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Educadora e pesquisadora. Tem licenciatura em História (UFPE) e
mestrado em Museologia e Patrimônio (Unirio-Mast). Atualmente
é diretora do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomie
Ohtake - SP. Foi Gerente de Educação e Participação do MAM Rio
(2020-2021), coordenadora pedagógica da Elã - Escola Livre de
Artes (Galpão Bela Maré - Observatório de Favelas - 2019, 2020/21)
e coordenadora de ensino da Escola de Artes Visuais do Parque
Lage (2019). Atuou como professora substituta do Bacharelado em
Museologia da UFG (2017- 2018), como coordenadora pedagógica
nacional do Programa CCBB Educativo Arte e Educação - 2018 (JA.
CA Centro de Arte e Tecnologia - 2018) e assessora e coordenadora
pedagógica da Escola do Olhar (Museu de Arte do Rio - 2012-2017).
Desenvolveu, através de uma bolsa de cooperação internacional,
estágio na Diretoria de Mediação e Programação Cultural do
Museu do Louvre (2016). Atua no estabelecimento de relações
entre os campos da gestão cultural, da arte contemporânea e
da educação; nas interfaces entre a museologia e o pensamento
social brasileiro e no fortalecimento de vínculos entre a cultura e
os movimentos sociais. Colabora, ainda, com a Oficina Francisco
Brennand - PE (2021), onde é curadora adjunta do eixo Território;
e com a Escola Itaú Cultural - SP, onde é professora do curso
Mediação Cultural Contemporânea (2020 e 2021).
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SOMOS MUITAS!
E A IMPORTÂNCIA
DA REDISTRIBUIÇÃO

O Instituto Tomie Ohtake é uma instituição cultural que leva o nome de
uma artista, mulher e imigrante. Com 20 anos de atuação, celebrados
em 2021, é um espaço que foi projetado para realizar exposições de artes
nacionais e internacionais, de arquitetura e de design e que desenvolve,
por meio do Núcleo de Cultura e Participação, um conjunto de práticas
que colaboram com processos de transformação social, com a promoção
da democracia e com a criação e a participação nos campos da arte e
da cultura.
Assim como muitas outras instituições culturais, o Instituto Tomie Ohtake
vem lidando com a tarefa de se reinventar diante dos desafios impostos
pela pandemia de COVID-19, momento que, no Brasil, podemos dizer que
representa mais do que uma crise sanitária: vivemos uma crise política, social
e econômica.
Com a pandemia, vimos os produtos culturais, como filmes, séries, debates
sobre artes, exposições virtuais, cursos, apresentações musicais e ações
de mediação remotas propostas por diferentes instituições, figurar como
importantes dispositivos de sociabilidade, alívio e interpretação da situação
de isolamento. Pudemos observar, ainda, artistas e diferentes profissionais
da cadeia produtiva da cultura lidar com a escassez e com as dificuldades
de sobreviver diante do fechamento de museus, teatros, cinemas e salas de
apresentações musicais.
Em todo o mundo, estamos intercalando momentos de abertura e flexibilização
com momentos de recolhimento, que são necessários à mitigação do vírus e
suas variantes. Nesse contexto, a cultura vem sendo importante componente
para o cotidiano, mas isso não se traduz na valorização da área, nem no
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reconhecimento das trabalhadoras e dos trabalhadores, tampouco na
melhoria dos investimentos no setor.
São momentos como esse que tornam ainda mais relevante a afirmação da
cultura como um direito fundamental, e do campo cultural como uma área
profissional, sobretudo em contextos como o do Brasil, no qual os recursos
existentes estão concentrados em regiões específicas, como o sudeste,
criando assimetrias e hegemonias culturais.
Foi buscando intervir nesse contexto, lidar com esse conjunto de desafios e afirmar
a importância da cultura como um direito que o Núcleo de Cultura e Participação
do Instituto Tomie Ohtake lançou a primeira edição do Projeto Somos Muitas!, uma
formação em produção cultural, totalmente remota e voltada para mulheres de
todo o país, com um programa também integralmente ministrado por mulheres
(profissionais da cultura com ampla qualificação, experiência e boa reputação
nas suas áreas de atuação).
A seleção das participantes foi baseada na ideia de distribuição equânime
das oportunidades de qualificação, formação de repertório e constituição
de redes de saberes e fortalecimento profissional. Para isso, marcadores
como raça, território, deficiência e diversidade sexual foram considerados na
composição da turma.
E o que interessava a essas mulheres? Saber como começar e se compensa
investir esforços e afetos para se profissionalizar na área de cultura. Foi
nesse sentido que as dúvidas, os questionamentos e as inquietações, que
estiveram presentes durante todo o processo formativo, foram direcionadas
às profissionais entrevistadas para compor esta publicação. Interessava a nós
amplificar os debates internos ao grupo e, por isso, reunimos aqui mulheres
cujas falas nos oferecem boas chaves para interpretar os desafios atuais na
área da cultura.
Com ampla experiência na área de dança, Gabi Gonçalves reflete, entre
outras coisas, sobre o recurso digital como uma linguagem e não apenas
como uma ferramenta de registro e difusão. Qual será o impacto dessa
mudança de perspectiva proporcionada pela pandemia na criação em
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dança? Já Verinha Santana nos fala sobre como a rua e a arte urbana vêm se
redefinindo nesse momento em que os espaços públicos e abertos ganham
outro valor. Ela nos fala ainda dos riscos, das regras e das oportunidades que
atravessam a produção de arte urbana.
Existem formas alternativas de captação de recursos e financiamento?
É possível criar circuitos de produção e distribuição musical para além
das lógicas predominantes de patrocínio? Essas foram questões que
perpassaram a conversa com Bruna Black. Já Marly Queiroz, por sua vez,
nos fala dos processos de fomento e internacionalização do artesanato
brasileiro, apontando para a importância das redes sociais na distribuição
dessa produção. Enquanto Lucélia Sérgio, que exerce diferentes funções na
companhia de teatro Os Crespos, aborda o caráter comunitário dos teatros
de grupo, discorre sobre temas como processo, continuidade, subsistência
e pesquisa artística e desconstrói a noção de “viver de arte”, apontando que
isso, por vezes, significa dar aula e exercer outras funções que colaboram com
a manutenção da prática artística.
Esse conjunto de reflexões, aqui reunidas, nos ensina que mais do que
um processo de formação continuada, reunir mulheres para se
pensarem como profissionais da cultura requer um equilíbrio entre
o reconhecimento e a redistribuição. Mais do que tematizá-las e
representá-las, é necessário reconhecermos e mapearmos o quanto o
trabalho das mulheres movimentam o campo da cultura e das
artes. Também é preciso que as instituições firmem um compromisso
com a redistribuição e construam as oportunidades para a constituição
de capital – econômico, simbólico e social – na e a partir da cultura.
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ARAÚJO

RENATA

Coordenadora do
Programa Somos Muitas!

Atriz, Advogada, Produtora e Gestora Cultural, formada em
Teatro pelo SENAC São Paulo e Pós-graduada em Gestão
de Projetos pela ECA/USP. É coordenadora do Programa
SOMOS MUITAS!, Fundou em 2010 a empresa Impacto R
que desenvolve projetos que visam formar um público de
olhar crítico e estético apurado, em diversos segmentos da
produção cultural desenvolve atividades ao lado de grandes
nomes do meio artístico, foi Coordenadora de Produção do
Museu Afro Brasil (2013/2015), Coordenadora do Programa
Cultura Viva Municipal (2017), Diretora Geral da Fundação
Theatro Municipal de São Paulo (2017/2018), Diretora dos
Centros Culturais e Teatros Distritais do Município de São
Paulo e Membro do Conselho Administrativo da SPCine
(2018/2019).
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PROCESSOS
E REALIZAÇÕES

Somos Muitas! é a primeira edição de uma formação virtual em arte e
produção cultural voltada, prioritariamente, a jovens mulheres negras,
periféricas, indígenas, LGBTQIA+, com deficiência e em outras situações de
vulnerabilidade de todo o Brasil.
Ressalta-se que essa formação surge como um dos primeiros projetos do
Instituto Tomie Ohtake com abordagem totalmente virtual, tão necessária
em tempos pandêmicos, ampliando o poder de alcance das atividades, seja
territorialmente seja numericamente.
A formação incluiu atividades práticas, de leitura e de escuta, por meio de
vídeos, podcasts e experiências virtuais conduzidas por artistas, produtoras
e empreendedoras nos campos da arte e da cultura, e atendeu mais de 400
jovens participantes de diferentes cidades do Brasil.
O programa foi desenvolvido em cinco módulos: Arte Contemporânea
Nacional e Internacional, com conteúdo elaborado por Renata Felinto; Cultura
e Sociedade, com conteúdos elaborados por Luíla de Paula, Neon Cunha e
Isa Meirelles; O Papel das Instituições Culturais, com conteúdo elaborado
por Marília Bonas; Elaboração de Projetos Culturais, conduzido por Daniele
Torres; Empreendedorismo Cultural, com conteúdos de Adriana Barbosa e
Priscila Gama.
A formação iniciou em 19 de junho de 2021 e teve seu encerramento em 21
de agosto de 2021. Cada orientadora convidada desenvolveu o conteúdo por
meio de videoaulas pré-gravadas e atividades síncronas.
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Além disso, o programa contou com um podcast, em que pude conversar
com cada orientadora convidada sobre sua trajetória, currículo, curiosidades
e desafios da prática profissional. Por meio dessas conversas, as
participantes se aproximavam do universo particular de cada convidada de
forma intimista.
O canal de comunicação com as participantes foi o site
www.somosmuitas.institutotomieohtake.org.br, em que as participantes
acessavam, no Portal da Aluna, o conteúdo em videoaulas, indicações de
leituras em formato PDF e o podcast. Esse conteúdo era liberado uma semana
antes da data de cada encontro síncrono, para que as participantes pudessem
se organizar com o conteúdo.
Nas atividades síncronas, foi possível dirimir dúvidas e foram propostas
atividades para que se estabelecessem redes de troca e se aprimorassem
os conhecimentos em artes sob a perspectiva da presença da mulher na
sociedade.
Além disso, foram produzidos cinco vídeos complementares com informações
sobre artistas mulheres da atualidade, sendo convidadas Mirella Maria, Kaya
Agari, Estela Lapponi, Laís Amaral e Ana Raylander Mártis dos Anjos. Os vídeos
foram divulgados e estavam disponíveis de forma aberta nas plataformas
digitais do Instituto Tomie Ohtake.
Os processos conduzidos com as participantes, sem dúvida, contribuíram para
a formação de mulheres artistas, produtoras e empreendedoras culturais. Por
meio da apresentação de trajetórias inspiradoras e de diferentes possibilidades
de escolha de vida no campo da arte e da cultura, as participantes puderam
ampliar seu repertório de conhecimentos, referências e experiências artísticas
e culturais.
Seguramente, um dos principais legados do programa foi a promoção de
uma consciência política sobre as desigualdades, os direitos e os processos
de transformação social. E foi possível criar espaços de troca de experiências
e de formação de redes entre as participantes.
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Somos Muitas! formas de multiplicar, compartilhar e inspirar mulheres
de todo o Brasil nessa jornada pautada nos princípios da produção
cultural. E nesta publicação temos o desdobramento de perguntas,
curiosidades e provocações com mulheres que se destacam em suas
áreas e que têm, em comum, a experiência de transformar dificuldades em
possibilidades, principalmente no atual contexto de crise social e econômica
que vivemos.
Apresentar possibilidades de atuação em cada área nos conduziu a criarmos
oportunidades de aprimoramento na área cultural de forma virtual e digital ao
longo de dez semanas, além de abraçar diversas linguagens sob a perspectiva
de mulheres na produção artística.
Afinal, Somos Muitas! em nosso dia a dia e essa informação, por si só, já
demonstra o quanto estamos vulneráveis apenas por sermos mulheres.
Coordenar esse programa que atendeu mulheres tão diversas, potencializou
dentro de mim a consciência sobre a força que temos a partir do conhecimento,
que é capaz de transformar sonhos em projetos e projetos em realidade,
transformando realidades para uma sociedade minimamente justa.
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VERINHA
SANTANA

Verinha Santana, mãe da Bia, da Alice e da Nina, companheira do João,
especialista em gestão de projetos pela Universidade de São Paulo (USP), com
graduação em eventos culturais, atua há 20 anos na área da cultura e com
projetos de impacto social. Ela foi uma das primeiras mulheres produtoras
de arte urbana em São Paulo e tem em sua trajetória muitas das
produções de murais da cidade, com destaque para Nina e a Serpente, do
artista Apólo Torres, Sobre Nós, de Robinho Santana, Mulher Correria, de
Carolina Fôlego e Pindorama, de Rimon Guimarães para a Converse. Além
disso, Verinha fez as curadorias do FestAr, primeiro festival de realidade
aumentada de São Paulo, e do Festival Feira Preta; também se dedicou à
produção e à realização do Obra, primeiro festival internacional de grafite, da
exposição Caravaggio, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), da exposição
Lothar Charoux, da Caixa Cultural, do Festival Casa Levis, Festival de Cinema
de Parati, da Virada Cultural, entre tantos outros eventos e projetos. Nessa
longa caminhada, é bastante ativa nas diversas linguagens da cultura
independente, assim como já atuou como coordenadora de público e
diversidade

no

Theatro

Municipal

de

São

Paulo.

Atualmente

é

coordenadora do Cósmicas – programa de lideranças femininas Makro – no
Instituto Tomie Ohtake, facilitadora do Afrolab e produtora executiva na Feira
Preta. É dela também a Daterra Cultural, produtora especializada em
projetos e políticas culturais há uma década. Recentemente, tem se
dedicado ao projeto Gentilização, que produz arte com impacto social.
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PRODUÇÃO DE
ARTE URBANA

Perguntas elaboradas por participantes do Programa Somos Muitas!: Quais
são as principais dificuldades na realização de projetos de arte pública? Quais
instâncias e órgãos que projetos desse tipo precisam?
VERINHA: Esses processos de arte
pública são totalmente territoriais.
Assim, cada município, de cada
estado, tem suas próprias leis
em relação à paisagem urbana e,
por isso, é necessário que você
consulte quais são as leis na sua
cidade. Normalmente, quem pode
orientar questões como essa são as
secretarias municipais de cultura ou
as secretarias de urbanismo. Em São
Paulo, por exemplo, a legislação é bem
rígida em relação ao uso de marcas
e de imagens específicas na cidade,
nas empenas cegas, nos muros e
em outros espaços. Por causa dessa
característica, é necessário ficar bem
atento ao texto da lei. De acordo com
o regimento da Comissão de Proteção
à Paisagem Urbana (CPPU), algumas
regras específicas sobre o uso de
propagandas de marcas, símbolos
religiosos ou conteúdo partidáriopolítico precisam ser observadas

com atenção. Como em outras
cidades não há, necessariamente,
nenhum tipo de restrição de marca,
é necessário checar a legislação
local, porque não temos uma
única receita de bolo para todos
os lugares.
São Paulo, por exemplo, é a capital
mundial do grafite, mesmo com leis
bastante rígidas quanto ao que pode
ou não ser pintado. Hoje em dia,
não é mais preciso uma aprovação
específica do órgão público, mas
para que o artista não seja penalizado
depois, é necessário conhecer a fundo
essas leis. Atualmente é possível
produzir arte urbana apenas com a
aprovação do proprietário do imóvel.
Em um condomínio, por exemplo,
basta uma autorização formal do
síndico para produzir a arte na parede
lateral, na empena cega ou, então,
no muro desse condomínio. Mas eu
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repito: é necessário ter conhecimento
da dimensão da legislação para
que você não seja penalizado
posteriormente; normalmente, as
multas são altas e o processo de
refazer ou apagar um trabalho é bem
desgastante.

anos 1980, foi realizada uma pichação
no Theatro Municipal e, depois disso,
foi criada uma lei que caminhou para
outras instâncias e acontece em
praticamente toda a federação. Em
muitas cidades, dependendo do que o
artista escrever na parede ou de como
for a arte de rua, ele pode ser visto
como vândalo. Ainda assim, tem muito
o diálogo a respeito das diferentes
técnicas. Eu entendo apenas como
uma técnica: a pichação, que é a
escrita de rua, mas outras pessoas
podem entender como vandalismo. O
que a lei determina é que é um crime
ambiental, olha a loucura! Então é bem
complexo e temos de ficar atentos a
essa categorização da pichação. Um
exemplo dessa forma de ver foi o
que aconteceu com o artista Robinho
Santana, que foi criminalizado por ter
dialogado com um trabalho que já
existia no muro, numa parede em Belo
Horizonte durante o festival Cura. Ele
estava com outros artistas escritores,
pichadores, e foi criminalizado por
ter feito um desenho no muro. O
artista é criminalizado, mas também
o produtor. Por isso, essa é uma
situação muito delicada, temos que
ficar bem atentos.

Depois da aprovação do proprietário
ou representante dos proprietários
do imóvel, você precisa contratar
todas as empresas parceiras para
realizar o projeto: fazer contato com
os artistas, com as bases elevatórias
se forem empenas ou muros muito
altos, comprar tintas e realizar
todo o processo para efetivação
do trabalho.
Como não se tem uma regra única
para todas as cidades, as dificuldades
que eu posso encontrar em São Paulo
para produzir não são as mesmas
que artistas em Salvador, Belém do
Pará ou Belo Horizonte vão ter. É
imprescindível que fiquemos atentos
às leis de todo o Brasil, que são leis
específicas que podem criminalizar a
arte urbana, principalmente a escrita
de rua – eu chamo assim e sou uma
super defensora dessa escrita, mas
muitas pessoas ainda chamam de
pichação e vandalismo. Essa maneira
de ver a arte urbana começou na
cidade de São Paulo, na época do
governo do prefeito Paulo Maluf. Nos

Em São Paulo não é diferente, mas é
possível se resguardar de problemas.
Nós escolhemos refazer esse mural
que foi criminalizado em Belo
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Além disso, acabamos sofrendo
Horizonte aqui em São Paulo, em um
com outros problemas, de ordem
festival que se chama Sem Censura.
Mas como já tínhamos tido problemas
social, como roubos de materiais, de
anteriormente, nos atentamos a todos
balancim, de fios. O que representa
os contratos e a todos os detalhes para
uma situação muito delicada, pois
que o poder público nos amparasse e
reconhecemos o momento de miséria
que não fôssemos criminalizados.
profunda que o povo brasileiro está
Outro
problema
vivendo. Também
bastante
comum
chamo a atenção
E como aqui somos
é ter problemas
para um problema
muitas, somos mulheres
com condomínios.
que eu vivo na pele,
e somos meninas
Acredito que isso
particularmente,
produtoras, exponho essa
se deve a vivermos
e que não é uma
situação para que a gente
atualmente,
no
questão
apenas
tenha bastante força, se
Brasil, um momento
na arte urbana,
muito
polarizado,
mas que aparece
una pra combater esse
em que há pessoas
muito forte nessa
tipo de problema e passe
que
acreditam
arte: o machismo.
a não permitir que essas
na arte, querem
Sendo mulher e
situações nos paralisem,
incentivar
esse
produtora de arte
porque é bem comum
trabalho
artístico,
urbana, ainda é
passar por elas com o
admiram as obras, e
muito
comum
poder público, com o
outras pessoas que
sofrer preconceitos
síndico, com o rapaz que
as detestam. Por
absurdos devido ao
vai montar a cadeirinha
isso, é necessário
machismo, mesmo
e a base elevatória e até
providenciarmos
estando na área
com muitos artistas,
um contrato todo
há muitos anos.
não é?
firmadinho
com
Há também o não
o síndico, com a
reconhecimento do
do
prédio,
administradora
meu
bom
desempenho
por
para que não ocorra a situação super
ser mulher, por estar nesse lugar, por
difícil de, de repente, um morador
estar subindo em um prédio, por estar
do condomínio não aprovar a
em um processo de quase construção
produção
no
momento
em
civil. Por isso, acabamos tendo vários
que você está na montagem
problemas delicadíssimos. E como
da obra.
aqui somos muitas, somos mulheres e
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somos meninas produtoras, exponho
essa situação para que a gente tenha
bastante força, se una pra combater
esse tipo de problema e passe a
não permitir que essas situações nos
paralisem, porque é bem comum
passar por elas com o poder público,
com o síndico, com o rapaz que
vai montar a cadeirinha e a base
elevatória e até com muitos artistas,
não é?

RENATA: Quais foram os desafios de produzir em 2021?
VERINHA: Olha, 2021 foi um ano que
me surpreendeu e ainda está me
surpreendendo, porque eu acho que
a arte urbana virou uma alternativa
para muitas marcas e para a exibição
de projetos, a fim de manter o
processo da arte vivo. Como não
tivemos teatro, cinema, e os eventos
ficaram restritos, os muros da cidade
tornaram-se também possibilidades
de diálogo, não só da arte urbana,
mas também de outras atividades.
No ano de 2021, tivemos um alto
crescimento no número de projetos,
tanto de marcas como aqueles
relacionados ao poder público, como
o Museu de Arte de Rua (MAR), em
São Paulo. Tivemos marcas diversas
utilizando a arte urbana como uma

maneira de existir, de se comunicar
com o público. Dessa forma, tivemos
uma profusão grande de produção de
arte na rua, mas isso acabou trazendo
outros desafios, porque se tornou um
ranking entre os condomínios. Como
os prédios passaram a ganhar dinheiro
com essas ações, porque as marcas
começaram a pagar pelo uso das
paredes, o processo independente
de arte urbana se tornou um pouco
mais dificultado, porque uma marca
pode pagar não-sei-quantos mil reais
para a utilização de uma parede.
Para a marca o valor não é alto,
porque ela está pagando menos do
que pagaria para fazer um evento;
mas para um artista independente,
que não tem esse recurso, seu
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processo é inviabilizado, e a rua, a arte
urbana, é essencialmente do artista
independente. É uma arte que deveria
ser para todos e, por isso, levanto
uma reflexão: a princípio é bacana
que todos tenham acesso a essa arte,
não é? E que as marcas também a
utilizem, porque isso gera recursos
para a produção, para os artistas, mas
inviabiliza o outro lado. Então se por
um lado tem um crescimento muito
bacana, por outro abre precedentes
para uma gentrificação da própria
arte urbana – e a gente está neste
momento de entender esse processo

que vem acontecendo na rua. De
modo geral, eu vejo como positivo,
porque temos cada vez mais espaço
para diálogo, cada vez mais arte na
rua, a cada dia mais pessoas veem
novas obras acontecendo. Além disso,
outras cidades, em que não havia o
diálogo com a arte urbana, vem nos
procurando para que esses trabalhos
ocorram nessas cidades, como as do
ABC paulista, as cidades do sul do
Brasil, cidades da região Norte. Então
eu acredito que esse movimento
crescente é muito legal.

RENATA: Fale um pouco sobre as projeções na sua área para o período
pós-pandemia.
VERINHA:
Eu
acredito
que
descobrimos uma nova mídia.
Com a arte urbana, eu acho que
aconteceu da mesma forma: nós nos
encontramos por algum meio on-line
para várias atividades e, dessa forma,
percebemos que muitas atividades
não vão voltar para o presencial. O
home office será efetivado para muitas
atividades, por exemplo. E eu acredito
que a arte urbana também entra nesse
ranking com outras possibilidades
de mídia para a exibição de projetos.
Além disso, trouxe luz a algumas
questões importantes, por exemplo,

o grafite digital, que também é uma
modalidade dentro da arte urbana.
Ele foi utilizado, por exemplo, na
São Paulo Fashion Week, um evento
de moda com duração de uma
semana. Na impossibilidade de
ocorrer os desfiles presenciais, os
produtores apresentaram os desfiles
em streaming, em vários muros e
empenas pela cidade. Essa ação
democratizou o evento, que antes
se limitava a convidados, e durante
a pandemia se tornou uma atividade
liberada para todos os cidadãos que
passassem pela rua. Eu acredito que
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os organizadores do evento não
vão voltar atrás com a forma da São
Paulo Fashion Week, porque foi muito
legal. Da mesma forma, eu acredito
que muitas empresas entenderam
que investir em arte, principalmente
em arte urbana, proporciona esse

diálogo com a rua e com todos os
públicos. As empresas estão tão
sedentas de rua, de sair para a rua,
que acredito que a arte urbana vai
ficar cada vez mais forte e cada
vez mais presente em várias outras
modalidades artísticas.

RENATA: Como a produção de arte urbana pode integrar as dissidências de
corpos, gêneros, sexualidade e as questões transgeracionais?
VERINHA: Nós estamos em um
momento, neste início do século 21,
muito potente e muito bacana, porque
temos a oportunidade de rever muitas
coisas que não foram entendidas
nos outros séculos. Estamos neste
momento de aprender a lidar,
aprender a virar século 21. A arte
urbana vem do movimento hip-hop
e, portanto, da ideia do hip-hop, que
também é representada pelo grafite. E
esse lugar sempre foi muito fechado,
porque era um lugar extremamente
masculino, com muitos preconceitos,
transfóbico, homofóbico e misógino.
E desde os anos 1980 que a gente
vem, a duras penas, brigando muito
por esse espaço, para que esse
espaço seja reconhecido e, dessa
forma, cada vez mais se consegue
enxergar a possibilidade de novos
fluxos, de novas possibilidades

dentro desse trabalho. Como eu
falei anteriormente: a rua não é só
um lugar do gueto, ela não é só um
lugar efetivo do alternativo, ela está
cada vez mais presente e acessível
para todos os públicos. Assim, a
possibilidade transgeracional, de
confluência entre corpos diversos
e a possibilidade da diversidade
refletida ali é cada vez mais presente
nas comunicações, em editais, em
projetos direcionados a marcas ou
mesmo projetos independentes.
Como temos trabalhado muito para
que essas mudanças ocorressem
e esse caminho fosse aberto, eu
acredito que nos próximos anos a
gente vai encontrar pela rua muitas
coisas bonitas, muitas coisas potentes,
muitas coisas que vão fazer a gente
pensar sobre esse novo momento
do mundo, que é um mundo em
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que almejamos que seja livre de
preconceitos, livre de doenças sociais
– as doenças sociais a que eu me refiro
são essas relacionadas ao preconceito
racial, de gênero, de classe e
de origem.
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GABI

GONÇALVES

Gabi Gonçalves é paulistana, produtora de dança, articuladora há 14
anos e doutora em comunicação e semiótica. É uma das principais
responsáveis pelo caldeirão de misturas que a Corpo Rastreado
apresenta em suas produções e, em sua opinião, estudar e pesquisar
são atos políticos e produzir é um ato de muita coragem, com uma
pitada de loucura, é claro. Por causa dessa premissa, traz em sua
carreira produções nos maiores festivais nacionais e internacionais,
reconhecimento em todos os editais e formas de patrocínios, bem
como uma vasta experiência em todas as áreas da cultura.
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PRODUÇÃO
DE DANÇA

Perguntas elaboradas por participantes do Programa Somos Muitas: O que,
especificamente, faz uma produtora de dança? É necessário ter conhecimento
prévio em dança? O que te atraiu para trabalhar com esse segmento?
GABI: Eu vou começar falando sobre
espaço, entre os artistas e os diversos
o que faz uma produtora de dança.
criadores que fazem parte da cadeia
Eu acho que, a princípio, a produção
produtiva artística. Como produtora,
da dança funciona mais ou menos
temos um trabalho bastante prático,
como a produção cultural das artes
que normalmente chamamos de
cênicas. Óbvio que tem um monte de
produção executiva. Nós cuidamos de
questões particulares,
absolutamente todos
mas a priori, são bem
os
detalhes,
as
O produtor ou a
parecidas. Eu vou
demandas
e
as
produtora é a pessoa
começar falando de
necessidades que um
que vai dar conta
como é no geral e vou
projeto tem para ser
de ajudar a fazer e
indo cada vez mais
produzido. O produtor
a transformar em
para as questões
ou a produtora é a
realidade, a dar
específicas.
pessoa que vai dar
materialidade às ideias
conta de ajudar a
artísticas de um artista
Hoje em dia, eu
fazer e a transformar
da dança, do teatro,
acredito que a produtora
em
realidade,
a
entre outras artes.
ou o produtor cultural
dar
materialidade
é uma peça-chave
às ideias artísticas
para toda a cadeia produtiva das
de um artista da dança, do teatro,
artes, porque eu vejo que é ela ou
entre outras artes. Ou seja, é uma
ele quem faz as diversas mediações
figura muito importante para que as
necessárias, como a mediação entre
coisas realmente aconteçam, pois é
o artista e a instituição, o artista e o
quem
ajuda
a
produção
a
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ganhar volume e espaço no
tempo, escolhendo onde um trabalho
será ensaiado, onde ele será testado,
onde ele será encenado, incluindo
detalhes de figurinos, de cenários, de
adereços, de músicas e de conexão
entre os artistas e os criadores. Essas
questões seriam o viés mais prático.
Resumidamente, posso dizer que
a produtora ou o produtor de arte é
alguém que ajuda a tirar uma ideia
do papel, a transformá-la e a dar
materialidade a ela. Essa função é chave.
A produtora ou o produtor também
tem a capacidade de articulação, o
que é muito importante na nossa área.
É a pessoa que deve entender o que
o artista está imaginando e desejando
para articular como isso pode acontecer,
quais são os lugares onde essa ideia vai
“colar” e onde é que essa ideia fará sentido.
Essa é uma função bastante específica,
que você precisa ter um conhecimento
adquirido com o tempo, conforme você
vai realizando os trabalhos. É entender
onde as ideias cabem, ajudar essas ideias
a serem potencializadas e a acontecerem
na sua plenitude, onde fazem mais sentido.
Também é fazer as conexões entre as
pessoas, uma das ações que a produção
faz muito e cada vez mais. E eu acho que
essa também é uma das atribuições
da produtora ou do produtor, de quem
trabalha nesse backstage, na produção.
Sobre ter conhecimento prévio em dança,
eu diria que não é necessário, mas ajuda.

Eu, por exemplo, sou uma pessoa que
venho da dança, vim do palco. Eu era
dançarina antes de me tornar produtora.
Obviamente, a experiência com o palco
me ajuda a compreender melhor como
fazer minha função como produtora,
mas não é necessário. Eu acho que a
produção tem essa possibilidade de
a gente realmente ir aprendendo e se
aprofundando conforme for fazendo. Há
poucos lugares em que a produção é
vista como algo importante a ponto de
ser ensinado. Você vê diversos cursos de
arte, em diversas faculdades, que sequer
consideram a presença de disciplinas
ligadas à produção. Portanto, é algo
que vamos aprendendo com o tempo,
fazendo, compreendendo e criando.
A produção também tem uma questão
que é muito bacana e muito bonita: você
vai criando seu modo de fazer, o seu modo
de entender qual é a tecnologia que se
precisa para fazer, porque são muitas as
possibilidades e, por isso, não existe um
método de trabalho em produção. O
conhecimento é algo que, se estiver aberto,
você vai galgando e trazendo para o seu
trabalho os conhecimentos específicos da
sua vivência e que podem lhe ajudar.
O que me atraiu para trabalhar nesse
segmento? Acho que comecei a falar
um pouco na resposta à pergunta
anterior. Eu venho do palco e, em
determinado momento, comecei a achar
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muito mais interessante estar atrás
que você faz, cada artista com quem
do palco em vez de estar à frente. Ter
você trabalha é o Universo que lhe
estado sobre o palco me ajudou a
apresenta e, sabendo aproveitar essa
compreender de antemão esse lugar
oportunidade, você vai conhecer tudo
atrás das cortinas, mas foi depois que
sobre aquele assunto ou pessoa e
eu comecei a trabalhar
vai se aprofundar. Eu
na produção que eu Foi no meu trabalho
costumo dizer que
entendi como esse que eu aprendi diversas
grande parte do meu
universo é amplo e rico, questões profundas
conhecimento,
da
porque a produção, e importantes para se
minha consciência de
antes de mais nada, é trabalhar com a cultura,
cidadania e consciência
a sua capacidade de se como ter consciência
política tem a ver com
relacionar: como você se social e consciência
o meu trabalho como
relaciona e com o que
produtora. Foi no
política.
você se relaciona. Essa
meu trabalho que eu
capacidade está muito ligada com nosso
aprendi diversas questões profundas
jeito de ser. Não existe, pelo menos para
e importantes para se trabalhar com
mim, divisão entre vida pessoal e vida
a cultura, como ter consciência social
profissional. A minha vida, de alguma
e consciência política. Essas questões
maneira, é bastante misturada com
eu não aprendi na escola, mas aprendi
o meu trabalho e, por isso, eu estou o
em parceria com outros artistas com os
tempo inteiro pensando sobre esse fazer
quais eu trabalho até hoje. Esse ponto,
da produção. O que também é muito
para mim, é bastante importante e
estimulante é imaginar que cada projeto
muito estimulante.
RENATA: Você falou sobre o método próprio que o produtor vai desenvolvendo e
que isso não tem um padrão. O que você destaca no método Gabi Gonçalves na
produção da dança?
GABI: O meu método de trabalho é
completamente poroso e vivo. Ele
é como um organismo que vai se
adaptando de acordo com as relações
que eu estabeleço com os artistas. Eu
costumo dizer que eu tenho muitos
métodos de trabalho, porque eles

estão totalmente atrelados à minha
conexão com os artistas. Há artistas
mais pragmáticos; é mais difícil
encontrá-los, mas eles existem. Para
eles, o trabalho é muito organizado,
pré-determinado e planejado. E
tem outros artistas que desejam
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trazer a produção para mais perto
da criação, e por isso desenvolvem
projetos em que as ideias artísticas
estão intimamente ligadas, ideias
que vão perpetuar a continuidade
desse projeto no tempo, ou seja, as
ideias de produção. Dessa forma, é
necessário que eu esteja, a priori, em
relação com os artistas e, com eles,
desenvolva o modo de trabalhar.
Acho que se eu fosse descrever
resumidamente o meu método, eu

diria que é um método muito próximo
de um objeto feito à mão. Daqueles
que você terminará um e, quando
fizer outro, terá diferenças em relação
ao primeiro. Não é uma produção em
série, é uma atitude mais manual,
porque a próxima produção vai sair
um pouco diferente da anterior, a
outra ainda um pouco mais diferente,
e assim por diante. Porque cada uma
delas depende de muitos fatores de
relação e de experiência.

RENATA: Quais foram os desafios de produzir em 2021?
GABI: Para a dança, um super, hiper,
master, plus desafio. Eu acredito que
quando essa pandemia começou, o
teatro, de alguma maneira, tem alguma
proximidade com o formato de tela, é
possível imaginar uma peça dentro de
uma tela. A dança contemporânea e
todas as outras danças já enfrentaram
uma dificuldade maior de fazer
essa conexão, por exemplo, de se
dançar em casa. Como é que você
desenvolve essa comunicação do
corpo com a mediação pela tela? Eu
digo que o teatro teve um pouco mais
de facilidade, mas também foi muito
difícil por conta da fala e por conta
da comunicação direta do texto. No
caso da dança, essa relação com o
corpo mediada pela tela foi ainda
mais complexa e difícil. Demorou para
conseguirmos encontrar um caminho.

É óbvio que depois de um ano e meio
nessa situação, nós aprendemos
muito sobre diferentes modos de
produção, modos de exibição, sobre
entender que não é necessariamente
um projeto audiovisual, mas é por
meio do audiovisual que a gente se
comunica nesse momento. Após a
experiência de dançar em casa, em
qualquer cômodo da sua casa, o
que você faz com isso? Como é que
você transforma essa dança em algo
que ultrapassa esse cenário da casa,
esse contexto de dançar em casa? Os
desafios são enormes, mas tem uma
característica da classe artística que
é muito linda de se ver: toda nossa
classe, que trabalha com cultura, com
artes, tem uma capacidade fenomenal
de encontrar novos caminhos, de
traçar outras trajetórias que sejam
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possíveis nesse contexto pandêmico.
E eu vejo muitas experiências
interessantes que já são uma
evolução desse momento que a gente
está vivendo. No passado, tínhamos
a videodança, mas o que fazemos
hoje não é a mesma coisa. Aquela
videodança era pensada em um
contexto que não previa a pandemia,
o isolamento, o distanciamento, a
impossibilidade do toque. Dessa
forma, a videodança pertence
àquele momento. O que é feito hoje

ainda não tem nome estabelecido,
porque ainda estamos em curso, as
coisas estão acontecendo e é nesse
fluxo que, daqui um tempo, vamos
entender o que houve. Uma coisa
é certa: nunca o trabalho de dança
foi tão registrado quanto tem sido
atualmente. A quantidade de material
é gigantesca e eu acho que se a
gente tiver algo de bom para tirar de
todas as experiências, é a quantidade
de material de história, de memória,
que estamos criando nesses tempos.

RENATA: Fale um pouco para nós sobre as projeções na sua área para o período
pós-pandemia.

GABI: Nós das artes cênicas, até
antes da pandemia, éramos bastante
analógicos. Tínhamos bem pouca
mediação do ambiente digital,
tecnológico. Até tínhamos, mas era
pouca. Obviamente, na pandemia,
houve essa demanda e todo mundo
foi atrás de aprender e entender esses
meios. Hoje em dia, já começamos
a criar considerando esse formato, o
que significa que a partir de agora não
podemos simplesmente abandonar
esses meios e voltar para o presencial.
Eu não vejo mais essa possibilidade.
Eu acho que esse lugar híbrido entre o
mundo da internet, com as mediações
de todas essas telas, esse modo de
criar, está impregnado na gente. O

corpo, a partir de agora, cria com essa
possibilidade também; há mais essa
possibilidade de trabalho. Não tem
como ignorarmos isso e deixar para o
passado de quando houve a pandemia.
Dessa forma, entramos no tempo
híbrido, em que ainda vamos tentar
compreender como é a presença, uma
vez que ela ganha um status muito
importante. Estar presente hoje em
dia tem um significado muito diferente
do que era antes da pandemia. Poder
estar é algo que nos foi roubado por
um tempo e, por isso, passou a ser
algo muito importante, uma riqueza,
tem um peso. Teremos a mudança
de como vamos lidar com a presença
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e como não vamos abandonar todo
esse conhecimento que precisamos
correr atrás para atrelá-lo aos nossos
trabalhos. Eu já tenho visto muitas
criações marcadas por esse hibridismo
desde sua concepção inicial. Já está
impregnado na gente; encarnou de
alguma maneira. Por isso, eu acredito
que vamos passar um bom tempo
nesse modelo híbrido – óbvio que, assim
que acabar as restrições, tentando fazer
de tudo para se livrar do digital e estar
no presencial, mas, aos poucos, vamos
entender que tem muita coisa boa que
a gente pode preservar de todo esse
aprendizado. Por exemplo, nunca mais
vamos ignorar a necessidade de se ter
um bom registro de uma obra.

seja como artista ou como produtora.
Sem o registro, é como se o trabalho não
tivesse existido, tivesse sem a
materialidade da existência que a gente
precisa atualmente. Dessa forma, eu
penso que há uma mudança bem
importante em curso, e as criações
já estão nesse lugar híbrido, o que é
muito legal.
Outra importante questão que já
entendemos também, nesse meio
tempo, foi a mobilidade. Alguns projetos
não vão mais ser feitos ao vivo por um
bom tempo ou distâncias não serão mais
tão relevantes depois dessa experiência
pandêmica. Acho que ainda temos muita
coisa para vivenciar, mas prevejo um
futuro interessante para as artes. Observo
e falo: não é só sobre estar no virtual ou
no presencial. Não é só sobre eu querer
me livrar logo dessa situação. Eu acho
que já encarnamos esses conhecimentos
de alguma maneira e, agora, vamos
transformá-los ao nos reapresentarmos
ao vivo e a cores.

Quando entramos na pandemia,
começamos a fazer um levantamento
dos projetos que tínhamos e que estavam
bem registrados. Chegamos à marca de
20% a 30% das produções. Essa percepção
causou uma reviravolta na prioridade de
registro: não será mais possível pensar em
não ter um bom registro do seu trabalho,

RENATA: Como a produção de dança pode integrar as dissidências de corpos,
gênero, sexualidade e as questões transgeracionais?
GABI: Meu trabalho fica nesse lugar
das artes cênicas, que trabalha a dança
e o teatro, prioritariamente. É claro
que há mais elementos presentes,
mas, basicamente, são a dança, o

teatro e a performance. Eu acho que
a dança ainda padece de olhar mais
profundamente para esses corpos.
Ainda vejo muito pouco espaço
para esses corpos. Eu reconheço a
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presença de corpos dissidentes muito
mais no teatro do que na dança, por
exemplo. É engraçado, porque não
é por que a dança é mais resistente
a esses corpos do que o teatro. A
dança não é um lugar de resistência,
não é isso. É o quanto precisamos
nos aprofundar nesse trabalho para
abrir mais espaço. Não precisamos
lutar contra uma resistência, mas
encontrar lugar para aberturas de
mais espaços para essas dissidências,
porque a dança tem por natureza
a liberdade do corpo. Hoje em dia,
ela deveria ter essa liberdade do
corpo se manifestar, das “corpas” se
manifestarem, entretanto eu sinto que

ainda é tímida essa comunicação, essa
influência. Dessa forma, é preciso que
a produção em dança trabalhe essa
questão profundamente. Enquanto
agentes que trabalham nessa área, é
nosso papel, nosso trabalho também,
ajudar a abrir esses espaços e a
incorporar esses corpos. É trazer cada
vez mais esses corpos para a cena. Eu
conheço muitos artistas, estudantes
de dança muito interessantes, com
trabalhos incríveis, mas eu ainda acho
que é pouco diante do que a gente
vê, por exemplo, no teatro. Então é
um papel fundamental da produção,
de estarmos desse lado do trabalho,
fazendo essa aproximação.

Espetáculo Fúria, de Lia Rodrigues - foto de Sammi Landweer
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BRUNA

BLACK

Bruna Black é nascida em Diadema. Aos 3 anos de idade já cantava
na igreja. Em 2007, ingressou no projeto Bate Lata, que oferecia
aulas de percussão e instrumentos reciclados, tendo começado
como aluna e, depois, passado a ser monitora e professora. Em 2016,
foi estudar na Escola Técnica Estadual (ETEC) de Artes de São Paulo.
Lá completou o curso técnico em canto popular em 2017. Um ano
depois, conheceu a gravadora independente Sigo Som por meio do
projeto Música por Minuto, com quem assinou contrato e começou a
produzir e a lançar suas músicas autorais. Nessa fase, ela começou
a ter contato com o mercado da música, criando estratégias para
crescer sem apoio de patrocinadores. Estabeleceu-se como cantora,
compositora e musicista. Chegou a cantar com Chico César, na Casa
de Francisca, participou do The Voice Brasil de 2020 pelo time Iza
e, além disso, faz parte do Coral Jovem do Estado e integra o grupo
artístico da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) Tom
Jobim como soprano no coral. Bruna Black tem em suas referências
musicais a música gospel, sem esquecer dos clássicos, como Itamar
Assumpção, Elza Soares e Elis Regina.
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PRODUÇÃO
DE MÚSICA

Pergunta elaborada por participantes do Programa Somos Muitas!: Como
trabalhar com ritmos marginalizados, como funk, punk, grindcore, para a
captação de recursos?
BRUNA: Captação é uma palavra
muito ampla, porque há várias formas
de fazer uma captação de recursos, ou,
melhor dizendo, de ganhar dinheiro.
Essa captação pode ocorrer por meio
de festivais, lançamentos de músicas,
competições e de organizações que
incluam esses ritmos. Você pode
aproveitar um festival dentro da
favela, por exemplo, que é onde as
pessoas mais se identificam com
ritmos marginalizados, e fazer um
movimento para que as pessoas
financiem alguma parte do festival,
como uma competição, uma roda, um
slam, uma festa, sabe?

Assim, é necessário criar estratégias
para que a música ou o evento chegue
a mais pessoas, a fim de que se
familiarizem e se sintam incentivadas
a financiar alguma coisa. Ter contato
com os eventos leva as pessoas a
financiarem, porque as pessoas se
familiarizam com eles e se sentem
mais à vontade em participar.
É possível, ainda, criar projetos e
apresentá-los em editais, em que
todos esses gêneros musicais sejam
contemplados. Por exemplo: “Vou
convidar cinco cantoras: uma canta
funk, a outra canta não sei o quê, a outra,
não sei o quê lá etc.”. Dessa forma,
cada uma canta um desses gêneros,
recebe uma verba e, assim, você
capta dinheiro quando o projeto for
aprovado. Esse exemplo demandaria
uma outra movimentação, e acho
que a melhor forma é criar eventos,
criar movimentos.

Além disso, é possível captar recursos
lançando uma música no Spotify ou
em outra plataforma de streaming,
porque
independentemente
do
gênero, ela vai dar retorno financeiro
de acordo com o número de pessoas
que vão ouvi-la.

30

RENATA: Como você capta os recursos para as suas produções? Como elas são
viabilizadas?
BRUNA: Normalmente, eu faço
também, que me oferece um outro
parceria com estúdios. Nas gravações,
lugar, a DaHouse, onde eu estou
eu fiz uma parceria com um estúdio
neste momento. Dessa forma vou
da Zona Leste de São Paulo, chamado
adquirindo contatos. Os contatos,
Sigo Som. Eles financiam singles e
para quem não tem dinheiro, para
músicas de artistas
quem
não
tem
independentes
e,
muitos recursos, é a
Os contatos, para
assim, fizemos uma
melhor saída. Você
quem não tem dinheiro,
parceria
de
50%
fazer uma permuta,
para quem não tem
das músicas que
ter bastante pessoas
muitos recursos, é a
eu
fosse
lançar.
para pedir ajuda e
melhor saída
Combinamos
uma
saber que você não
porcentagem
para
corre sozinho. Se
que eu pudesse lançar as músicas
você corre, saiba que não é sozinho.
de graça e não pesasse para ambos.
Você não vai aguentar sozinho. Então
Ao fazer essa parceria, criamos uma
faça contatos, faça um círculo de
familiaridade: eu fui me acostumando
segurança ao seu redor, em que as
com eles, e eles, comigo, e nós nos
pessoas possam contar com você e
fortalecemos. O que eles precisam
você possa contar com elas. Foi assim
do meu trabalho, eu faço, e o que eu
que eu lidei com essas captações:
preciso deles, também posso contar
eu confiei nas pessoas e pude contar
que eles vão fazer. Atualmente, eu
com o favor delas.
estou em parceria com o Duo Àvuà

RENATA: Quais foram os desafios de produzir em 2021?
BRUNA: O maior desafio foi a falta
de equipamento para trabalhar, a
falta de conexão para fazer uma live,
para mandar uma mensagem, para
enviar um vídeo. Eu acho que esse
foi o maior desafio, porque, quando

é no presencial, tem o desafio da
locomoção e vários outros problemas
que não tive na pandemia. Mas
precisamos enxergar esse outro lado.
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RENATA: Fale um pouco para nós sobre as projeções na sua área para o período
pós-pandemia.
BRUNA: Durante a pandemia,
eu aprendi várias formas de me
apresentar e vi como as minhas redes
eram vitrines para o meu trabalho.
Para quem estiver lendo esta
entrevista, para quem está no corre,
saiba que suas redes são vitrines
para você. Muitos dos trabalhos que
eu arrumei, muitas das pessoas que
entraram em contato comigo, foram
por meio das minhas redes e por meio
do trabalho que eu estava divulgando
nas redes. Dessa forma, é preciso
procurar ter um material audiovisual
na internet, como o Youtube; procurar
ter umas fotos legais no Instagram
e levar bastante o eu-profissional a
sério, sabe? A pandemia me mostrou

muito mais essa necessidade e sobre
o quanto as redes sociais são vitrine
e como eu posso arrumar trabalhos
por ali. E a minha perspectiva daqui
para frente é defender o presencial,
defender os encontros, porque eu
descobri durante a pandemia que
eu gosto mesmo é do calor humano.
Tem pessoas que lidam muito bem
com vídeos na internet, fazendo lives
de várias horas. Eu entendi que eu não
sou essa pessoa. Fiz uma ou duas lives,
que foram contratadas. Fiz outras por
causa do bônus do Instagram, mas
sempre muito pontuais. Entendi que
eu gosto mesmo é do presencial e que
os encontros são muito importantes
para mim.

RENATA: Sobre essa questão das lives: você acha que isso vai ser mantido
ou não?
BRUNA: Eu acho que algumas
pessoas vão manter essa forma de
se apresentar, até para alcançar
outras pessoas de outros estados, de
outras cidades, mas é outra vertente.
Apresentou-se para o mundo uma
outra forma de comunicação, em que
todos foram obrigados a aprender
um pouquinho sobre isso. E resultou
nesse caminho. Eu acho que vai
continuar em alguns aspectos, por

exemplo, quando eu quiser fazer um
show, ele poderá ser transmitido ao
vivo para quem pagar um ingresso de
tanto por cento do ingresso presencial,
sabe? Pode ser uma estratégia. Esse
novo meio pode ser usado como uma
ferramenta a mais.
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RENATA: Como a produção de música pode integrar as dissidências de corpos,
gêneros, sexualidades e as questões transgeracionais?
BRUNA: Eu acho que a arte, em si, já
integra todo mundo. O que cabe ainda
são os espaços abrirem essas portas,
porque esses corpos existem e estão
aí na sociedade. Se a gente se reunir,
como em uma comunidade, e não
estiver encontrando portas abertas
em um evento muito grande, que a
gente comece a criar nossos próprios
eventos, sabe? Em vez de ocupar um
outro lugar que não nos está aceitando.
Ainda assim, é importante abrir as
portas, mas é uma luta abri-las.
Enquanto essas portas não estão
abertas, que a gente se una e comece

a gerar esses eventos que integrem
essas pessoas. Essas pessoas, não. Nós.
Porque eu sou uma dessas pessoas:
periférica, preta, bissexual. E estamos
aqui. Estamos aqui e precisamos nos
movimentar em primeiro lugar. Eu acho
que temos muita capacidade de fazer
projetos muito potentes, festivais muito
potentes, se nos unirmos, se não quisermos
nos sobressair sobre os demais, ser o
revolucionário ou ser solo. Quando as
minorias se juntarem, a agregação vai ser
muito maior e, dessa forma, ainda mais
potente. Eu acho que essa seria a melhor
estratégia: a gente se unir.

RENATA: Quem abriu as portas para você e para quem você já abriu as portas?
BRUNA: Eu conheci uma pessoa, um
produtor, que se chama Binho. Ele é
baiano e veio para São Paulo. Do nada,
pediu demissão do trabalho e montou
um estúdio na Zona Leste de São
Paulo. É um estúdio pouco conhecido,
mas, nesse lugar, ele já gravou muitos
artistas independentes. E ele é uma
pessoa que abre portas, porque ele
lançou um estúdio sem intenção de
ser o ganhador de prêmios. É lógico
que se ele ganhar um prêmio, vai ficar
feliz, mas ele entendeu a função dele
na comunidade. Ele é uma pessoa
que gera acesso para várias pessoas

terem uma oportunidade de gravar
um som, de ter uma produção e lançar
músicas em plataformas. Dessa forma,
ele é uma pessoa que abriu caminho
para mim. Nosso primeiro contato
foi quando lancei a minha primeira
música e ele falou: “Você quer assinar
contrato com a nossa gravadora? Nós
somos uma gravadora independente,
não temos dinheiro, mas temos
muitos contatos e podemos fazer a
sua produção. Faremos a produção da
sua carreira até o momento em que
você não quiser mais ficar conosco”.
Eu aceitei e, assim, eu fui me formando,
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fui aprendendo várias coisas sobre
produção, sobre burocracias, sobre
coisas que eu nem imaginava. Ele, para
mim, é um ancestral. Ele foi uma pessoa
que abriu uma porta super necessária.
Eu não estaria aqui, não estaria como
estou, se ele não tivesse feito isso. E ele
entendeu a função dele. Assim como
ele entendeu a função dele, eu quero
entender a minha.

da minha comunidade – que é onde
eu pretendo começar esse projeto –
que isso existe. As pessoas precisam
saber que existe, porque, na maioria
das vezes, não sabem. Não sabem.
Eu já cantei no Theatro Municipal, na
Sala São Paulo, no Teatro Caetano de
Campos. Eu já cantei em vários teatros
dessa cidade e, em muitos deles, a
primeira vez em que eu entrei neles foi
pelo palco. Entende? Eu não sabia que
existiam. E com esses projetos, uma
coisa foi me levando a outra e eu fui
sabendo. Só que tem outras pessoas
que não vão ter o mesmo caminho que
eu. Se eu fizer esse movimento com
outras pessoas, posso gerar um grande
rebuliço, uma grande movimentação
necessária e precisa para uma
comunidade carente, que precisa de
informação.

Em uma matéria que saiu quando eu
estava no The Voice, o título era: “Bruna
Black pretende ter uma instituição, uma
ONG”. É isso, é esse o meu sonho: fazer
com outras pessoas do mesmo jeito
que ele fez comigo: que eu possa dar
esse acesso a outras pessoas. Eu não
quero fazer as pessoas serem famosas,
eu quero apenas dar um norte; mostrar
para elas, por exemplo, os moradores

Participação The Voice 2020 - Foto de divulgação GShow
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MARLY

QUEIROZ

Marly Queiroz é idealizadora e sócia da Artesan, uma empresa que
tem como propósito enaltecer o artesanato brasileiro. Concluiu o
curso de Programação Visual em 2002 na Universidade Federal
de Pernambuco e fez seu mestrado em Melbourne, na Austrália.
Desde que montou a empresa, convive de maneira muito próxima
aos artífices e grupos de artesãos e artesãs. Em 2018, a empresa
foi acelerada pelo Porto Digital e abriu outras frentes de negócio,
incluindo um marketplace. Hoje em dia, comercializa peças em
todo o Brasil e em países como Estados Unidos, Canadá e Portugal.
A Artesan já participou de eventos que falavam sobre o Brasil na
Embaixada de Bruxelas, na Bélgica. Fomentar a arte e a cultura
do nosso país sempre trouxe uma satisfação diferente a Marly.
Conviver, vivenciar e transmitir as experiências dessas pessoas é
enriquecedor para ela.
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PRODUÇÃO
DE ARTESANATO

Pergunta elaborada por participantes do Programa Somos Muitas!: Qual é
a importância do webdesign e de uma boa gerência de redes sociais para
alavancar o setor de artesanato? É possível ter sucesso nas redes sociais sem
investir em impulsionamento?
MARLY: Uma boa gerência nas redes
sociais é importante para qualquer
negócio, de qualquer setor, hoje
em dia. Com o artesanato não é
diferente. Quando você tem uma
loja física, você tem um espaço, um
local em que as pessoas passam na
frente. Assim, independentemente
de você conhecer ou não a loja,
você consegue ver a loja. O que é
diferente do que acontece no mundo
virtual. Quando você cria uma loja, as
pessoas não passam por você, então
você tem que se fazer conhecido.
Ter uma boa gerência de redes
sociais, de marketing digital, a fim de
ser conhecido no mundo digital, é
extremamente importante, tanto no
setor artesanal quanto em empresas
de qualquer outro setor.

talvez, indo já em direção à segunda
pergunta, é o impulsionamento. E
nessa área temos muitas histórias
no artesanato. Quando você faz
uma peça artesanal, coloca muito
de seu sentimento, sua vivência,
sua experiência, a influência da
cidade onde nasceu, sua cultura.
Conteúdo é muito importante na
internet, nas redes sociais, e você
pode trabalhá-lo de uma forma que,
organicamente, você já consiga gerar
um engajamento para atrair público
para as suas redes sociais. Dessa
forma é possível, sim, ter sucesso
sem fazer o impulsionamento,
mas é necessário que o conteúdo
tenha uma constância e, portanto, é
preciso trabalhar sempre. Também
é necessário entender que esse
sucesso não vai acontecer do dia para
a noite e, por isso, para atrair pessoas
para o seu site pode ser preciso

No setor artesanal, o que eu acho que
pode ser muito bem trabalhado e,
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fazer parcerias. Arquitetos ou outros
profissionais de áreas correlatas à sua
podem auxiliar a construir essa rede
de relacionamento para atrair pessoas.
Portanto, dá, sim, para fazer sucesso
sem investir em impulsionamento,
mas é um trabalho constante de
geração de conteúdo e de parcerias.
No artesanato encontramos muita

história, muita geração de conteúdo
que nos permite trabalhar nelas, o
que gera curiosidade nas pessoas e
é muito rico. Você criar uma história
gera curiosidade, gera empatia, pois
a pessoa vai se envolvendo com a
narrativa que você vai criando e, assim,
dá para se trabalhar dessa forma
no artesanato.

RENATA: Quais foram os desafios de produzir em 2021?
MARLY:
O desafio maior é a
pandemia, que todos nós ainda
estamos vivendo, que não acabou.
Mas as pessoas mudaram muito o
comportamento durante esse período,
o que obrigou os artesãos a adequarem
seu conteúdo e seu produto de acordo
com essas mudanças constantes, e as
pessoas passaram a viver de outra forma.
Muita gente nem está mais vivendo
em cidades, pois resolveu se mudar
para a área rural. Essa mudança de
comportamento, em relação à produção
cultural, e sobre o que estamos falando, o
artesanato, influencia muito. Por exemplo,
as pessoas deixaram de frequentar
feiras e exposições, que era onde os
trabalhos artesanais eram expostos.
Assim, você tem de se reinventar para
descobrir outras formas de comercializar
seu produto.

chamada Proa. Estamos tentando
arrecadar verba para a produção de
um material que consiste em duas
etapas: a de produção de material e a
de encontrar as pessoas, fazer oficinas
e organizar palestras e exposições.
Nesse ambiente pandêmico e
pós-pandêmico, as empresas estão
muito inseguras, o que dificulta
bastante conseguir arrecadar essa
verba e está sendo um novo desafio.
É preciso se reinventar para conseguir
fazer esse material que estamos
pretendendo fazer sem depender de
empresas. É um desafio que precisa
ser encarado, mas é resolvível. De
uma forma ou de outra, conseguimos
resolver, com criatividade, com
compreensão diante desse período
que estamos vivendo, dessas
mudanças de comportamento, para
adaptar o que temos trabalhado a
esse “novo normal”.

Atualmente, eu estou fazendo um
trabalho com uma produtora cultural
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RENATA: Fale um pouco para nós sobre as projeções na sua área para o período
pós-pandemia.
MARLY: Eu acredito que o principal
produção pessoal, o que você gostaria de
é entender como as pessoas estão
fazer, e no que você quer que a pessoa
vivendo hoje, como elas mudaram,
consuma. Querendo ou não, você está
durante a pandemia,
realizando um trabalho
o seu modo de vida.
para o seu sustento,
Eu acredito que o
Na
produção
do
então esse produto
principal é entender
artesanato, é preciso
precisa ter um apelo
como as pessoas estão
adequar a produção
comercial
também.
vivendo hoje, como elas
a esse novo modo
Assim, é preciso se
mudaram, durante a
de vida. É o que já
adaptar e fazer, de
pandemia, o seu modo
comentei: as pessoas
forma criativa, produtos
de vida. Na produção
têm um modo de vida
que se adequem ao
do artesanato, é preciso
mais sustentável; elas
novo comportamento.
adequar a produção a
saíram das cidades,
É
preciso
causar
esse novo modo de vida
agora estão em zonas
empatia no público, ter
rurais, onde têm uma
usabilidade para criar
vida mais saudável.
um produto bom para o consumo nesse
No artesanato, é preciso pensar na sua
período de pós-pandemia.
RENATA: Você acha que essa aproximação do on-line para a venda se deu mais
por conta desse momento pandêmico? Ou você acredita que já era um processo
em andamento e só se fortaleceu agora?
MARLY: Eu acho que antecipou o
processo. Ainda existia muita compra
presencial, porque o artesanato ainda
pressupõe um contato mais pessoal,
com as pessoas indo às feiras. É mais
do que apenas uma compra, é um
programa. Você vai para a feira, leva a
família para passear e compra aquela
peça. Muitas vezes nem era uma peça
que você estava, necessariamente,

precisando. Diferentemente de um
chuveiro, que você compra porque
está precisando de um em sua casa,
a peça artesanal pode ser uma peça
decorativa, uma peça de utilitário ou
até uma peça de desejo. Por causa
dessa característica do artesanato,
existia
esse
comportamento
presencial das relações de compra
e venda. Dessa forma, as feiras
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colaborativas cresceram muito e,
durante a pandemia, em que eventos
presenciais foram proibidos, existiu a
necessidade de se encontrar outra
forma de as pessoas venderem seus
produtos. Sem a possibilidade da
venda presencial, foi preciso divulgar
os produtos e vendê-los de forma
on-line. Dessa forma, passaram a ser
feitas algumas parcerias, como a do
Programa de Artesanato Brasileiro
(PAB), que fez uma parceria com o
Mercado Livre. O PAB tem vários
artesãos cadastrados e o Mercado
Livre desenvolveu uma plataforma
exclusiva para produtos artesanais.

de desespero, mesmo. Então a
Artesan fez essa campanha e outras
empresas também fizeram. Depois
veio o pensamento de “agora isso
aqui vai ser a nossa realidade, então
vamos trabalhar para que não
perdure por muito tempo”. E nesse
momento começaram a surgir novos
marketplaces, e-commerces, redes
sociais, parcerias, enfim, formas
para que o artesanato pudesse ser
comercializado digitalmente, sem as
feiras presenciais.
Assim também surgiram parcerias
bem bacanas, de sucesso. Muitos
artesãos passaram até a ter uma alta
demanda de produtos e acabaram
atrasando a entrega. Nesse caso,
começam outros tipos de problema.
De qualquer forma, melhor lidar
com a alta demanda do que com a
nulidade de produção. Eu acredito
que a facilidade de encontrar o
artesão acelerou bastante a forma
digital de venda do artesanato.

O artesão é considerado o membro
mais frágil da cadeia produtiva e, por
isso, muitas empresas voltaram o seu
olhar para ele durante a pandemia.
Dessa forma, essas empresas,
preocupadas em atender esse
trabalhador, desenvolveram projetos
para a comercialização do artesanato
pela internet. Até a gente, por meio da
Artesan, fez uma campanha durante
um período em que todo nosso
lucro foi direcionado para o artesão.
Porque houve um período durante
a pandemia em que o artesão ficou
muito desamparado, porque ele
não tinha como comercializar seus
produtos. No início da pandemia,
houve aquele momento de “e agora,
vou fazer o quê?”, um momento
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RENATA: Como a produção de artesanato pode integrar as dissidências de
corpos, gêneros, sexualidade e as questões transgeracionais?
MARLY: Eu acredito que não só no
artesanato, mas na arte, o artista, e no
caso do artesanato, o artesão, trabalha
muito sua relação com o mundo. Por
exemplo, na arte popular, o artesão
trabalha a sua vivência naquela
cidade, sua cultura, sua história e
põe isso no seu trabalho artesanal,
no seu trabalho artístico. O que
também entra no trabalho artístico é
o seu comportamento, sua forma de
comunicação para integrar, interagir
com qualquer tipo de público. Dessa
forma é possível dizer que o artista, o
artesão, se expressa muito por meio
de sua peça. Vou dar o exemplo de J.
Borges, que faz xilogravuras. O que ele
coloca nas xilogravuras? Tudo o que

ele viveu na infância dele: pessoas
fugindo da seca são retratadas nas
xilogravuras; pássaros que ele via no
Nordeste também são retratados nas
xilogravuras. Por que o artesão se
expressa muito no produto que faz,
eu acredito que qualquer tema pode
ser abordado em uma obra. A questão
de gêneros, da sexualidade, pode ser
trabalhada. Como eu falei na resposta
para a primeira pergunta, as histórias
criadas em suas redes sociais, a forma
como suas peças são retratadas
ou divulgadas, vão trazendo mais
conhecimento das pessoas a esse
contexto e eu acho que essa vivência
é muito enriquecedora para a arte de
forma geral.

RENATA: Tem alguma coisa que você queira falar, pontuar, trazer como dicas para
as nossas jovens em relação a como empreender e a como desenvolver projetos
na área do artesanato?
MARLY: A minha sugestão para
quem está entrando nessa área do
artesanato, quem quer conhecer
um pouco mais do artesanato, deve
entrar em contato com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE). O
SEBRAE é uma empresa brasileira
que
trabalha
com
artesãos

brasileiros e auxilia até mesmo,
nós, empresas que trabalhamos
com artesanato e, por isso, é muito
comum fazermos parcerias com
eles. Também é interessante manter
contato com a Artesol, organização
sem fins lucrativos criada por Ruth
Cardoso há bastante tempo, que
atendia às pessoas que passavam
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fome durante as secas no Nordeste
e passou a apoiar o setor artesanal.
Atualmente, eles até têm uma loja
em São Paulo chamada Artiz, com
produtos artesanais maravilhosos
do Brasil inteiro.

Capela – fiquei maravilhada com o
artesanato de lá. Fora isso, também
tem a Serra da Capivara, no Piauí,
cujos artesãos locais selecionaram
desenhos presentes na serra para
produzir peças de utilitários, a louça
da Serra da Capivara. Além desses
locais, há muito o que ser explorado,
ser conhecido. O que nos permitirá
conhecer até mais da gente mesmo,
dos nossos ancestrais, da nossa
cultura. É muito enriquecedor se
aprofundar nesse mundo.

Além disso, há muitos livros sobre
essa área. Iniciar um estudo a
respeito do material que se pretende
trabalhar também é fundamental.
Há também a questão das redes
sociais, de apresentar o produto
digitalmente. O SEBRAE consegue
dar um bom suporte às pessoas
nessa área. Se preferir entrar em
contato comigo, estou à disposição
por meio do site, e-mail, e também
pessoalmente, caso você prefira
vir a Recife conhecer um pouco do
artesanato local.
Algumas cidades que vivem do
artesanato também podem ser
boas fontes de informação, como
Tracunhaém, em Pernambuco. É
possível fazer turismo voltado ao
artesanato. Eu tenho feito muito
esse tipo de turismo. Ano passado,
por exemplo, fiz uma viagem para
o interior de Pernambuco, pegando
um pouco da Paraíba, apenas
visitando ateliês de artesãos.
Fui também a Alagoas, depois a
Piranhas, para a Ilha do Ferro –
que tem muito artesanato –, para
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Foto de feira - Foto Danilo Koshimizu
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LUCÉLIA
SÉRGIO

Lucélia Sérgio se formou na Escola de Arte Dramática da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (EAD/ECA/
USP) no ano de 2010 e em licenciatura em Artes Cênicas na Faculdade
Paulista de Artes no ano de 2011. É atriz, diretora, dramaturga, produtora,
arte-educadora e co-fundadora da Companhia de Teatro Os Crespos.
Desenvolve com esse grupo, desde 2005, aprofundada pesquisa
teatral a partir das questões relacionadas à negritude, ao racismo e à
identidade, promovendo debates, mostras teatrais e cinematográficas,
além de intervenções e espetáculos de teatro. Foi artista docente da
SP Escola de Teatro no curso de atuação nos anos de 2019 e 2020,
já ministrou diversas oficinas de teatro para diferentes faixas etárias,
escreve na revista de teatro negro Legítima Defesa e compõe o grupo
curatorial, e é uma das idealizadoras do fórum de performance negra
de São Paulo e das Terças Crespas (que já foram Segundas Crespas)
– encontros de formação e intercâmbio de artes negras. Como arteeducadora, ministrou oficinas de teatro para formação de professores e
gestores da rede pública da Secretaria Municipal de Educação da cidade
de São Paulo pela Secretaria de Relações Étnicos-Raciais no ano de 2016.
Também ministrou diversos workshops de teatro nos projetos de circulação
dos espetáculos da Companhia Os Crespos entre os anos de 2012 e 2015.
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PRODUÇÃO
DE TEATRO

Pergunta elaborada por participantes do Programa Somos Muitas!: Quais
estratégias uma produtora cultural de teatro pode utilizar para manter a
subsistência de projetos dessa natureza a longo prazo?
LUCÉLIA: Eu acho importante
entender um
pouco
algumas
características desse teatro que a
gente chama teatro de grupo, que é
o tipo de teatro no qual Os Crespos
está inserido. O teatro de grupo é
um movimento cultural bastante
forte na cidade de São Paulo, mas
não só nessa cidade, temos visto o
movimento de teatro de grupo como
uma força muito importante para as
artes como um todo, em vários lugares
do Brasil. Podemos definir o teatro de
grupo como um teatro comunitário,
sempre com muita gente envolvida
e processos geralmente longos,
principalmente os processos de
pesquisa, que demoram algum tempo
para chegar no seu resultado final.
São nesses processos que o grupo
vai desenvolvendo a sua estética
com base na pesquisa teórica, na
pesquisa corporal e no envolvimento
do grupo com as vontades, as

necessidades dos participantes e
na estética que esse grupo escolhe.
Todas essas definições levam o
processo a ser bastante complexo
no sentido de subsistência, de pensar
em continuidade, de pensar em dar
condições para que os profissionais
possam desenvolver o seu trabalho da
melhor forma possível. Geralmente,
dentro dos grupos de teatro de grupo,
é comum haver alguma dificuldade
de manter a continuidade, mantendo
esses
profissionais
trabalhando
apenas em um único grupo e com
outras companhias de teatro. Isso
acontece porque, no geral, esses
grupos são mantidos e conseguem
sobreviver por meio de editais
públicos. Os editais voltados ao
teatro conseguem, de alguma forma,
manter as condições de pesquisa e
de criação desses grupos; no entanto,
eles não são suficientes para manter
todos os artistas envolvidos. Porque
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é importante lembrar que o teatro
envolve atores, direção, produção,
e também envolve preparadores,
cenógrafos, figurinistas, técnicos,
operadores de luz, som e vídeo e,
às vezes, maquiador. É uma equipe
bastante grande. Essas pessoas que
cumprem essas funções não tão
centrais, funções mais técnicas ou
essas funções como cenário, figurino,
trabalham em diversas companhias
e com vários outros trabalhos para
conseguir fazer o seu trabalho com
qualidade e com as condições
mínimas para se conseguir chegar em
um valor que consiga sobreviver de
sua arte. Os grupos de teatro de grupo
têm a Lei de Fomento ao Teatro para
a cidade de São Paulo, exclusiva para
essa cidade, que é uma lei exemplar
para a formação de outros editais
pelo Brasil, mas que, no entanto, ainda
é mais forte apenas em São Paulo.

grupos de teatro de grupos negros,
como é o caso de Os Crespos, têm
tido uma inserção maior no mercado
e têm conseguido vender também os
seus espetáculos para outros lugares,
como o Sesc ou o Itaú Cultural aqui
em São Paulo e para outros espaços
culturais que têm se interessado
cada vez mais pelo trabalho. Mas,
geralmente, é necessário ter em
mente que, cada vez mais, é preciso
encontrar diferentes produtos ligados
ao nosso trabalho. A pesquisa pode
ser um desses produtos, que seja
interessante para esses lugares que
queiram comprar essas obras dos
grupos e até mesmo para editais
que não sejam de montagem em
circulação. Dessa forma, temos
encontrado cada vez mais formas
de desenvolver esse tipo de produto
e descobrindo como uma pesquisa
de um grupo de teatro pode ser
interessante para um espaço cultural,
como que se divide uma pesquisa
com o público e como se organizam
esses materiais para que eles sejam
interessantes como processo. Essas
questões têm a ver com formação
de público também, porque, muitas
vezes, as pessoas acham que o
nosso trabalho, o trabalho dos
grupos de teatro, é mais simples e
está calcado no amor, no afeto pela
arte e não demanda tanto tempo.
Nós precisamos, cada vez mais,

Um edital baseado nessa lei, por
exemplo, é um edital que consegue
manter a pesquisa de um grupo.
Já outros editais, como o ProAC ou
editais de circulação, não financiam
tão bem essa produção prévia,
essa produção de pesquisa. Esses
editais compram os espetáculos ou
as montagens, circulam com eles,
entretanto isso representa fazer
muitos malabarismos para conseguir
subsistir como teatro de grupo. E os
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entender o nosso papel na formação
espetáculo, antes de ter um espetáculo
de público e desenvolver trabalhos
fechado; e as intervenções acabam
abertos às pessoas,
virando um produto,
como fazem alguns
assim como diversos
Nós precisamos, cada
grupos
de
teatro
outros materiais. Por
vez mais, entender
que estão inseridos
exemplo, temos uma
o nosso papel na
em
comunidades.
revista sobre teatro
formação de público e
Dessa
forma,
é
negro e um evento para
desenvolver trabalhos
possível ampliar o
discutir teatro negro,
abertos às pessoas,
olhar para a arte e
as Terças Crespas.
como fazem alguns
trazer possibilidades
Dessa forma, vamos
grupos de teatro que
de interação com o
encontrando
outras
estão inseridos
público. Até mesmo
saídas para subsidiar a
em comunidades.
criar produções que
nossa pesquisa até que,
não sejam espetáculos,
em outro momento,
mas intervenções públicas.
outros recursos possam entrar para
Em Os Crespos, nós fazemos muitas
subsidiar as obras, a realização das
intervenções antes de iniciar o
obras, a circulação das obras.
RENATA: Quais foram os desafios de produzir em 2021?
LUCÉLIA: : Foram muitos. Eu acho que
a grande questão para o teatro, que
foi uma área muito afetada, é que o
teatro é uma arte efêmera que precisa
da presença, da troca – e por isso ele
persiste há tanto tempo, há tantos
séculos, porque os encontros, as
trocas são uma necessidade humana.
Durante a pandemia, estávamos
impossibilitados de fazer essa troca
e de fazer, de verdade, a nossa arte.
O que nós tivemos de fazer foram
adaptações do que passamos a
chamar de teatro para novos meios,
ou seja, adaptar para essas novas

possibilidades tecnológicas uma
arte que sobrevive no artesanato, na
feitura do momento, na feitura da
experiência, na construção coletiva,
principalmente. E como não tínhamos
condições de criar coletivamente e de
trocar com o público, nosso primeiro
desafio foi lidar com uma tecnologia,
uma nova forma de produção, que é
muito mais comum à TV e ao cinema
só que com verba de teatro. Dessa
forma, tínhamos o valor de uma
apresentação e, às vezes, menos
do que uma apresentação. Outra
dificuldade é que é difícil falar ao vivo
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e, agora, tudo é ao vivo, mas no teatro
as pessoas estão presentes. Tivemos
de lidar com uma estrutura sem
ter dinheiro para poder realmente
investigar essa outra linguagem.
Esse foi um dos desafios: transformar
teatro em outra coisa, reaprender a
fazer o que a gente costumava fazer,
mas de outra forma, se reinventar.

para desenvolver um trabalho que
seria outro no modo presencial. Essa
dificuldade de se controlar as horas
de trabalho é uma questão de saúde,
mesmo. Além disso, muitas pessoas
não tiveram condições de criar os seus
trabalhos, porque não tinham verba
para isso. E, como eu disse, o teatro
é efêmero, é uma arte efêmera que
depende de muito trabalho, trabalho
este que é espalhado no tempo, por
tantos processos longos, com muita
gente envolvida, com dificuldade
de se adaptar a esse sistema em
que acabamos criando muito
mais na individualidade; tentando
entender essas individualidades
separadas pela tela, pela distância.
Outra questão é que não dá para
imaginarmos que vamos conseguir
produzir um trabalho e vendê-lo por 5
ou 7 mil reais para uma apresentação
on-line, porque esse trabalho vai ficar
disponível durante muito tempo, o
que significa que você construiu um
trabalho de um ano, às vezes, dois,
para vendê-lo por 5 ou 7 mil reais.
Mesmo que precisamos muito do
dinheiro, é preciso ter cautela, pois
aceitar um trabalho assim pode
significar que você, de certa forma,
matou o seu trabalho. Para evitar
isso, foi preciso que fizéssemos
muitas adaptações para que não
matássemos
nossos
trabalhos
entregando-os por completo ou de

Outra questão que eu acho que foi um
grande desafio foi trabalhar mais do
que a nossa saúde permitia, porque,
infelizmente, o trabalho em casa abriu
dimensões de falta de privacidade
muito grandes. Como você estava em
casa, com acesso fácil ao computador
e à internet, para algumas pessoas
que puderam trabalhar de casa e
têm essa condição, acabavam tendo
pouco tempo para ser algo além de
trabalhador. Os processos acabaram
se derramando muito para a vida
pessoal, porque é impossível cumprir
o tempo que o teatro exige nessa
nova maneira de trabalhar. A máquina,
a internet, as tecnologias facilitam
muitas coisas, mas elas, muitas vezes,
dificultam processos colaborativos
e coletivos. Se ao mesmo tempo
podemos encontrar e ver espetáculos
de vários lugares do Brasil e do
mundo e discutir com pessoas de
vários lugares do mundo, por outro
ficamos sobrecarregados por essa
tecnologia e com pouquíssimo tempo
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um jeito que ficasse disponível na
internet indefinidamente. Da mesma
forma que às vezes é preciso adaptar
espetáculos com muitas pessoas
para uma sala. Essa necessidade de
adaptação faz com que tenhamos
um processo criativo muito intenso,
porque essas adaptações e criações
estão fora do nosso padrão. Esse
processo exige muito da gente.
Por isso, dificilmente conseguimos
chegar a um resultado tão primoroso,
principalmente por causa da questão

do baixo orçamento; porque mesmo
que se continue pagando para o
teatro, ele passou a ter de cumprir
uma outra função.
Todas essas questões, da reinvenção,
da baixa verba, da impossibilidade
de nos encontrarmos e criarmos
juntos, acabaram trazendo várias
dificuldades, vários desafios que eu
espero que a gente saia deles logo e
bem e encontre os nossos desafios já
conhecidos, mas de um novo jeito.

RENATA: Fale um pouco para nós sobre as projeções na sua área para o período
pós-pandemia.
LUCÉLIA: Acho que podemos
pensar essa pergunta em dois
níveis: pensando como uma artista
de teatro de grupo e como uma
produtora de teatro de grupo. Em Os
crespos, nós construímos a partir da
nossa experiência; todos os temas
e as abordagens passam ou por
experiências que tivemos ou por
experiências que poderiam ser vividas
por nós. Nesse período de pandemia,
eu acho que temos questões análogas
a grandes sofrimentos humanos, e
eu tenho certeza que a maior parte
dos artistas vai ser muito afetada por
esse momento de privação, solidão,
dificuldades, perdas, estranhamento
etc. Com certeza, é um período que

marca a todos nós. Então a experiência,
com certeza, será impactada por
esse distanciamento social. Fora isso,
também vamos levar uma experiência
enorme de cruzamento de linguagens
do teatro com o cinema, do teatro
com a tecnologia, o digital. Acho
que tivemos vários experimentos no
teatro que são muito interessantes
para entendermos esse cruzamento
de linguagens, mas, em particular,
acredito que podemos olhar para esse
momento, para essas experiências,
e tentar entender o quanto o teatro
pode contribuir com o cinema e o
quanto o cinema pode contribuir
com o teatro, já que a interação da
linguagem audiovisual com o teatro
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é algo que não é de agora e é até
bastante comum hoje em dia. Eu acho
que temos muito a aprender com
isso, principalmente com a questão
da estrutura que o cinema precisa,
porque ele precisa dessa estrutura.
Entender isso como produtora
foi muito importante para mim,
porque tivemos de fazer um filme,
transformar uma peça em um curtametragem. Nós “tivemos” não, nós
chegamos nesse lugar, na resposta
para “o que fazer com essa peça
que não podemos fazer?”. Durante
esse processo, eu aprendi muito;
nos meus 30 anos de teatro, esse foi
um momento que provocou minha
curiosidade e minha criatividade, e
aprendi também como produtora, no
sentido de entender as equipes. No
teatro de grupo, lidar com as equipes
é um pouco mais complexo do que
em companhias teatrais, porque
todo mundo que participa do grupo
acaba fazendo um pouco de tudo, e
isso, às vezes, é algo difícil de lidar. E,
geralmente, o núcleo criativo é menor
do que o núcleo de colaboradores
que acaba realizando aquele trabalho.
É preciso, então, entender como
organizar esses núcleos e como
trabalhar paralelamente algo que a
gente vem tentando há muito tempo
fazer nos teatros de grupo; mas
quando você se vê em uma situação
que é preciso uma equipe muito

maior, se aprende como organizar
essas equipes de trabalho para que o
trabalho flua para ser melhor e mais
potente. O resultado foi um filme,
uma ficção de curta-metragem, um
documentário de longa-metragem,
duas revistas editadas, várias edições
das Segundas e Terças Crespas,
uma peça infantil iniciada e muita
esperança. Esperança de que a gente
volte a se encontrar, de que a gente
possa ver os teatros cheios e, mais
do que isso, que a gente possa criar
e imaginar juntos, porque o nosso
processo – e essa é uma característica
dos grupos de teatro de grupo – não
é apenas uma realização estética,
a dimensão criativa e a arte apenas
circunscritas ao cenário cultural, é
lidar com o teatro intrinsecamente
ligado à sociedade, com as questões
sociais, com o nosso dia a dia e com
as questões políticas que nos cercam.
Não que o teatro não seja político em
outros sentidos, e a gente precisa ter
muita noção e não ter ingenuidade
nesse sentido de entender que
todo teatro é político, é entender a
que política cada teatro serve. Os
grupos de teatro de grupo, em sua
maioria, e aí posso dizer dos grupos
de teatro de grupo negro, trabalham
em uma relação muito forte com os
problemas sociais. Nesse momento,
temos muita esperança de poder
discutir esses problemas que foram

49
PÁGINA 49.

rasgados, desvendados, desvelados
na nossa sociedade nesse processo,
e que a gente consiga caminhar como
sociedade para um lugar em que não
só a arte seja mais central e mais
importante para o desenvolvimento
da nossa sociedade, mas seja
vista como importante para o
desenvolvimento dela. Também
temos esperança de que, após esse

trauma, possamos olhar para nós
mesmos com mais empatia, com
mais esperança, com desejos mais
utópicos de igualdade e de liberdade.
Eu acredito que nós temos que
aproveitar essa oportunidade para
tocar nesses assuntos e despertar
nas pessoas a humanidade que só
uma tragédia como a que estamos
vivendo é capaz de revelar.

RENATA: Como a produção do teatro pode integrar as dissidências de corpos,
gêneros, sexualidades e as questões transgeracionais?
LUCÉLIA: Eu vou falar mais do teatro
negro do que do teatro de grupo
como um todo, porque apesar de viver
a cena dos grupos de teatro de grupo,
as questões são diferentes. Quando
se fala de questões sociais, pode
estar se falando de diversos recortes.
É possível ver muitas particularidades
em grupos que trabalham em
diferentes regiões da cidade de São
Paulo; se formos olhar para a grande
São Paulo, para o interior, as questões
vão se expandindo. Às vezes, essas
questões sociais se cruzam e, em
outros momentos, não, caminham
paralelas. Dessa forma, eu vou
falar da questão social com a qual
trabalhamos, mas não apenas de
negritude, mas vou partir da questão
da negritude e desse trauma social
que é carregar a escravidão como

uma marca histórica que fundou o que
nós chamamos de Brasil para olhar
outras várias questões. Sendo um
pouco pan-africanista, no sentido de
olhar para todos os negros do mundo,
não só a partir da cor da sua pele, mas
a partir da sua relação com o mundo,
de como se é visto e massacrado
por esta sociedade. O nosso teatro,
o teatro negro, discute identidade a
partir dos signos corpóreos. Assim,
vou fechar ainda mais e olhar para o
trabalho de Os Crespos: a questão
dos signos, dos significados que cada
corpo traz é essencial para o nosso
trabalho, sem ela, nosso trabalho não
tem sentido. Portanto, nós partimos de
quem somos no mundo em contraste
com que o mundo diz quem somos,
porque existe no Brasil um espelho
de reflexo distorcido por meio do
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qual temos muita dificuldade de
o público a viver esses imaginários
enfrentar a realidade ou de absorver
conosco, para que possamos, juntos,
a realidade, por isso que vemos
viver a experiência de um outro
atitudes reacionárias, por exemplo,
mundo, de uma outra realidade,
em pessoas em situações muito ruins,
de uma outra situação que cabe e
situações realmente degradantes
que se vislumbra dentro da nossa
para seres humanos, que deveriam
sociedade. Nesse caso, portanto, dar
ter direitos que estão escritos em
voz a essas diversas singularidades, a
uma constituição. Partir dos nossos
essa multiplicidade de possibilidades
signos, daquilo que nós carregamos
de ser, é como ela se apresenta no
ou daquilo que nós
corpo, no nosso caso.
construímos dentro
Então nós exploramos
A ideia é criar
dessa matéria que
nossos
signos
imaginários que façam os
é essencial para a
corpóreos
para
que
com que nós e a
nossa
relação,
é
o
nosso
discurso
nos
plateia, pessoas iguais
o cerne do nosso
livre ou nos coloque
a nós ou não, consigam
trabalho, o disparador
em luta por liberdade
entender um mundo
do nosso trabalho e,
e por igualdade. A ideia
em que a sociabilidade é criar imaginários que
a partir dele, a partir
entre diferentes não
do que somos, da
façam com que nós e a
é um problema ou
cor da nossa pele,
plateia, pessoas iguais
uma disputa, ela é um
do formato do nosso
a nós ou não, consigam
espaço de convivência. entender um mundo
nariz, da textura dos
nossos cabelos, de
em que a sociabilidade
onde viemos, onde moramos, de
entre diferentes não é um problema
onde veio a nossa família, se somos
ou uma disputa, ela é um espaço de
imigrantes, se somos migrantes, se
convivência. Às vezes, apresentamos,
somos negros, se somos indígenas,
sim, como um espaço de disputa,
se temos algum tipo de deficiência, a
mas nunca no sentido de único
relação da nossa idade com o nosso
espaço possível. Quando convidamos
tempo e as questões de gênero,
a plateia a sentar e a assistir aos
elas são determinantes para que
nossos espetáculos, nós estamos
construamos imaginários. E o nosso
lidando com cúmplices. Lidar com
trabalho é esse: construir imaginários;
cúmplices significa dividir com essas
e, a partir do momento que
pessoas as nossas questões e os
construímos imaginários, convidamos
nossos sonhos. Por exemplo, temos
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fortalecimento da nossa identidade,
mesmo que seja na diferença, porque
é na diferença que a gente encontra
os parâmetros e os limites de ser
dessa própria identidade.

uma intervenção que chama Sonhos,
em que dividimos aquele pão doce
com recheio de creme chamado
sonho, e convidamos as pessoas a
dividirem aqueles sonhos que estão
no coração, na cabeça, no fígado,
não sei, porque em cada pessoa
deve estar em um lugar, afinal, cada
um sabe onde dói a sua dor. Nós
convidamos as pessoas a dividirem
esses sonhos conosco e com as
demais pessoas que estão ali para
que possamos entender o teatro e o
outro como um espaço de afeto e de

Espetáculo: “Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas”, direção
Lucélia Sérgio e Sidney Santiago Kuanza e dramaturgia de Cidinha da Silva Foto: Guma
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