quiser e descrever um pouco seu trabalho.
NATALIE REVORÊDO: Meu nome é Natalie Revorêdo. Formada em
licenciatura em dança, sou da primeira turma da UFPE, 2009. Atualmente,
trabalho com iluminação cênica. Iluminação cênica de modo geral, né? Teatro,
dança, show, decoração, enterros (risos) qualquer coisa.
ENTREVISTADOR: Como se deu sua inserção na iluminação cênica?
NATALIE REVORÊDO: É... descobri e desenvolvi o estudo, né? E o
trabalho na iluminação, a partir do curso de licenciatura em dança, dentro da
UFPE, através da Semana de Cênicas. Contato direto com as pessoas que
criaram, trabalharam e... me disponibilizando a vivenciar todos os universos,
né? Essa interdisciplinaridade tão falada dentro de sala e tão pouco usada. Eu
consegui vivenciar real fora de sala e... na verdade isso é uma coisa que eu
escrevo até no meu TCC, pontuo várias vezes, da importância do... desse
“entre lugar” e... para além da sala, existem corredores, existem os lugares de
intersecção, onde os cursos se encontram, as linguagens se relacionam. E a
Semana de Cênicas é bem esse universo, esse berço de atuar, né? De testar,
de propor, de errar, de acertar. É uma escola real assim... é isso assim... o fora
da sala, pra mim, é uma aula constante já. É um aprendizado constante. Eu
acho que todo mundo se torna um pouco... é... fazedor do todo. E a Semana de
Cênicas vem potencializar isso. É... um evento feito por alunos e alunas. E, em
específico, primeiramente, do curso de teatro e... em seguida, alguns seres...
poucos, na verdade, de dança. Não sei atualmente como se encontra esse
quadro, mas, em geral, era mais um pessoal de teatro. Na verdade, em geral,
sempre foram poucas pessoas. Muito trabalho para poucas pessoas. Então...
todo mundo fazia de um tudo, né? E aí, foi a partir disso, que eu acredito que
eu cheguei na luz. No processo de ajuda, mesmo. De colaborar, como sempre
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fiz. Até então, sempre me via como performer, nunca como dançarina ou
bailarina, mas sim como performer, sempre me encontrei nesse lugar. E...
através de uma performance que eu criei dentro da Universidade, que se
chama Orvalho. E apresentada na Semana de Cênicas, eu entendi a real
importância da atuação da luz, né? Desse corpo (luz) que... diretamente estava
criando, estava se relacionando com o meu. E o meu com ela, né? (...) com a
luz. É... assim como meu figurino, assim como cada partícula, né? Que
dançava comigo. Os orvalhos que surgiam no meu corpo. Através do figurino, a
luz que esquentava, consequentemente, eu suava mais com a dança. Essa
relação sensorial me fez entender a real importância da iluminação nos
processos criativos e na execução, né? O fazer do corpo em cena. Que não
deixa de ser um corpo, também, a luz.
E aí, isso vem me gerar uma pesquisa que, atualmente, é ativa nos
meus estudos de corpo. Porque eu encontro, hoje, a luz como um corpo, né?
Um corpo que dança. E... digo isso sempre: que é através da dança que eu
consigo entender a luz. Jamais entenderia a iluminação como eu entendo —
esse processo do mover, do respirar — se não fosse a dança, né? Se não
fosse esse contato direto com meu corpo, corpos outros... das outras pessoas.
E... no decorrer do curso, eu largo real, assim, eu anulo a dança. Uma
busca de autoafirmação na luz, por ser uma mulher — poucas ainda na cidade
—, talvez a segunda, atuando em iluminação na cidade do Recife. É... eu tive
que anular muito a dança, porque a dança ainda é vista como esse lugar do
feminino, né? Como eu vim de um espetáculo chamado Dark Room, da cia Etc,
onde todo ele era nu e eu já tinha feito em alguns teatros, então, muito técnico
(profissionais do teatro) me via nesse lugar do corpo que só dançava. E, eu
acho, que também a Cia Etc fomentou muito esse lugar da... do entender da
luz, do entender do todo. Porque esse espetáculo Dark Room, a gente meio
que fazia tudo. Então, eu montava meu nicho, cada bailarino, cada bailarina...
performer, montava seu nicho e a partir disso você ia entendendo o todo, né?
Então... eu tinha que conectar minha luz, eu tinha que direcionar minha
luz, eu tinha que é... saber do meu figurino, entender essas relações, tempos,
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angulações. Eu tinha que entender o todo para poder me mover com isso tudo,
né? E... gerar a harmonia necessária para o desenvolver do espetáculo.
Então... meio que isso foi um alimento, sabe? Tiveram várias coisas em
paralelo acontecendo que me fizeram é... chegar na iluminação.
ENTREVISTADOR: Por que você escolheu está no lugar da técnica ao invés
de seu corpo em cena?
NATALIE REVORÊDO: Por que que eu também escolhi estar no lugar
da técnica? Porque diretamente, para mim, está relacionado com meu trabalho.
Porque eu não posso me sentir mal e criar algo verdadeiro... algo do amor.
Eu acho que foi a partir do meu TCC que eu descobri o entendimento
de corpo e de luz. Foi a partir do meu TCC que eu descobri onde eu realmente
queria chegar. Eu descobri em palavras, eu consegui encontrar, né? O
entendimento de corpo e de luz. E acho que foi a partir do meu TCC que eu fiz
as pazes com a dança. Eu me reafirmei quanto a esse corpo que se mexe, não
enquanto corpo que dança, porque eu não estou nesse lugar. Mas esse corpo
que move, esse corpo que atua, também, na cena, de alguma forma. E aí eu
cheguei no lugar de entender que a luz é a extensão do meu corpo, a luz é a
extensão de como eu atuo, de como eu projeto, de como eu me movo, né?
Então... comecei a entender que respiração é um veículo de comunicação
entre o corpo que cria, o que monta e o que executa a luz. Consequentemente,
os fachos de luz na cena, né? Entrada e saída, cada respiração, cada nuance,
cada respirar. E o corpo da pessoa da cena... o ser da cena.
Eu digo, na minha escrita, do corpo-luz e do corpo-cérebro. O corpocérebro é a pessoa, o ser humano, né? A pessoa que pensa. É... e o corpo-luz,
essa correlação desses corpos que diretamente se movem, que diretamente
dançam. Isso eu amplio no âmbito geral da luz, assim. Eu não levo só para a
dança, levo isso para tudo que eu faço, para o teatro, porque o movimento tá
em tudo, né? A dança tá em tudo. Eu tô aqui conversando aqui, e estou
dançando, criando uma coreografia. Estou criando partícula, partitura de um
movimento que me permitem expressar. E aí, eu acho que... não tem como
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dissociar a luz desse lugar, desse campo de atuação, desse poder de atuação,
de expressão, do sensível, do poético.
E aí, acredito que parte muito da luz essa questão do corpo que atua,
do corpo que dança, do corpo que fala, do corpo que comunica. E acredito que
o espetáculo Meia Noite é... isso, claro, não de primeira, mas, depois de
algumas tantas apresentações, a gente começa a encontrar um lugar sincero,
um lugar onde os corpos começam a se afinar de verdade. Também há um
estudo, não tem como tirar o estudo do bailarino (Orun Santana), do performer
da cena. De Orun como pessoa que está disposta a aprender a dialogar com
essa luz, do corpo-luz. Porque eu já tive experiência, por mais que eu tente a
pessoa não está a fim, a pessoa não percebe, a pessoa não tem a percepção,
ou a pessoa precisa de mais ensaios, mais apresentações para entender que
esse corpo-luz está ali, é vivo. Ele é uma extensão de mim, ele — para além de
mim—, ele vive. É... somos feitas da mesma matéria, sempre digo isso, acho
que tudo na vida é feito da mesma matéria, a natureza é muito sábia, né? Eu
digo, sempre, que a luz já sabe o que é, já tá ali para o espetáculo. E eu me
torno um canal de comunicação. Para torná-la viva, poder criá-la. E aí, por isso
que eu atuo, trago como ser movente de cena, de ser atuante, sabe? Tornando
vida, vida real. E a luz já tem esse entendimento.
É isso! Ela não é só mera... mero elemento de cena. A luz, ela é de
uma sabedoria muito grande. Por isso, eu entendo — e isso é de uma
perspectiva muito particular —, eu entendo que ela (a luz) só precisa desse
canal que faça com que ela viva com entradas e saídas, intensidades e cores,
ideais para uma harmonia necessária para o desenvolver do espetáculo.
Desenvolver das cenas, enfim.
E aí no decorrer do de Orunmilá, a gente foi..., na verdade, desde o
início, assim: isso é uma coisa bem delicada, assim. Que eu sinto até certa
dificuldade do processo de criação. Isso vai muito, também, da pessoa que tá
em cena. Como eu digo, assim: a pessoa que tá em cena, ela me norteia muito
no fazer da luz, no criar da luz, sabe? Num é só, tipo... não é só Natalie ali, é a
pessoa... porque assim, não tem como... A pessoa que faz o espetáculo é a
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pessoa que mais sabe o que quer dizer. Então... é... se há esse respirar, se há
essa sinceridade do contar de uma história, né? Porque eu sinto muita
dificuldade de criar uma luz quando um espetáculo diz sem dizer. Quando um
espetáculo, quando o corpo-cérebro, o corpo da cena, o corpo do ser humano
tá ali, mas não tá íntegro, inteiro. Tá faltando algo. É como se ele viesse aqui,
mas precisasse sair desse lugar de conforto e dar mais, ser mais. Tirar as
roupas, assim... Acho que o cru e o nu é muito importante no processo de
criação. Desse corpo que tá lá, sabe? Esse corpo que tá ali, à prova... sendo
visto. E aí, é... com Orunmilá foi muito tranquilo. Não é fácil, porque eu acho
que criação não é fácil, né? De nada na vida. Foi orgânico... justo. Acho que foi
um processo muito rápido, pouquíssimo tempo. E eu faço esse recorte,
também, com o espetáculo do Totem, Retomada. Que eu tive, tipo, Totem foi
muito menos. O Totem foi uma semana. Mas acho que por tudo ser tão das
pessoas mesmo, tão dentro, tão verdadeiro, tão orgânico. Que se torna muito
fácil. É como... como me atravessa. Se me atravessa com sinceridade, se me
atravessa com verdade.
Se o espetáculo me chega de uma maneira — esse orgânico, esse
sensível — me atravessa de uma forma mais dilatada, mais presente. Se a
presença, né? Se esse corpo em trânsito, tá presente real, eu acho que fica
mais... tudo mais diluído, sabe? Tudo mais explícito, mais nítido, mais
transparente. E aí... eu acredito que Orunmilá já chegou sabendo muito o que
ele queria, sabe? Do espetáculo dele.
E falo assim, não falo de cena criada, falo do sensível mesmo. E acho
que por eu já conhecer um pouco da história dele, e achar muito bonita a
história de pai, mãe, de uma vida, né? De uma ancestralidade que é tão
presente, né? De outras vidas. É um lugar onde é... um lugar tão rico assim.
Tão próprio, né? Dessas pessoas assim. Elas sabem o que elas falam, elas
sabem o que elas vivem. Porque elas vivem isso tudo. De uma luta, né? De
uma luta tão presente diariamente. Então, isso é algo que, —independente de
assistir espetáculo — foi algo que já me permitiu esse acesso do sensível,
sabe? Colocar nesse lugar e fazer entender que ele se faz muito necessário.
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Esse espetáculo, ele precisa existir. Ele precisa ter uma luz que conta essa
história também. Sabe?

ENTREVISTADOR: Como você começou a visualizar a iluminação no
espetáculo Meia Noite?
NATALIE REVORÊDO: Então, através dos ensaios desse corpo de
Orunmilá, a gente começa a identificar as partituras de movimento dessa luz.
Na verdade, quando eu começo a criar, começo do zero real. Começo
entendendo que nada é nada e pode ser tudo... pode ser nada também. Pode
ter só uma lanterna ali e o espetáculo vai fluir e vai dar tudo certo. É... mas...
começando do zero, a gente vai somando, né? A gente também vai retirando,
porque, na energia do início de uma criação, você quer pôr milhões de coisas,
mas, no fim, o menos é sempre muito mais. E vale muito.
E, engraçado que, nesse de Orun, percebo que tem muita coisa, mas a
muita coisa conta muita história também. Então, eu não consigo (e, por favor,
que os relatos futuros digam se é demais), mas eu não consigo enxergar um
espetáculo (e enxergo também). Mas... muito exagerado, sabe? Assim: eu
sinto que tá ali. Eu acho exagerado quando eu vejo, ali no Arraial, aqueles leds.
Ali, eu acho muito exagerado, acho horroroso! Mas uso por uma necessidade,
não por um querer estético. Uma ausência de material corretor para o
desenvolver. E aí... não acho que o espetáculo tem milhões de coisas.
É... parto de um princípio de que eu faço muito com meus espetáculos,
que são luzes-base. De uma luz-base, uma luz geral, a qual aparece em alguns
momentos em que eu não acho necessária a entrada de uma luz específica: de
um foco, de um outro clima, de uma outra coisa. Onde ela costura, né? Esses
lugares de diálogo. Sendo também do diálogo, né? Porque a luz base, ela não
deixa de costurar e não deixa de dialogar. Porque é isto: a pessoa que faz a luz
tem que ter o entendimento de que a ausência ou a simplicidade da luz
também contam história, né? É isso!
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E aí... é... acho que as coisas no processo de Orun foram muito
orgânicas. Uma criação partiu de um lugar muito do sensível, assim, do amor.
Para além dele. Mas de mim, de Júnior também. Foram alguns ensaios, muitas
conversas. Para além do trabalho, de outras confusões (risos). É... e... fomos
desenvolvendo o espetáculo. Ele tem várias modificações de luzes. Porque é
isto: é um espetáculo com muita coisa também. Então... se faz necessário, e eu
acredito como iluminadora, que não posso cansar. Eu parto muito da ideia de
que não posso cansar a vista do público. Então, eu tento sempre trazer luzes
que ficam na memória, sabe? Eu parto muito também da ideia de memórias
fotográficas. Crio muito minha luz através do estético da fotografia. “E como
seria uma fotografia nessa cena? E como seria uma fotografia em outras
cenas?” Porque... é isso assim muito do que vai ficar. Dessa estética, sabe?
Que dialoga diretamente com o espetáculo. Acho que o simples me convence,
me comove, mas eu busco muito a beleza da cena, sabe? Eu não tenho como
negar isso. Eu, como leonina, busco muito o belo. E o belo é o que é belo para
mim. O belo é muito relativo né? Então... parto muito desse lugar do estético
que compõe com a beleza. Pode nem ser bonito, mas você dizer “Eita! Olha!
Uma coisa bacana ali!”.
ENTREVISTADOR: Você parte de alguma metodologia específica para criar
iluminação cênica?
NATALIE REVORÊDO: Então... as imagens, né? As memórias da cena
através da fotografia é algo que me permite criar muito. E eu falo isso para
além de Orun, que eu faço. Que eu parto das fotografias que posso gerar.
Então... sem perder o sensível, o poético, que, para mim, é muito importante.
Que dialoga. Eu tento encontrar esse lugar: o que é bonito para mim, o que
dialoga, o que tá ali para falar, como compõe.
Os processos de criação, eles partem muito de uma conversa também,
né? Porque eu acho necessário o corpo se mexer, acho muito necessário.
Acho que é um dos primeiros pontos para mim, para além de uma reunião. E
aí, eu acredito muito quando o povo fala, mas acredito muito mais quando vejo

82	
  
	
  

o povo se mexendo. Porque o corpo quase nunca mente. Então... consigo
entender muita coisa através do que se move, do que está ali gerado, real.
E, através do que eu sinto desse mover, eu começo a desenvolver
perguntas. Perguntas específicas para cada processo. No caso de Orun, eu
perguntei a ele: qual cor representava a mãe e qual cor representava o pai.
Porque tem diretamente essa relação com a religião, né? Dos orixás. E aí,
quando a gente foi para os ensaios no Daruê, que é um espaço em Chão de
Estrelas onde a gente teve alguns ensaios, o círculo é todo arrodeado de
orixás, então, conhecendo a mãe dele e sabendo quem é o pai dele, eu meio
que entendo que essas pessoas representam é... e vivem essa religiosidade
também. E diretamente, com toda certeza, tem a ver com o processo estético
da contação dessa luz... na história contada. Dessa luz que tá ali, né? O
movimento.
Pergunto, também, sobre o Daruê: o que é esse espaço para eles, né?
Totalmente relacionado com o espetáculo. E aí é quando a gente... surge uma
luz específica. De uns furos assim, de um globo. Ele (Orun) diz pra mim que no
chão, lá do Daruê, ele via estrelinhas. Que a partir do momento que o sol
chegava mais a pino lá no telhado e, era só telhado, né? Ficavam uns furinhos.
Isso ficava batido no chão e ele tinha esse entendimento. Ele me pediu essa
luz desde o início. Não consegui pôr no início porque, para mim, era muito
difícil encontrar esse lugar. Mas, no decorrer do fazer, que é isso, né? Quando
a gente vai fazendo, a gente vai encontrando. A gente chegou num lugar
assim: num lugar totalmente relacionado a um encontro mãe e pai em cena. E
aí isso se torna o Daruê, né?
E aí essa intersecção de pai e mãe, ambas pessoas fundaram esse
espaço. Então, a gente consegue encontrar que é uma luz de chão que...
dança diretamente com o corpo de Orun, através da fumaça, porque ela dá
essa densidade na luz, nesse corpo. Onde... ambos corpos dialogam, se
comunicam e conseguem dançar. Isso é bem bonito de ver. Não é algo que eu
gosto esteticamente esses furinhos porque eu acho que já tá batido... Tá
cansado de vista já. Mas eu acho que se eu consigo assumir uma defesa para
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isso, independente do meu gostar, eu tenho a consciência tranquila de que
aquilo ali tá ali como uma comunicação direta que o bailarino, também, quer
falar. Então...às vezes é isso. Às vezes vai para além, também, do que eu acho
que deve. É muito do que se quer dizer. E aí, com consciência, se encontra
esses lugares, né?
É isso, também: a luz nem sempre tem que ser bonita, nem sempre
tem que agradar... ela tem só que surgir. E, para mim, ela tem que dialogar
com honestidade, sabe? Não adianta ter trinta refletores e não dizer nada. Mas
se eu tenho dez e eu consigo comunicar de uma maneira harmônica, orgânica,
sincera, onde todo mundo sai minimamente satisfeito com o “produto”... isso
me satisfaz mais.

ENTREVISTADOR: Você enxerga a luz como uma personagem em Meia
Noite?
NATALIE REVORÊDO: Na verdade, eu aqui, é isso, né? A ideia do
corpo-luz parte disso, assim... porque eu consigo entender, consigo enxergar a
iluminação e digo isso para além das minhas. Quando assisto, por exemplo,
um espetáculo de Jathyles Miranda, ele consegue fomentar muito mais (porque
claro, eu tô vendo de fora. Tô vendo a luz de outra pessoa, né), ele consegue
dialogar diretamente com isso que eu acredito. Ele pode nem saber, nem
verbaliza isso na luz. Mas eu entendo que ele enxerga a luz como uma
personagem. Eu entendo que ele enxerga a luz como qualquer pessoa que
está ali em cena, sabe? É um corpo que atua, um corpo que tá ativo. É isto: a
luz é feita da mesma matéria. Não tem como ela não ser viva. Não tem como
ela não pulsar. Não tem como ela não pensar. E, consequentemente,
transpassar isso para as pessoas que a enxergam, né? Então, eu acredito sim.
E isso não ocorre em todos os trabalhos para mim, assim, como
espectadora. Foram poucos os trabalhos em que eu vi a luz se perpetuar dessa
maneira. Atuar dessa maneira, como personagem ativo e vivo. Direcionador,
questionador, uma personagem que se comunica... uma personagem que tá ali
diretamente criando, cocriando as relações. É... desenvolvendo as coisas, às
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vezes, comunicando até mais que o corpo. O corpo-cérebro que tá ali. Eu vejo
sim nos meus processos. Talvez, ninguém enxergue, mas eu enxergo. Porque
é assim que eu me mantenho feliz nas minhas criações... não todos, mas as
que eu consigo mergulhar mais, eu consigo vivenciar mais. Eu tenho que...
para me manter feliz, que não é uma obrigação.
Mas eu... busco alimentar esse lugar dessa luz viva, desse corpo que
está ali. Desse corpo que tem algo pra falar. Então, desde muito tempo... e é
isto: eu volto a 200 e... sei lá quando, não sei. Quando eu faço trabalho com a
Semana de Cênicas, a performance que a gente fez na Universidade mesmo.
Quando eu entendo que a luz tá ali, eu estou sentindo ela. Por que que eu não
tô me comunicando com ela? Por que eu nunca parei para entender que luz é
essa? Que cor é essa que compõe junto comigo? Então, desde o momento que
eu fui pra cena, eu entendi que a luz dialogava, que a luz era personagem. Isso
me fazia suar, sabe? Então, assim, por que eu não falei com a pessoa que faz
a luz? Por que eu não entendo que cor é essa que tá aqui? Por que eu não
entendo nada? Por que eu não entendo por que tem um blackout no fim?
Desde então, eu comecei a entender que eu tinha que dialogar com
essas personagens que tavam comigo, sabe? Então, é isto assim: eu jamais
pensaria a luz assim se não fosse a dança! Se não fosse esse corpo presente
na cena. Essa... essa permissão de se estar, de se ver. É o que eu acho: eu
acho que todo iluminador e iluminadora deveria dançar... deveria atuar. Toda
pessoa que trabalha com o corpo, diretamente e indiretamente, porque essa
técnica deveria se fazer presente na cena um dia. Eu acho que as provas da
luz têm de ir pra cena nem que seja dançar, atuar. Ela tem que encarar, né? Se
encarar com o público. Esse estar do outro lado dá uma perspectiva outra.
Sensorial, estética. É... tudo! Tudo! Porque se coloca no outro lugar. Quando
você se coloca no outro lugar, você consegue ter esse prisma, né? De
entendimento.
E... é isso: jamais eu eu entenderia a luz como personagem se não
fosse a dança. Jamais! Jamais! E... é através desses dois corpos que eu
entendo que a respiração é a comunicação direta entre eles. Então, por isso,
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que eles se movem juntos. Por isso que eles dançam. Por isso eu consigo criar
uma coreografia, uma partitura coreográfica dos corpos. Porque quando eu crio
minha luz, é... eu entendo que há uma mistura entre corpo da cena (do ser
humano) e esse corpo-luz. Então, através disso eu consigo costurar. É... e hoje
eu já vejo que através das minhas pontuações eu consigo nortear o corpo.
Quando eu gero nos corpos, também, outras maneiras de ser na cena.
Porque, antigamente, eu fazia a luz pro corpo que tá ali. A pessoa que
me convida pra criar a luz. Mas hoje eu percebo que já consigo mesclar um
pouco isso, sabe? Onde a luz é... ela é... ela é a semente mesmo dessa dança,
sabe? Ela é colocada e lá a gente vê o nascer de outra coisa. Que é uma coisa
que eu pesquiso, também, esse corpo como semente da luz. O corpo-luz como
semente de criação. Esse corpo-luz como útero de criação. Como a base
também pras coisas, né? Pro nascer real. Eu falo da semente porque... tenho
uma relação com orvalho, com a natureza, com as plantas naturalmente, que
vem muito da minha mãe. Eu comecei a querer trabalhar com corpo por causa
da minha mãe. Então, a luz tá diretamente relacionada com isso. A
performance de orvalho vem muito, também, por conta da minha mãe. Por
conta das plantas. Então, acho que tá tudo muito relacionado a minha vida.
E aí eu vejo corpo-luz como essa sementinha mesmo, sabe? Que não
só soma ali na cena que se vê. Mas soma para aquele corpo no processo de
criação, também. Porque a luz interfere também. A luz direciona... nos norteia.
Eu consigo entender, hoje, que rola um dialogo maior. Porque eu também
começo a entender a luz assim. Então, eu consigo intervir, atravessar as
pessoas de uma maneira mais direta. Sabendo, mais ou menos, o que eu
quero também, né?
Eu falei das cores? É... eu acredito que a maioria das cores escolhidas
para Orunmilá — e isso foi através de pergunta, de conversa — vem através
dos orixás, né? As cores vêm através da religião. Através dessa comunicação
direta com os orixás. Eu acho que isso ele pode falar melhor do que eu. O
processo é dele, né? Os orixás são dele. Os meus eu sei dos meus (risos).
Mas os dele ele sabe por que colocou cada cor ali.
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ENTREVISTADOR: Obrigado, Natalie. Muito grato por todo aprendizado nessa
conversa contigo
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APÊNDICE B
ENTREVISTA COM ORUN SANTANA

ENTREVISTADOR: Orun fique à vontade para se apresentar da maneira que
você quiser.
Eu sou Orun Santana, artista, bailarino, capoeirista, professor,
pesquisador em dança e cultura afro de Recife-PE, formado pelo Centro de
Educação e Cultura Daruê Malungo, pelos mestres Vilma Carijós e Meia-noite.
Brincador da cultura popular faço das vivências com as danças e brinquedos
lugar de pesquisa corporal e investigações artística para a cena
ENTREVISTADOR: O espetáculo de inicia com o labirinto?
ORUN: É. Então, antes mesmo do labirinto começar, o espetáculo
começa mesmo com a chegada do público, né? Esse público chega na cena e
eu já estou lá agachado, entrando em contato com essa ancestralidade ligada
a Exu, que é o orixá dos caminhos, né? E são os caminhos do público que está
chegando que estão se comunicando com o meu (caminho). E, de alguma
forma, eu crio esse estado de relação com o público de “estar permeável”, né?
De saber que é um lugar de troca, né? O caminho tem a ver com isto: eu,
parado, tentando receber esses caminhos e entender como eles vão refletir em
mim no espetáculo que vai acontecer naquele momento, de que forma aquelas
pessoas vão conseguir modificar o meu fazer. É esse o lugar; primeiro eu
recebo.
E, depois, tem a referência do som, que é uma captação do tempo de
espera no foyer, que Vitor faz com o microfone e, essa gravação, ele bota na
trilha de quando o público está entrando. E eu tô lá nesse estado de Exu, né?
Meio assim, com referência a um moleque, né? Na verdade, é uma coisa que
tem a ver, assim, com essa coisa do brincar, que é a imagem que eu tenho de
mim e de meu pai, de menino periférico que gosta de brincar na rua. Então,
para mim a imagem que tenho muito forte é aquela do menino de shorts, sem
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camisa e com a canela cinzenta, que é aquela imagem inicial do espetáculo.
Mas, inicialmente, agachado.
É tipo: o público entra e, enquanto o público tá entrando, eu vou
entrando no estado de começar a levantar e — na verdade, ainda agachado —
começar a desenhar com o pó que tá dentro de uma cabaça, uma cabaça
completa em que só há a bordinha. É... que tem a ver com a cosmogonia
africana do candomblé, do surgimento do mundo, né? De que é dentro da
cabaça e do pó que tem o conhecimento, tem as coisas. É... acho que vale a
pena pesquisar sobre a lenda do surgimento do mundo.
E é esse pó que constitui o meu caminho, o caminho da minha vida...
que, de alguma forma, é um espiral, mas é também um vórtice que atravessa o
espetáculo como um todo. E... é um espiral que sobe e também desce, o que
tem a ver com os movimentos da capoeira também, de torções que se
espiralizam para cima ou para baixo, de acordo com a necessidade. Então, tem
essa relação com o tempo, que é estabelecida na criação dessa linha, desse
espiral no chão — que ele é como se fosse do início até o fim da minha vida,
ou de outras vidas, de vários caminhos— com esse pó que é sacudido e... eu
volto, faço o caminho de volta, entendendo que ainda existe o contato, essa
reconexão com qualquer princípio até chegar ao centro do espiral, que é o meu
nascimento, o meu embrião, digamos assim. E, nesse embrião, eu levanto e
acontece um momento de silêncio, em que eu só olho para a frente e mostro
quem eu sou agora, neste momento, como me constituo e tal...
E aí, a luz... É... começa a dançar com o chase, revelando as fases, de
diferentes ângulos e tal... Isso tem a ver com um olhar um pouco
cinematográfico sobre as coisas, sabe? É como se fosse um zoom, que esses
chases proporcionam, como se fossem revelar parte por parte, isoladamente,
esses centros deslocados assim, que compõem esse corpo. E aí, no
movimento, pouco a pouco, vão começar os rascunhos (eu chamo de
rascunho, né?), rascunhos do que vai ser o espetáculo, rascunhos dos
movimentos que fazem parte, né? De onde parte, onde são esses centros
motores? O ombro esquerdo, depois o lado direito do quadril e o pé muito
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ligado às raízes, né? A essa ideia do caminho que foi vista antes. É um pé que
começa como se estivesse mastigando o chão. Esses pés mastigando o chão,
entrando em relação com o pó que está embaixo, vão começar a interferir, de
fato, nesse espiral que começa do chão e vai crescendo até o topo da cabeça.
E aí vão entrando essas movimentações que vão começando a
crescer, saindo desse centro. E, em algum momento, vão entrar... É... esses
sons de berimbau, que, para mim, é como se estivesse dentro do útero, mesmo
não estando naquela forma inicial de nascimento, naquela cena específica de
nascimento.

ENTREVISTADOR: E o espetáculo continua com o nascimento?
ORUN: É. Desses rascunhos, eu vou começar a descer, descer,
descer... (e o som do berimbau não tem não, né? Ainda é silêncio, o som do
berimbau é depois). Aí eu desço, no nascimento, e viro um embrião, de fato,
com o movimento do corpo. E essa cena do nascimento, essa segunda cena, é
uma cena que... que... é... é bem isto: para mim, eu digo que é um jogo de
dentro — que é uma parte da capoeira que se joga pequenininho, sempre se
movendo para fora, mas voltando para dentro, “jogo de dentro” —, eu penso,
na minha cabeça ali, que é um jogo de dentro do útero. É uma capoeira que eu
jogo sozinho, comigo mesmo e com as vísceras da minha mãe. E em relação
também com o que eu escuto fora.
E aí começam a aparecer alguns sons que Vitor colocou na trilha. E, a
partir disso, eu vou crescendo. Vou crescendo o mover, me deslocando do
chão, crescendo e fazendo aquele rascunho se tornar mais evidente.
Crescendo, crescendo, aí eu também vou crescendo e deslocando um pouco o
pó, desfazendo o pó que está construindo o espiral. E o espiral vai se
desfazendo, assim, do centro para fora, e eu vou crescendo por cada camada.
A cada momento, eu vou crescendo camada por camada, camada por camada
até que eu esteja bem grande e aí comecem alguns ruídos, relacionados ao
som do berimbau, mais fortes. Aí eu reajo a esses ruídos e aí entram coisas
mais elaboradas: movimentos de “au”, de arrastado — referente ao som, ligado

90	
  
	
  

ao som mesmo, assim, berimbau e corpo como um elemento só — e termina
essa cena numa sequência de “aus” em velocidade e se encerra. E fica meio
que um silêncio instaurado, assim. Depois, passa daí e vai para a cena do
berimbau.
Aí eu saio do espiral e vou pegar a calça (porque até então eu tava
com uma bermuda preta). Até então eu tinha essa referência da criança, mas
ela cresceu durante esse caminho do espiral. A referência estética do corpo era
da criança com as canelas cinzentas, né? Que foi se tornando um homem. E
aí, quando eu coloco a calça branca, eu estou num lugar de aprendizado e eu
entro em contato com o primeiro berimbau, que é o berimbau grave — o gunga
— e crio o primeiro ciclo nessa relação primeira com o mestre, né? Eu toco
primeiro o berimbau, aí quando eu paro de tocar o berimbau, o som ainda
continua ressoando. No looping que Vitor Maia criou, o mesmo som que eu
toquei é o som que está sendo reproduzido.
Depois eu vou para o berimbau médio, faço a mesma coisa só que
somada: somando o som do gunga, com o som do médio. Quando eu paro de
tocar o médio, continuam os dois (sons). E eu vou tocar o agudo, que é o viola,
e aí eu também toco o viola. E cada berimbau que eu toco tem uma dinâmica
específica para o corpo, uma reação específica que eu deixei marcada agora
— no começo, não era tão marcado, era improvisado. E aí... É... Para mim,
essa cena tem a ver com o que é hierarquia, né? Entender o que é hierarquia.
É... e respeito. E... educação e respeito ao tempo de cada um né? Cada
berimbau é tocado de um jeito, tem um som diferente, tem um timbre diferente.
E eles, quando tocam juntos, criam alguma coisa que faz sentido. E não é um
ritmo específico que fica, mas é uma soma de mistura desses três toques
juntos.
Depois, eu paro de tocar o viola e vou em direção ao quarto berimbau,
que já está no chão. E, nesse caminho, até chegar no quarto berimbau, as
camadas vão sumindo: some o agudo — o viola —, depois some o médio, fica
só o gunga. Quando o gunga para, eu pego o berimbau que tá no chão... e
começo a tocar... em linha reta, do fundo do palco à direita, em direção à frente
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do palco à direita. E eu toco alguns toques de berimbau de forma cadenciada e
adicionando alguns ritmos nesses toques: começo com um toque de Angola,
depois eu acrescento um toque de iuna... Não: primeiro é um toque de Angola,
depois eu faço um toque de improviso, que eu transformo para um samba e, do
samba, eu faço o iuna, que é um toque relacionado à morte, é um toque que se
toca para... para quando o capoeirista morre, toca em enterro; mas se toca
também em outras situações. É um toque muito bonito, mais cerimonial, que
faz uma ligação direta, também, com o que vai ser apresentado mais à frente.
E eu vou tocando o iuna e, nisso, eu já tô mais da metade para o fim do
caminho. Enquanto eu tô passando, tá acontecendo esses caminhos de luz e
crescendo a cada (toque) — não lembro se são quatro ou são cinco, acho que
são cinco: o primeiro, de quando eu comecei a tocar, é mais fino e vai se
alargando até chegar no último. Quando eu já tô nesse último, eu começo a
improvisar mais, começa (a entrar) mais ruído; depois do iuma, eu boto outra
coisa mais ruidosa, mais agoniada e... eu termino é... com... a gente conseguiu
colocar agora uns efeitos no berimbau... E aí eu paro e fica uma coisa
ressoando, um eco.
Aí o berimbau vai para o chão, e eu tiro do bolso da calça uma
mensagem bordada escrito “Moa vive”, que é a referência, como eu já disse,
que o toque de iuna fez, né? E... para mim, foi algo significativo que aconteceu
durante o processo de... durante o ano passado, nas eleições e tal... mas que
aconteceu depois da estreia já. Então, na estreia, não existia boa parte disso,
estou falando de como está o espetáculo hoje. Não existia essa mensagem; eu
só tocava, e o berimbau ia para o chão. Agora não: agora tem essa mensagem
“Moa vive” e aí... eu vou para a outra cena, que é a cena da perseguição.
E, nessa cena da perseguição, eu faço o caminho de costas, devagar,
arrastando os pés e deixando um rastro do pé no pó que ainda tem no chão,
nesse caminho da luz. E, quando eu chego na última luz, eu caio para trás e,
como se estivesse tropeçando, eu entro no centro do palco e volto agora num
outro estado de corpo, num corpo mais... é... desconfiado. A trilha também
entra nessa mesma ideia, numa atmosfera que é um pouco de suspense. E eu
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começo a jingar um pouco desconfiado como se eu tivesse, assim, mais
desconfiado nesse lugar: eu tenho uma liberdade para jingar, mas, aos poucos,
eu vou perdendo essa liberdade e vou diminuindo o movimento do corpo.
E aí começa um som de passos e eu começo a olhar para todos os
lados e... começo a me desviar de coisas invisíveis, mas que é... de alguma
forma, é visível para mim e aí... começa um coisa mais... entra um ritmo mais...
mais...
ENTREVISTADOR: Seria um looping?
ORUN: Um looping não, um ritmo mais... enfim, um ritmo específico. E
aí eu começo a pirar um pouco, né? Se torcer, e girar, e cair, e levar a cabeça
pra um lado e pro outro, que é um pouco de torpor — que pra mim tem uma
relação com os corpos negros que entram num certo torpor em alguma
situação que precisam às vezes... — pra mim, na minha relação com o meu
pai, tem a ver com a bebida, tem a ver com outras coisas que vão além da
capoeira ali, né? Então a perseguição da capoeira é um pouco da história de
como é... esse capoeira tá perseguido, como o povo negro foi perseguido, de
como foram encontrados subterfúgios que também me matavam, né?
Meu pai, ele é alcoólatra, ele tem problema com bebida. E, durante
muito tempo, isso foi uma coisa muito séria — e é, ainda, uma coisa muito
séria, apesar de ele já ter melhorado — e, pra mim, ali foi o lugar que eu
consegui encontrar para colocar, de forma suave, que não seja tão direta, essa
relação que a bebida proporciona a várias pessoas, independentemente de
serem negras. Mas é um lugar que ocupa muito forte a periferia e, claro, afeta
muitos corpos negros: o alcoolismo.
ENTREVISTADOR: Você coloca de uma maneira sem julgamento?
ORUN: Sim. Está lá presente, talvez a gente não veja, mas tá sem
julgamento nesse lugar de... de que... é um problema, é uma questão que faz
parte dessas estratégias também de... de... estratégias de matar, né? A bebida
é a fuga que a pessoa periférica tem de tanto trabalho a semana inteira e, no
final de semana, ela só quer beber. Ela tem tanto problema que a pessoa bebe
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pra ficar feliz, pra ficar “festa” — e tem a ver com a festa também. Mas... não é
só pela festa, existe o problema, existe a questão que acontece. E isso é aquilo
ali que vira uma coisa meio desesperadora, meio que sai, e volta, e vai pro
chão, e eu tento atacar através de socos, chutes e pontapés, mas esses chutes
e pontapés acabam me atrapalhando também: eu chuto e caio, eu chuto e
volto. E, nesse chute, eu volto pro centro, e a música tem uma mudança, e eu
vou desenrolando minha coluna e olhando pra frente, como se tivesse alguém
na minha frente, apontando uma arma para mim, apontando alguma coisa. Isso
me assusta, eu vou levantando as mãos aos poucos, isso não tem ligação a
mim ou à história do meu pai, mas tem a ver com a história geral do povo
negro, pois, em algum momento, a gente não tem culpa e é morto da mesma
forma. E, dentro dessa situação, eu levanto as mãos no centro, levanto as
mãos e vou andando de costas e... tem uma luz... eu acho que... não sei,
enfim, não lembro muito bem, mas tem uma... tem uma marca de luz em que
eu preciso estar para poder ser visto com essas mãos levantando, porque eu
faço uma cara de assustado. E aí... é... entra essa cara de assustado, tem uma
mudança, eu vou descendo os braços, ainda faço uma cara de... interpreto
uma cara de raiva depois de... como se fosse “eu tô me rendendo, mas nada
mudou”. E eu começo a me revoltar. Baixo as mãos, como se fosse para
desafiar essa pessoa que tá apontando a arma pra mim e, no meu desafio, o
tiro acontece. É um estrondo... e eu caio de costas... jogo a cabeça para trás e
caio de costas por cima de uma linha de um adereço, né? De dois quadrados
que eu vou usar na cena posterior.
Então acontece essa morte, né? Essa morte que é uma morte
significativa de várias outras referências e que... é... depois que eu caio,
acontece um silêncio e um blackout. E, aos poucos, aparece uma luz e o som
de gotejo de água pingando, como se fosse o fundo de uma caverna: um som
de gruta e água pingando assim, né? Que um pouco de “ainda há vida” — a
água, pra mim, tem uma relação com vida —, ainda há uma vida ali gotejando.
Por mais que se morra, ainda há vida, mesmo que a vida não seja no corpo, só
mesmo naquele lugar.
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Aí eu vou saindo desse lugar do chão e construindo um renascimento,
né? Um renascimento que tem a ver, que tá ligado a uma... pra mim, à figura
que começa a iniciar agora nessa nova cena, que é a cena que a gente
denomina de boi. O nascimento desse boi, que é a minha reverência... até...
familiar, né? Do meu avô que trabalhava com boi, com gado, com venda de boi
e gado, boi, cavalo e animais... Cenas que eu presenciei e que também fazem
parte desse lugar que é o nascimento de um bezerro. Então, para mim, ali, a
minha referência é o nascer de um bezerro: é escorregadio e tal, e é na água e
eu tô todo suado — e eu aproveito esse lugar do suor também para ficar... para
tentar encontrar estrutura para levantar...
E eu vou... conseguindo levantar aos poucos, levantar nesse lugar de
apoiar-se com os braços, tentando formar essa figura do boi. E, enquanto eu
vou tentando criar essa figura, a cabeça vai se movendo e sai uma expressão
ofegante, forte... e... essa respiração... tem, tem o badalo... tem uns dois
badalos à minha frente, como uma cerca, com um cordão entre eles, ligando. E
aí... eu vou tentando a cabeça por baixo, como se quisesse atravessar essa
barreira, atravessar esse cercado que aprisiona a gente, né? Que me aprisiona
ali. E, em algum momento, eu consigo tirar esse cercado com a cabeça e o
badalo se pendura no meu pescoço, esse cordão fica pendurado no meu
pescoço. Eu consigo levantar e ficar com os dois pés apoiados, mas esse
badalo fica lá, como se fosse uma rédea no meu pescoço. Essa é a referência
que eu tenho.
Aí eu começo a brincar um pouco nessa relação desse peso desses
dois badalos pendurados, e eu nessa figura... que — pra mim —é uma figura
ancestral, do boi, né? Tem a ver com a história do meu pai, tem a ver com a
minha história, tem a ver com a história do meu avô. E, pra mim, tem uma
referência muito forte de força, né? O boi, pra mim, nesse espetáculo é um
símbolo de força, é um símbolo que, de alguma forma, tem uma referência
também com o Minotauro, sabe? E com esse espiral inicial, que se confunde
também com um labirinto, né?
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E aí, quando eu subo, eu avanço a cena. Vou pro centro, e começo a
brincar com os trupés — brincar assim: sendo boi com os trupés — e bater
muito o pé no chão e fazer (barulho de sapateado) com o pé forte. E essa
exploração do movimento tem a ver com isso aí: ser o boi.
E, em algum momento, eu começo a transformar esse boi e erguer a
coluna, ficar com a figura mais humanoide, como se fosse um cavaleiro em
cima do boi, em cima de um cavalo. E eu vou naquele trote também — que é
uma relação com a história também, da minha família. E eu fico variando entre
cavaleiro-boi-cavaleiro-animal e... há uma luta entre o cavaleiro e o boi: o boi
tentando largar a rédea — o sino balança para e para cá, e bate e volta, e gira
— e o cavaleiro fica fazendo “ea, ea!” para acalmar o boi, e começa a tentar
domesticar, né? Porque existe uma dinâmica de acalmar o animal, domar o
animal, que é a de fazer aquele giro: fazer o animal girar e volta de um toco
bem muito, bem muito, até ele obedecer ao que o cara diz. É um processo que
eu vi meus tios fazerem, meu pai e meu avô fazerem. E aí eu giro esse badalo.
Giro esse badalo, como cavaleiro, e ora o boi volta a ficar calmo, ora fica muito
bravo, começa a gritar e espernear e tal. E o cavaleiro, no proscênio já, puxa
esse badalo e... silencia. Pela força, essa força do boi.
E começo a fazer “shhh”, a pedir para... é um som que tem a ver com o
que a pessoa... o boiadeiro faz, né? A pessoa que trabalha com o animal faz.
Mas que, naquele momento ali, tem a ver com isso de silenciar também,
silenciar essa força que nasceu ali, né? E aí esse badalo é deixado lá na frente
e... eu aponto o dedo indicador pra se calar. Esse dedo que pede para o sino
se calar, para os badalos se calarem e vai apontando para o público — que é
um referência direta à censura. Esse dedo que aponta e o silêncio que é
pedido de forma — como o cavaleiro — direta, dura e forte para todo mundo se
transforma nesse dedo indicador, se transforma numa arminha, quando o
polegar se levanta, que vai levando pro outro braço também e tem uma
referência direta à violência, à arma, a um sistema político que alimenta esse
lugar disso aí, né? Que são as armas que apontam pra gente. E eu vou saindo
de costas apontando isso.
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E quando eu volto, quando eu vou lá para trás, eu monto uma outra
figura — na mesma cena ainda, mas que... numa outra parte dessa cena —
que é a montagem da máscara. Aí eu boto um material cenográfico nas costas
com uns tecidos cortados, pendurados, como se fosse uma capa. É... um novo
sistema de badalo, no caso, uns badalos com cordões brancos: são vinte
caxixis, dez de cada lado, em cordões brancos, assim, pendurados no
pescoço; e a máscara, que é uma cabeça de boi, um crânio de boi velho que
fazia parte — inclusive, é um crânio que ficava lá no Laruê — da fazenda do
meu avô. Eu faço uma máscara com isso e faço esse caminho, meio que
ritualístico, dessa figura ancestral em que eu acabo me transformando ali.
É uma caminhada do fundo à frente. E, quando eu chego à frente —
lento, né? —, eu tiro essa máscara e, depois que eu tiro, o meu rosto está
transformado: se torna um sorriso que ora é engraçado, ora é assustador. E é
uma força que eu volto a fazer aquele trupé forte do boi, mas, ao mesmo
tempo, com um olhar atento de um cavaleiro, de uma pessoa que está ali a fim
de brincar, de trocar — que, para mim, tem a ver diretamente com a cultura
popular, a cultura da brincadeira.
Aí eu começo a dançar e coloco outros elementos: tem cavalo-marinho,
frevo, capoeira, samba, tudo ali naquele corpo com a força do boi, com os
caxixis pendurados e balançando... uso o giro dos caxixis com esses tecidos
que estão ligando os caxixis que têm uma coisa elástica, que vai, que volta e
gira... e faço outras figuras com essas coisas também: giro para, também,
chegar perto do público — como o badalo também girou antes e assustava, o
caxixi gira e também assusta, mas é de uma outra forma. É... aí eu entro na
brincadeira, então. Agora a ideia é brincar. Brincar também em relação com o
público.
Aí, de alguma forma, em algum momento, eu pulo esse, esse... pulo
para o público, em direção ao público, quebro essa parte da parede nesse
lugar, né? Estar em relação direta com o público, brincando, dançando e
fazendo a brincadeira, o jogo, né? E aí é a “greia”: entrar em contato com
outros movimentos da cultura popular, talvez, relacionados àquele momento,
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àquela cidade. Nessa temporada no Arraial, agora, a gente fez, na maioria das
vezes, uma relação direta com as pessoas que estavam na cena; às vezes
tinha uma pessoa do frevo, e eu dançava com essa pessoa do frevo; tinha
pessoa de outros movimentos, e a gente se relacionava; tinha um rapaz que
fazia... um barbeiro que foi assistir — que fez a minha barba e corta o meu
cabelo — e estava lá, e eu “tirei uma onda” de cortar o cabelo; e entrou
também o elemento do passinho, que é um movimento muito forte na periferia
e é um movimento negro também, é uma dança negra, uma dança periférica. E
essa dança está ligada também às danças populares. Aí eu danço passinho,
eu faço a brincadeira, né?
Dessa brincadeira, eu vou transformando, voltando pro centro e... me
despedindo, de alguma forma, desse público, brincando e deixando essa... me
desmontando e deixando lá no fundo do palco de forma respeitosa e
cerimoniosa rapidamente.
Aí eu já parto para uma outra cena em que eu fico em frente à cabaça
com água, quase agachado, com as pernas dobradas e... de alguma forma,
tenso, como se eu tivesse com a cabeça quente, com raiva. É uma sensação
oposta — quase — à cena anterior, da brincadeira, da diversão. Essa cena se
inicia com muita tensão, muita raiva, raiva, raiva, raiva, raiva... e essa raiva tá
sendo, para mim — a relação que eu tenho —, como “existe a felicidade, mas
existe muita raiva”. E essa raiva, de alguma forma, na minha história, foi... tinha
que ser acalmada para que isso não se tronasse violência ou outra coisa. E a
forma que eu tinha de acalmar era... era sempre a referência à minha mãe,
minha mãe era a pessoa que me acalmava.
Então, eu mergulho a cabeça na cabaça de água para esfriar,
literalmente, a cabeça. E, assim que eu mergulho, as pernas se levantam e eu
planto uma bananeira dentro da... eu planto bananeira. E tem um jogo de
também brincar com as pernas nessa bananeira, de fazer essas imagens com
as pernas e de cair de pernas para a frente, com as costas, né? Assim... E...
quando essa queda acontece, a cabaça vira, e essa água escore pelo palco, e
eu vou trazendo de volta as costas, caio de joelhos, vou trazendo de volta as
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costas e transformando esse lugar, abrindo os braços na Oxum, que é o nome
da cena.
É a cena da Oxum, que é o orixá da minha mãe, que é um orixá que
faz parte dos meus três orixás também. Eu faço ali um lugar de “ah! me
acalmei já com a água, mas agora vamos saborear a vida e a beleza que é ter
o corpo molhado, banhado de água e ser Oxum, viver a felicidade, e o prazer, e
a beleza”. Se ver, se reconhecer, vivenciar a beleza.
Aí eu me desloco... É... fico de lado, um pouco com relação à água...
Vou me deslocando, lateralmente, em direção ao outro lado do palco, meio que
nos movimentos de Oxum. E aí me relaciono com a iluminação também nessa
hora, no outro lado tem uma luz que dança comigo também. E eu vou me
olhando, olhando o meu corpo e como a luz reluz na água, no corpo molhado,
suado. E é um pouco o lugar de se reconhecer belo. Se alimentar desse lugar
também é importante.
E vai finalizando... tem uma luz específica para essa cena que é bem
interessante, uma referência a Chão de Estrelas (inaudível), que é uma luz
vasada, a luz com um globo furadinho de contra, né isso? E, de alguma forma,
(a luz) chega na plateia. Assim: atrás de mim, me atravessa e chega na plateia
como essas estrelas, né? No Daruê tinha essa referência do teto, que tava com
vários furos, (decorrentes) de vários problemas, mas que, quando o sol batia,
para mim, revelavam uma beleza no chão, o que tem a ver com o nome da
comunidade que é Chão de Estrelas. Então, para mim, aquelas luzinhas no
chão que Natalie colocou no espetáculo foram uma referência a esse chão de
estrelas. E as estrelas são as pessoas que compõem aquele espaço. Isso eu
jogo pro público, né?
É... depois dessa cena que termina, se inicia uma cena de embate de
mim — não sei como eu coloquei aí... acho que eu descrevi, não foi?
ENTREVISTADOR: A gente nunca nomeou essa cena. Eu sempre coloco
“Conflito”. É isso mesmo?
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ORUN: É! É uma relação de conflito mesmo. Porque eu vou em direção
ao berimbau, como se eu fosse pisar o berimbau, ainda naquele ódio, naquela
raiva. Porque a raiva ainda não passou, apesar de eu ter me banhado nas
águas da Oxum e me acalmado. A raiva ainda permanece porque é isto: se a
gente não entra em contato com... somente abafa, ela volta em algum
momento. E ela volta para pisar nesse berimbau. E rola este embate, né?
Dessa diagonal que se cria entre o berimbau e a cabaça, que está mais ao
fundo palco — e o berimbau, mais à frente. Eu fico nessa diagonal, numa trilha
sonora de... uma trilha que a gente compôs... é... junto... na verdade, essa é
uma trilha de Naná Vasconcelos, da música “Dado” que a gente cortou um
pedaço e acrescentou alguns elementos.
E a gente fica nessa diagonal: eu dando pontapé lá e vai, e eu vou, e
volto, e caio, e... é para se relacionar também com a água que tá no corpo, que
espirra e fica de outra forma. Também (se relacionar) com o pó que ainda está
no chão, residual... E sempre nesta relação: o pai e a mãe. O pai, o berimbau;
a mãe, a cabaça. É como se eu fosse atacar o berimbau, e alguma coisa na
mãe me puxasse, né? E eu fico nessa relação até o momento em que eu pego
o berimbau e resolvo carregar, tirar ele do chão e botar nas minhas costas.
Para mim, tem a ver com essa relação do peso que eu sempre coloquei em ser
filho de Mestre Meia-Noite, em carregar essa herança, para mim, durante muito
tempo, pesada. E, de alguma forma, eu fui carregando e transformando isso,
trazendo ele para trás. É... para mim, é a referência do “tirar ele da frente e
trazer para a mesma linha da cabaça”. Entender que, para mim, eu precisei
buscar a equidade entre o meu feminino e o meu masculino para conseguir
melhorar minha relação com esse berimbau, melhorar a minha relação com
meu pai. E, no momento em que eu abaixo, eu vou para o centro e me
relaciono de novo com minha mãe, que é já no encerramento dessa cena. E eu
abro os braços nesse símbolo de balança, de equidade das coisas,
(significando) que agora eu tô pronto pra me trocar com o mundo.
E aí eu volto num estado de uma referência ainda ao solo de meianoite no bairro do Recife, que eu faço num pedaço da trilha de Antúlio
Madureira, um pedacinho... Na verdade, é só um ruído do berimbau que ele
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usava. E eu faço como se fosse um movimento de sapo, que é uma marca do
movimento do meu pai: vai para a frente e abre ponte, vai pra frente e faz ponte
até que eu chego e dou de cara com a cara do boi que está lá na frente — que
é a minha relação ancestral — e eu vou transformando isso de forma suave. E
vou fazendo um espiral de volta, uma torção de volta, de volta pro centro. É
uma coisa que abre e que torce, que abre e que torce, que abre e que torce até
chegar no meio, e eu criar uma imagem também dessa, como se fosse porca,
como se fosse apertando uma porca.
E eu começo a fazer um movimento de capoeira mais direto assim:
começo na capoeira (som de berimbau), capoeira, capoeira, capoeira,
capoeira... até que chega um momento em que eu estico o braço e pego o... o
pêndulo. E, nesse pêndulo, eu começo a girar, girar, girar, girar, girar bem
rápido. E, quando a trilha vai parando, eu solto o pêndulo e ele fica... ainda
continua girando no eixo, mas o pêndulo também aceso começa a girar. Eu vou
diminuindo, diminuindo, diminuindo o movimento... Para mim, essa relação de
construir esse corpo de novo, de tentar reperformar — que onde surge, na
verdade, o espetáculo, quando eu tento reperformar fidedignamente esse
movimento do Mestre Meia-Noite, esse solo, é um encontro de mim na
tentativa de ser ele, mas entendendo que eu não sou. Até porque eu tenho
uma relação direta com esses ancestrais e (a proposta) é reconstruir essa
ancestralidade, mas construir uma nova coisa, que é esse caminho de volta,
essa coisa, né? Eu acho que é fazer a porca.
É um pouco da relação pai-filho também, que é um momento em que
eu entro em contato com a relação com o meu filho. É um lugar de carinho, de
amor, que eu também acabo direcionando a minha ancestralidade, a meu pai,
a meu avô. Esse pêndulo, para mim, é a imagem do futuro, sabe? É um berço,
né? É uma responsabilidade de estar fazendo no presente... é... carregar o
futuro, sabe? Para mim, a imagem desse pêndulo que gira, para mim, ainda é
do espiral e do vórtice que ele vai fazendo, vai finalizando, né? E, o final, ele
vai pulsando como um coração, o que, para mim é uma luz que eu acendo em
mim e deixo forte, mas que não tem fim. Ela é como se fosse um ponto de
reticências ali no espetáculo. Eu fico parado e a luz vai se apagando, e esse
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pulso do pêndulo vai parando para encerrar o espetáculo na esperança de que
essa luz é continue brilhando e, enfim, aparecendo e pulsando em cada um
que presenciou aquele espetáculo, aquele lugar, ou que queira continuar de
alguma forma.
ENTREVISTADOR: Aparece o canto do Daruê?
ORUN: Sim. É. Nessa temporada agora, quando a gente finalizou, a
ideia do fim tem essas reticências e eu saio de cena, tem blackout. E eu
retorno ao palco cantando duas músicas: eu começo com (cantando) “dou boa
noite para quem é de boa noite, dou bom dia para quem é de bom dia”. São
músicas que eu aprendi com meu pai no Daruê. (cantanto) “A bênção, meu
papai, a bênção! Makulelê é o rei...” tem a ver, pra mim, com o Makulelê e essa
ideia de luta, né? Além de ser um boa noite para o público e, além de tudo,
saudar meu mestre, né? “A bênção meu pai!” Enfim, é uma bênção que eu
peço a ele também e, em seguida eu começo a botar uma camisa branca, que
é uma forma de me aproximar do público também com o meu ser completo ali:
sendo Orun, independente do que se constrói do espetáculo, com o hino do
Daruê. Com o hino do Daruê, que eu canto e termino o espetáculo com esse
canto.
ENTREVISTADOR: Obrigado, Orun. Muito grato por todo aprendizado.
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ANEXO I

Figura 26: Plano de luz teto

Autora: Natalie Revorêdo

Figura 27: Legenda ampliada plano de luz teto

Autora: Natalie Revorêdo
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ANEXO II

Figura 28: Plano de luz chão

Autora: Natalie Revorêdo

