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ADRIANA RIO DOCE

Nome Completo
ADRIANA RIO DOCE
Nome Artístico
ADRIANA RIO DOCE
Data de Nascimento
07/MAIO

Qual/quais função/funções exerce profissionalmente?
CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA DO
THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, PRODUCTION MANAGER, COORDENADORA GERAL E STAGE MANAGER.
Atua profissionalmente desde que ano?
1996 (APROXIMADAMENTE)

Gênero
FEMININO
Orientação Sexual
HETEROSSEXUAL
Cor ou raça/etnia
BRANCA
Cidade de origem
RIO DE JANEIRO (RJ)
Cidade onde reside
RIO DE JANEIRO (RJ)

Entrevista gravada em áudio na cidade
do Rio de Janeiro, dia 05 de dezembro de
2017.
(Tempo total de gravação 47’48”)

* As informações presentes no formulário
acima são de responsabilidade do sujeito
entrevistado.

233

Adriana, eu gostaria de começar te pedindo para me explicar melhor a sua função aqui no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Você é chefe da divisão técnica, é isso? Fiquei curioso para saber mais.

Isso não existe muito em outros lugares, mas é uma coordenação de palco que
é, mais ou menos, uma pessoa que coordena a parte técnica. Essa nomenclatura
não existe. Mas é essa pessoa que coordena toda a parte técnica e, ao mesmo
tempo, opera o espetáculo – quer dizer, é como um “slash stage manager”. (risos)
Mas eu fui embora do Brasil, e passei quinze anos em Nova Iorque... e eu achei interessante, porque, quando você me falou sobre o trabalho de um diretor de cena,
você acabou de me descrever a função de um production stage manager ou de um
production manager, que é o que eu fazia! (risos)

Poxa, que ótimo! Adriana, me conta um pouco mais da sua trajetória?

Eu sou criança de teatro! Sou filha de bailarina (que era bailarina dessa casa, do
Theatro Municipal do Rio de Janeiro), neta de cantora, e sabia que eu queria estar
nesse meio... mas não sabia muito bem onde, e procurei os caminhos mais óbvios:
fiz balé, curso de teatro no Tablado, estudei clarinete... e não era nada disso!
Não se falava em formação para técnico ou produção, mas como criança de bastidores (criança que vinha com a mãe para o trabalho, que viajava em turnê com a
mãe), eu via esse mecanismo do palco, que era o que me fascinava!
E aí, eu fui fazer faculdade de História, me formei em História, tirei isso da cabeça,
fui ser professora. Aí, um dia, um diretor – existe uma direção no Theatro Municipal do Rio de Janeiro que se chama “Direção dos corpos estáveis”, e ele era
diretor do balé, orquestra e coro – me convidou para vir trabalhar como assistente
dele. Então, eu ficava metade do tempo historiadora, e metade do tempo aqui no
Theatro. E, quando eu vim para cá de novo, eu descobri que era na área técnica
que eu queria ficar! Não era nem na produção, era no palco “palco” mesmo que
eu queria trabalhar!
Eu estava muito associada aos artistas, e muito mais à orquestra do que aos outros corpos artísticos, porque esse diretor era músico da nossa orquestra e foi
administrador da orquestra por muitos anos.
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Quando essa direção caiu, eu fui levada para a diretoria operacional – que, nesse
Theatro, não tem nada a ver com operation como é no resto do mundo. Porque,
normalmente, a diretoria operacional toma conta da administração do teatro, e
aqui não. Aqui a diretoria operacional está muito ligada a área de produção, não
existe uma diretoria de produção.
E aí, eu comecei a trabalhar na área de produção e pedi para passar para o palco,
mas não deu certo e eu fui embora, fui fazer o meu mestrado. Voltei um tempo
depois (um ano e pouquinho depois), sem promessa nenhuma, mas tipo “vamos
tentar, né?”, eu era muito nova e aqueles discursos de sempre (“vamos tentar... eu
preciso de dedicação exclusiva... não te dou muitas garantias... vamos ver se vai
dar certo!”), e eu fui para o palco! E foi exatamente... foi assim... um casamento
de lua de mel eterna! (risos) Era exatamente o que eu queria fazer, foi um aprendizado muito grande! O Theatro era uma referência muito grande, era uma escola.
Nós tínhamos um corpo técnico gigantesco no Theatro Municipal nessa época, e
foram pessoas de uma generosidade incrível, foram pessoas que me ensinaram
grande parte do que eu sei... maquinistas, eletricistas, o Sérgio Santos (que já era
um veterano aqui dentro do Theatro, que meio que me adotou, me botou debaixo
do braço e me mostrou tudo!). Fiquei aqui nesse palco anos, fui embora por questões pessoais.
Interessante que eu passo esse tempo todo no exterior e, quando volto, volto
direto para esse palco! Fiz trabalhos maravilhosos lá fora, tive a oportunidade de
trabalhar com gente incrível, mas eu tenho uma paixão por esse Theatro que é só
dele.

Em Nova Iorque, você fez algum curso de stage manager?

Não, não. Eu abri uma produtora com o meu ex-marido, e nós começamos a fazer
uma série de trabalhos – ele era diretor técnico do Alvin Ailey (Alvin Ailey American Dance Theater). A gente abriu uma produtora, e começamos a fazer diversos trabalhos em diversos lugares lá (teatros, clientes especiais, festivais de jazz,
eventos corporativos, eventos de música e dança), e foi isso.
Aí, eu volto ano passado – também uma coisa muito pessoal, uma etapa da minha
vida que se fechou. E estava tudo ótimo, especialmente, profissionalmente! Mas
eu acho que eu tinha, na verdade, chegado ao lugar onde eu queria profissionalmente lá, e isso te dá uma sensação de dever cumprido. Daí, eu precisava vir
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embora, voltei ano passado e, coincidentemente, voltei direto para o Theatro. Eu
voltei para ser exatamente essa pessoa que eu digo que é a ponte entre o artístico
e o técnico – isso é o que eu digo, mais ou menos, que é.

Você acha que existe alguma distinção entre o técnico e o artista?

Há uma distinção, e os dois se fundem completamente. E eu falo isso de um ponto
de vista bem confortável porque eu tenho uma inclinação artística muito grande,
mas eu me considero uma técnica. Sou uma pessoa de produção e, sem falsa modéstia, talvez, por isso, eu possa fazer tão bem o que eu faço: porque eu não sou
uma artista frustrada – eu brinquei lá atrás, e não é isso! Eu vim pra cá, porque eu
quero estar aqui!
Eu digo que a gente é um facilitador, a gente é o que faz a coisa acontecer para o
artista. O artista viaja, e a gente concretiza. Gregos e romanos: um é o pensador,
o outro é o que faz. (risos) Não tirando o fato de que, é claro, a gente tem que
pensar muito para fazer o sonho se transformar numa realidade. Eu acho que a
gente facilita a vida do artista.
O Brasil é um País muito ingrato para o técnico, né? O Brasil não vê o técnico (de
modo geral, claro que tem exceções) com o valor que o técnico tem. Infelizmente,
eu acho que aqui o técnico ainda é olhado de cima para baixo. Enquanto em outros lugares não é assim – desde o pagamento até o respeito! Técnico é mais bem
pago, muitas vezes, do que qualquer outra pessoa dentro de um teatro! Porque
ele é quem trabalha mais, é quem não tem sábado, não tem domingo, não tem
feriado, não tem horário com família, não tem nada! Então, muitas vezes, é essa
pessoa que realmente vai ser o mais bem pago pelo fato de ser quem trabalha
mais mesmo. Aqui, no Brasil, isso não acontece, mas no exterior sim – tanto que
você vê que os sindicatos de técnicos são fortíssimos no exterior, eles têm uma
força incrível, né? Uma força e um respeito muito grandes.

Como você analisa o técnico no contexto teatral brasileiro?

Eu acho que tem duas coisas aqui.
Em primeiro lugar, a gente tende a pensar no técnico sem pensar a formação des-
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se técnico, né? No exterior, existe uma educação formal para técnico – e tudo isso
é uma coisa relativamente nova no Brasil, mas também o que não quer dizer nada.
Como eu disse, quando eu trabalhei aqui, antes de ir embora, eu fui formada por
profissionais altamente qualificados, altamente especializados; e eu estou falando
de um teatro que tem uma complexidade incrível, que tem um maquinário antigo
– e eu te confesso que vi engenheiro chegar aqui e não saber o que fazer, mas a
gente tinha aquele operador que sabia resolver tudo! Ele entendia desse maquinário antigo e importado (europeu) de uma maneira que, muitas vezes, acabava
sendo contratado para resolver o problema pela firma que tinha que resolver o
problema!
Então, eu acho que existe um preconceito muito grande que vem dessa questão
da formação “formal” – o que eu também não entendo muito bem, porque faculdade de balé é uma coisa nova... bailarino era bailarino sem ter ido para uma faculdade, músicos eram músicos sem ter cursado uma faculdade de música... estudaram
desesperadamente, loucamente, mas não tinham essa formação acadêmica (que
o técnico também não tinha)!
Eu acho que isso pode ser um dos fatores, e eu acho que existe também uma
coisa do estrelato, que não é o backstage. O que está na coxia e o que sobe no
palco: existe uma distinção muito grande nesse aspecto... eu não sei onde isso
tudo começou, só estou aqui especulando contigo. Tudo isso é especulação, eu
não sei onde começou. Mas que existe essa diferença muito grande, existe! E, as
vezes, eu digo: chega bem próximo do desrespeito.

Você acha que existe preconceito entre os próprios técnicos?

Eu acho que hoje tem menos... olha só, eu não gosto desse discurso da mulher e
tal... é difícil sim, foi difícil sim, foi mais difícil, era mais difícil há quinze, vinte anos
atrás perto do que é hoje...
Você vai ter que provar, mas também te digo: na hora que veem que você está ali
para fazer acontecer, isso se dilui! Isso se dilui mesmo!
Eu trabalhei, quando era uma menina, com uma equipe de cinquenta homens, e
eu era a única mulher que pisava nesse palco. Depois de um tempo, quando eles
viram a quê eu vim, eu tinha muito respeito! Acho que eles até esqueciam que eu
era mulher! E eu sou toda pequenininha! (risos) Assim, é um mundo mais mascu-
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lino (no exterior também é), mas é um mundo que, quando você prova a que veio,
tudo se dissipa! Mesmo!

O que você considera importante para a formação de um bom técnico de teatro?

Acho que a prática. Não tem sala de aula que possa te dar o que você tem quando
pisa no palco. É igual ser professor. Eu fui professora, e te digo isso: não tem matéria pedagógica, não tem cadeira de psicologia, não tem nada que vá te ensinar
a entrar numa sala de aula e encarar cinquenta alunos de pré-vestibular. Não tem
como! Não tem nada que te deem! Você pode até estudar numa faculdade – e não
estou desmerecendo nada, muito pelo contrário, sou muito a favor de formação
acadêmica – mas não tem nada que vá substituir a prática! Você pode estudar
a teoria que você quiser de teatro, você pode conhecer todos os nomes... mas,
primeiro, que cada teatro é um teatro (é um universo desde o maquinário até o
material humano), cada produção é uma produção e, se você for para nichos diferentes então, é uma maluquice! Eu que trabalho com ópera, balé, teatro, música...
é totalmente diferente de um nicho para o outro! É uma outra coisa!

Quais as habilidades fundamentais para um diretor técnico?

Um diretor técnico, normalmente, é uma pessoa que tem que ter uma visão geral
da parte técnica. Ele é um mestre em generalidades técnicas, porque ele tem que
entender um pouquinho de cada coisa, e tem que ter uma noção muito grande de
produção em si. Ele é essa pessoa que costura os pedaços dessa colcha de retalhos. Ele precisa entender o que é necessário e o que é vontade... porque a gente
está lidando com um monte de egos! Eu sempre digo que tem uma diferença muito grande entre o que você precisa e o que você quer, né? E quando a gente está
falando aqui com artistas e diretores, muitas vezes, a gente tem vontade de dizer
“não”, mas a gente tem que parar e pensar “isso é necessário realmente para a
integridade dessa produção ou é apenas uma vontade que eles querem que aconteça? É uma cereja em cima do sundae, ou é realmente uma bola de sorvete que
a gente está botando nessa taça?”.
Ele tem que ter uma visão global técnica e uma visão global de produção. Acho
que tem que ser uma pessoa que prime por excelência – acho que é isso que a

238

gente está sempre buscando, até porque o que a gente faz é teatro, é ao vivo, e
não tem chance de voltar e consertar nada! Se errou, você errou de cortina aberta!
Você só pode melhorar amanhã, mas aquilo ali não tem como apagar. Ele tem que
ser um líder! Acima de tudo, ele tem que ser um líder.

Se um tropeça, todo mundo cai junto.

É, é um mecanismo. É uma grande máquina onde não importa o quão pequenininha
é essa roldana aqui, se ela para de funcionar, tudo não funciona! Isso foi uma das
primeiras coisas que eu aprendi: não existe o erro de um, o erro é coletivo.
Agora que a gente está conversando, eu me lembrei de uma lição que quem me
deu foi um contrarregra muito senhorzinho (ele já tinha bastante idade quando eu
comecei a trabalhar aqui), e ele dizia assim pra mim: “minha filha, em contrarregragem, a gente não tropeça no elefante, a gente tropeça é na formiga!”. Você não
esquece da mesa, mas você esquece da taça! E, as vezes, o cara está ali falando
da taça! No caso de ópera, as vezes, tem uma ária inteira sendo cantada sobre
aquele “objetozinho” que estava escondido embaixo do travesseiro da cama – é
ali que ele tem que estar e, se você esquecer, tudo para de ter sentido, né? No
balé, é o sapatinho da Clara, que fica ali escondidinho para ela matar o rato e,
se a sapatilha não estiver ali para matar o rato, o resto todo do balé para de ter
sentido! Então, é exatamente isso: você tropeça numa formiga, você não vai cair
no elefante de jeito nenhum... é uma lição que ficou para a vida pra mim! Eu sou
muito detalhista, eu tenho essa coisa muito forte com o detalhe.

Você considera a originalidade importante no trabalho de um técnico?

Do técnico? Eu acho que ele tem que ter originalidade para resolver problemas.
Normalmente, as pessoas chegam com ideias, mas elas não sabem muito bem
como executar essas ideias – você recebe um cenário e, de repente você vai montar aqui, mas não funciona! Esse palco tem um caimento assim, e a pessoa esqueceu de calcular que ele tem esse caimento, e aí? Como é que a gente vai fazer
isso? Então, ele é um... como seria um termo em português?... ele é um problem
solver... ele é um solucionador de problemas! E, para isso, você tem que ter muito
jogo de cintura e muita originalidade, não resta dúvidas.
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Mas você acha relevante ele estar desde o começo do processo de criação de
um espetáculo?

Depende do envolvimento do técnico. Eu acho que o contrarregra sim, porque ele
trabalha muito próximo do artista. Mas depende, se você considerar um iluminador um técnico, ele sim, o operador de luz sim, mas o eletricista cênico não. O operador de luz não precisa estar desde o princípio do processo, mas acho importante
que ele esteja pelo menos nos ensaios, quando a coisa já está mais alinhavada.
Definitivamente, eu acho que a figura do production manager é uma figura que
pode fazer esse papel, ser essa pessoa que está o tempo inteiro, desde o início
na sala de ensaio, porque ela entende o convívio com essa produção, ela sabe os
prós e os contras, as coisas boas e as coisas ruins, onde as coisas podem dar errado; e se essa pessoa está realmente, dessa mesma forma, ligada à equipe técnica,
ela vai ser um link, ela vai ser a pessoa que transmite essas necessidades para a
equipe. Eu acho que falta muito aqui no Brasil essa pessoa que faça essa ponte,
assim como falta tempo para se discutir o trabalho.
O tempo é todo dado para ensaios mas, quando chega a parte técnica, o tempo é
sempre comido! Até o tempo do ensaio técnico, as vezes, é comido porque você
vai dar o dia para o cantor cantar mais um pouco, para o ator encenar mais um
pouco, e você... esquece! Mas existe uma cobrança se deu errado! Eu falo muito
isso “ei, a minha equipe não teve ensaio! Vocês tiveram duzentos ensaios, mas
não cobre perfeição da minha equipe que não teve um ensaio!”. O técnico precisa
ensaiar, ele precisa discutir as coisas, é preciso que se tenha reunião, é uma coisa
que falta muito. O técnico é jogado no trabalho para fazer acontecer! Não existe
uma preocupação de dizer “olha, isso vai acontecer assim... as deixas vão ser essas por causa disso...”, normalmente, não tem isso! Você faz um roteiro, você joga
um roteiro na mão do cara, você dá as deixas no fone, e o cara que se vire para
pegar de supetão... a pessoa está ali para se virar, entendeu? A pessoa precisa
entender o que que ela está fazendo! Tem que ter uma reunião para explicar... são
esses os movimentos, é isso que acontece, vamos fazer um ensaio, vamos ver se
tem alguma dúvida ou algum problema... mas esse é, normalmente, o tempo que
é comido numa produção! É arrancado sempre do técnico, porque, no final das
contas, é aquela equipe que vai comparecer e vai fazer acontecer! Ele é o que faz
acontecer, mas sempre é arrancado do técnico isso.
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Considerando essas quatro nomenclaturas: direção de cena, direção de palco,
direção técnica e stage management, você acredita que elas se referem a um
mesmo profissional?

Não. Eu acho que uma pode eliminar a outra, porque tem umas que para mim se
misturam, e outras não. O diretor técnico é o diretor técnico, ele existe e ponto
final.

Você entende o diretor técnico mais vinculado ao espetáculo ou ao espaço que
recebe o espetáculo?

Ao espaço, ele está vinculado ao espaço. Ele é a pessoa que conhece a casa, conhece os problemas da casa, ele sabe as coisas que acontecem, como acontecem,
ele sabe onde dá defeito, ele sabe onde chuta para desempacar se for necessário... ele é a pessoa que conhece! Ele conhece a equipe e conhece a parte técnica
da casa, o funcionamento da casa. Então, ele está mais ligado à casa sim. Ele não
está ligado à produção, independente se é uma produção da casa ou de fora, ele
é ligado sempre à casa.
Aí, vem a figura que, para mim, podem ser duas: o production manager ou production stage manager, dependendo do tamanho da produção. Quando uma produção não é tão gigantesca, a pessoa pode ser uma dobrada. O production manager
é o diretor que vai juntar e fazer o link entre o artístico e o técnico, e ele entrega
na mão do stage manager, que é a pessoa que vai dar as deixas durante o espetáculo; ou, pode ser uma pessoa só, se for uma produção pequena. Ou seja, ele
alinhava e, durante o espetáculo, ele mesmo chama o espetáculo.
Quando você fala em diretor de cena, pra mim, a posição que ele ocupa é muito
próxima a do production manager. Eu acho que, quando a pessoa faz essa função
de production manager solo (sem ser stage manager também), é como se ela fosse o diretor de cena.

Entendo, até porque nem todo diretor de cena de teatro é stage manager, não
é?
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Não, nem todo production manager é stage manager também. Tudo depende do
tamanho do que você está fazendo. Eu te digo que, pra mim, trabalhando com
ópera, por exemplo, é impossível você fazer essas duas coisas. Porque quando
você é production manager, você está tão envolvido com tudo (até durante o espetáculo), e você tem tanta coisa para supervisionar, que é impossível você estar
num lugar chamando cues. Eu, particularmente, prefiro separar essas duas coisas,
a não ser que seja um espetáculo menos complexo ou alguma coisa que você faça
em turnê com muita frequência (porque assim você já tem um esquema montado,
um padrão e, tirando a diferença entre um espaço e outro, você já está, mais ou
menos, num piloto automático para certas coisas).
Eu nunca trabalhei assim. Na verdade, eu sempre trabalhei com produções que
vão embora rápido. Sempre trabalhei sendo contratada por uma casa ou por um
cliente específico para ser a pessoa que faz esse link. Então, pra mim, fazer as
duas coisas juntas sempre foi complicado. Já fiz uma coisa ou a outra e, algumas
poucas vezes (como em festivais de jazz), eu fazia as duas coisas, ou seja, eu fazia
toda a produção e, depois, eu era stage manager durante o festival em si – mas
daí, é porque a natureza da coisa é tão dinâmica, que é mais fácil você fazer do
que tentar passar o serviço para alguém. Mas assim, de um modo geral, eu acho
que é melhor separado o stage manager, do production manager e do diretor
técnico (que é uma coisa totalmente diferente dessas outras duas funções, que
podem se confundir ou não).

E o diretor de palco seria o mesmo que o diretor técnico?

É.
Aqui, no Theatro, a gente tem os coordenadores de palco. Eles não são production manager, porque eles não fazem esse link com o artístico, e eles não são os
diretores técnicos, porque tem uma figura acima. Então, eles são coordenadores
de montagem, de produção. É uma função bastante importante, na verdade. As
equipes têm os seus encarregados (os seus chefes de equipe), e eles supervisionam de um modo geral. Mas, pela própria natureza dos espetáculos que a gente
faz, eles estão mais na parte de cenografia do que no restante. É muito específico
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro mesmo. Foi nessa função que eu comecei
a trabalhar aqui, na verdade.
Quando eu voltei ano passado, era justamente a busca dessa pessoa que integra
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o técnico e o artístico. Eu trabalhei de outubro a dezembro como contratada por
produção para fazer isso. Então, eu trabalhei nas óperas e no “O Quebra-Nozes”
ano passado fazendo esse link entre o artístico e o técnico. E aí, esse ano, eu fui
nomeada chefe da divisão técnica. Fica mais específico com a rotina da gente do
palco, com a rotina técnica, mas, uma das coisas que a minha diretoria pediu é que
eu continuasse fazendo essa ponte.

Então, você é a production manager do Theatro Municipal do Rio de Janeiro?

Isso.

Você, por exemplo, assiste em vídeo os espetáculos antes deles virem para cá?

Depende do quão envolvido a gente vai estar no espetáculo. Eu procuro sempre
assistir o vídeo, conversar e, se eu não tenho essa oportunidade, eu tento, pelo
menos, assistir ensaios quando eles estão aqui. Agora, isso se faz muito mais
forte, como production manager, quando são as nossas produções, porque aí eu
acompanho desde a sala de ensaio, trabalho muito próximo dos nossos corpos
artísticos (do diretores, iluminadores, cenógrafos, ...).

E você assiste o espetáculo de onde?

Durante o espetáculo, depende muito da coxia. As vezes, é correndo para lá e para
cá... depende das demandas do espetáculo, e do que está acontecendo no frisson
daquela produção específica. Mas eu procuro sempre dar um pulo na plateia, para
ver da frente em algum momento, nem que seja uns cinco minutos de cada ato, eu
corro para a plateia ou a cabine de luz, e tento ver uns minutinhos da frente – até
para brincar do “jogo dos setes erros”, né? O que está bom e o que não está, o
que está batendo e na coxia não tem como a gente ver.
A gente tem uma televisãozinha aqui que mostra o palco, mas não tem como você
saber se a luz está batendo no cenário, ou se tem alguma coisa que está enrugada,
ou um pedaço que soltou... você tem ir ali na frente olhar. Eu olho, claro, quando
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a gente monta, mas aí tem o problema dos atos, né? As vezes, têm várias cenas
no mesmo ato, e isso é a certeza de que essas cenas estão corretas. Eu posso
sentar lá, e acompanhar lá da frente a montagem que vai começar, e as pernas
e o cenário estão no lugar, mas durante o espetáculo, na transição de uma para
outro... Então, eu sempre procuro dar uma olhada lá da frente, mesmo que seja
muito curta. Se for um problema que tem que ser solucionado na hora e que dê
para ser solucionar na hora, a gente soluciona. Eu estou sempre no rádio com a
equipe técnica inteira e, se for um problema que vai criar mais comoção do que
solução do problema, eu seguro a minha onda para resolver depois.

Como é que você sistematiza o seu trabalho?

Eu sou muito organizada. Mas acho que, no nosso trabalho, não existe fórmula!
Pode comprar todos os livros do mundo que vão te dar roteiros de espetáculos
e etc... mas isso só funciona, se funcionar para você. Então, eu trabalho, muitas
vezes, integrada com outras coisas que eu recebo de outras pessoas (em termos
de material, de papel impresso), mas eu transformo naquilo que funcione pra mim:
do cronograma (do schedule), que, as vezes, inclui um monte de coisa que não
me diz diretamente respeito, mas eu preciso saber porque eu estou trabalhando
num teatro; então, eu extraio desse cronograma coisas que não me dizem respeito
e crio um cronograma com as coisas que estão diretamente relacionadas a mim;
e tenho sempre um roteiro que funcione pra mim e um roteiro que eu distribuo,
que funciona para as pessoas que eu estou trabalhando (roteiro que, as vezes, é
diferente para cada técnico), porque não necessariamente o que funciona pra mim
ou o detalhe que eu preciso ter, outra pessoa precisa ter – quando você dá mais
informação do que a pessoa precisa, ela tende a não prestar mais atenção naquilo.
Assim, eu tenho uma série de coisas de material impresso, e alguns que eu crio
são para auxiliar as equipes que eu estou trabalhando diretamente, porque eu trabalho muito com os contrarregras em ópera e a gente tem muita coisa!
Então, é a sensibilidade da gente saber o que que funciona para eles, e o que não
funciona para eles, por isso, não necessariamente, a minha listagem é a listagem
deles (não só da organização do papel, mas da linguagem). A gente procura trabalhar juntos, e entender o que funciona! Eu vou organizar a mesa dos contrarregras,
mas o que funciona para você? Eu posso ter um modelo que eu acho maravilhoso,
mas se para o cara que está ali, de fato operando o espetáculo, aquilo não funciona, então, não funciona! Ou, as vezes, não funciona para o artista! Então, você tem
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que parar e rever – é a mesma coisa de dar aula, não tem como você achar que
a turma a, vai ser igual a turma b, que vai ser igual a turma c... porque, nunca é!
Pode ser a mesma série, pode ser o mesmo conteúdo, mas você vai ter que uma
outra forma de entregar aquele material para a turma! Nesse trabalho é a mesma
coisa, porque é material humano. Pra mim, é algo de logística, de organização,
mas não é de criação. É de organização mesmo, e eu sou perfeccionista, organizadérrima – é praticamente um “TOC” (Transtorno Obsessivo Compulsivo) – mas
sempre tendo a sensibilidade de entender que o que funciona pra mim (em termos
de organização e de papel) não é necessariamente o que vai funcionar para o outro. Acho que é a coisa de material humano, né?
Acho que, acima de qualquer coisa, eu gosto muito de gente, e eu acho que
quando a gente gosta muito de gente, a gente tem essa sensibilidade para tentar
entender o que funciona melhor para cada pessoa ou cada grupo.
Tem algumas coisas que eu falei, que eu não sei se eu fui muito clara. A questão
da mulher, tem uma coisa... eu não estou negando em momento nenhum a dificuldade, o que eu estou dizendo é que é um meio que te recebe! Mesmo que exista
um tipo de resistência, eu acho que depois de você provar a quê você veio, você
vai ser acolhida. Eu quis dizer que isso não é um empecilho, e não vai ser um empecilho nunca! Eu gosto de frisar isso: eu sou mulher, e vou ser mulher sempre em
qualquer coisa que eu faça na minha vida, com orgulho e com tudo o que eu tenho
direito! Não se deixem levar pelo discurso que esse não é um meio para mulheres,
porque isso eu ouvi quando quis entrar nesse meio! Mas não deixe esse discurso
tomar conta nunca! Não existe um meio para a mulher, o meio da mulher é o meio
que ela quiser estar, não importa qual seja! É onde você quer estar? Então é o
seu meio sim! E é um meio onde eu aprendi muita coisa, e fui muito bem recebida
pelos meus colegas (a maioria homens). Mas eu não generalizo ninguém por nada!
Não sou organizada por que sou mulher. Sou organizada porque sou organizada,
entendeu? Não tenho sensibilidade artística porque sou mulher, conheço milhões
de mulheres que não tem sensibilidade artística nenhuma, e conheço milhões de
homens que tem uma tremenda sensibilidade artística. Então, eu não rotulo por aí
não, e também não escolho minha equipe por esse ou aquele motivo. Quando eu
escolho uma equipe, a pessoa vai ser escolhida porque é boa no que faz, não quero saber se é homem ou mulher, se veio de Marte ou se é verde ou seja lá que cor!
Pra mim, é o trabalho que vem em primeiro. É saber executar bem o seu trabalho.
Já trabalhei com mulheres maravilhosas, e já trabalhei com mulheres que não funcionam; assim como já trabalhei com diversos homens que são maravilhosos no
que fazem, e outros que não são. Agora, eu não gosto dessa ideia de que “porque
eu sou mulher”... pra mim, isso não existe! Minha organização, não vem do fato de
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eu ser mulher! Eu fui criada com uma prima minha, que é como se fosse uma irmã,
que eu amo de paixão e que recebeu tudo que eu recebi, e ela é mulher e é totalmente desorganizada! Não quer dizer nada! Uma coisa não tem nada a ver com a
outra... eu não gosto dessas questões que nos colocam num lugar de exceção, eu
não sou exceção, eu sou quem eu quiser ser e eu ocupo o espaço que eu quiser
ocupar, porque eu sou competente, e não porque eu sou mulher.

Você conheceu muitos diretores de cena, ou, production managers?

Eu conheci muitos production managers, muitos! (risos) Eu fiquei muito tempo
fora, então, eu perdi meio que o rumo da história aqui no Brasil por algum tempo.
Eu saí mesmo, saí e fiquei quinze anos trabalhando fora – eu não vinha e voltava.
Então, eu não tenho uma pessoa que eu possa citar ou indicar.

Para finalizar, você gostaria de fazer alguma observação?

Olha, acho que, de tudo isso, pra mim, o mais importante (você levantou uma
questão que eu sou muito sensível a ela) é a questão da valorização do técnico de
teatro no Brasil. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser discutida. Muito.
Não sei onde isso exatamente começa, mas eu acho que isso tem que começar
dentro dos próprios teatros, né? Que o artista entenda o lugar e a importância do
técnico, e isso é de dentro para fora, eu acho. O lugar de barganhar, não é no salário do seu maquinista ou do seu eletricista! Porque você pensa dessa maneira?
Será que você realmente compreende?
Eu acho que uma das coisas que seriam muito boas, de um modo geral, e isso eu
estou falando para todos: é que houvesse uma educação a respeito do papel do
outro, aprender qual a importância do outro. As pessoas, muitas vezes, veem as
coisas de forma muito fragmentada: elas entendem a sua parte e o que elas fazem,
mas elas não tem muita noção do que as outras pessoas, dentro daquele mesmo
ambiente de trabalho, estão fazendo. Se cada um entendesse um pouquinho mais
do que o outro faz, haveria um outro tipo de cumplicidade entre as pecinhas desse
quebra-cabeça gigante – inclusive, a gente começou falando disso: se empacar alguma dessas roldanas, a máquina toda para! Isso é desde o cara que abre a porta
do teatro! Não importa o quão maravilhoso é o meu espetáculo, se ninguém abrir
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a porta do teatro, não tem público, não tem espetáculo, não tem o melhor artista
do mundo, não tem o melhor cenário do mundo, não tem nada! Então, é você se
colocar em perspectiva, se colocar no seu devido espaço, pensar no espaço de
cada um e na importância de cada um! Se trata de uma escuta do outro.

ANDRE HANAUER
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André, eu gosto de começar a conversa pedindo para as pessoas me contarem
um pouco da trajetória delas como técnicas de teatro. Então, eu queria ouvir
um pouco da sua história.

Vamos ver se eu consigo resumir... porque é grande, cara! (risos)
Mas o começo foi assim: eu tinha perdido meu pai, eu tinha entre dezesseis e dezessete anos, e eu estava estudando ainda. Aí, quando eu já estava completando
dezoito, teve um camarada que me perguntou se eu queria trabalhar, e eu tinha
que começar a trabalhar! Porque eu sou o homem da família, e eu precisava desse
serviço! Aí, rolou esse trampo no Theatro (Theatro São Pedro). Ele me perguntou
se eu queria trabalhar num teatro, e eu disse “cara, eu não sou um artista... eu
não sou nada!” (risos), e ele me falou “não, é na portaria, de porteiro”, “demorou,
vamos embora! Só tenho que ver o lance do quartel”, daí eu consegui dar baixa no
quartel, e peguei no Theatro São Pedro em 07 de maio de 1993.
Eu comecei como porteiro de quatro horas, eu entrava seis ou oito horas da noite
(não me lembro) e ia até o final do espetáculo. Só que eu também ia cedo pra lá,
porque tinham uns eventos, tinha que carregar cadeira, e fazer toda uma “mão”.
Um ano depois, eles me colocaram como de oito horas, e isso já deu uma subida,
eu pegava ao meio-dia, fazia toda um “mão”, e depois já ficava. Depois, pintou
uma vaga no palco e eu tentei (isso no segundo ano), só que o diretor na época
disse que eu tinha chegado atrasado e que a vaga já estava completa... e eu “pá!
que merda!”. Mas eu estava lá... até bala eu vendi no Theatro! Eles fizeram um
cesto assim, e eu meio descolado, meio cara dura, eu disse “essa eu encaro”, não
tem problema nenhum! Só que fizeram um cesto que era pesado pra caramba!
(risos) E aí, um ano depois mais ou menos, pintou de novo a vaga e eu fui rápido
falar com esse diretor, mas ele disse que não, que era melhor não, e que não ia dar
certo. Eu já estava desistindo, achando que era sei lá... sabe como é, né? (silêncio)
E aí, a dona Eva (Eva Sopher), uma vez eu estava parado na entrada do teatro assim lá dentro... Ah, a dona Eva é a pessoa mais importante do Theatro! Ela quem
fez toda a restauração do Theatro, porque eles iam demolir o Theatro! Isso em
72 ou 73, se não me falha a memória. E ela conseguiu fazer com que, ao invés
de destruir ele, fizessem a restauração! E isso levou onze anos! Foram onze anos
de batalha pra ter verba e essas coisas, e ela conseguiu. Foi reinaugurado em 83.
Falou em Theatro São Pedro, falou em dona Eva. E foi ela quem pegou e veio falar
comigo... porque, “bah”... eu já estava afim de procurar outro serviço, de arrumar
alguma outra coisa, porque porteiro, cara? O palco me chamava, sabe? Aí, um
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dia, ela (dona Eva) passou por mim e disse que não era para eu me preocupar, eu
fiquei feliz até, mas não sabia o que era. Nisso, umas duas ou três horas depois,
esse diretor me chamou e ele disse que tinha mudado de ideia. Foi a dona Eva
quem falou com ele, eu fiquei sabendo disso depois, né?
Eu passei para o palco em 96 (eu não lembro a data, mas acho que foi mais ou
menos por março também), eu comecei como auxiliar técnico, mas eu não conhecia nada! Nada, nada, nada... nem o nome dos refletores! Eu não sabia nada!
Pensa num cara cru! me pediam para pegar o refletor tal e eu falava “’bah’, qual
que é mesmo?”. (risos) Aí, eu fui aprendendo com a vida, com os caras falando os
nomes técnicos dos refletores, e daí eu fui aprendendo... fui me envolvendo com o
som, que eu gostava também, né? E cara, eu passei por três chefes antes de mim,
e eu tive três grandes chefes nesses vinte e dois anos.

Hoje eu posso dizer que você é o “chefe da casa”, aquele que sabe tudo sobre
a parte técnica do palco do Theatro São Pedro, é isso?

Esse sou eu no Theatro São Pedro.

Você inclusive que planeja as montagens com as equipes que vão para o teatro,
é isso?

As vezes, as pessoas entram em contato comigo, e, tem vezes, que é com a
produção do teatro, para ver o horário de montagens... e tem muito dos equipamentos no site também, de repente a pessoa olha no site e já vê a disponibilidade
a partir de tudo que tem. Mas quando eles têm dúvidas, eles entram em contato
comigo. Eu faço essa logística também, além de trabalhar. Somos uma equipe de
cinco (eu e mais quatro), e eu boto a mão na massa, eu não fico só coordenando.
Eu prefiro trabalhar também, porque “pô!”, é uma equipe, né?
Então, o iluminador chega com o mapa – as vezes, chega de cabeça e ele vai dizendo, mas é tranquilo, até porque, normalmente, quando ele sabe de cabeça, a
iluminação é mais simples – e a gente já vai montando a luz. E a gente tem um
esquema lá no Theatro que é meio assim: eu vou montando e vou pedindo os refletores que precisa, vou montando as varas que são necessárias, e os guris vêm
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ligando, anotando números, fazendo cabeamento e acabamento. Quando estiver
tudo montando no palco, eu subo na mesa e confiro um por um para ver se está
todo mundo “falando”, depois eu desço, e ajudo na afinação. Quem faz a programação da mesa geralmente é o iluminador mas, se ele não souber, eu fico ali para
dar uma dica. Mas tranquilo, é só fazer com cuidado e em equipe.

Pensando nas equipes que vieram antes de você, um teatro de 1858 exige uma
responsabilidade a mais?

Tem. Tem. É um peso, né? Porque tu leva uma equipe nas costas. Porque tu é
responsável por ela toda, né? E tu é o responsável pelo espetáculo, porque se der
algum problema... cara, eu vou ter que resolver! Se eu não resolver, não sai o espetáculo! É uma responsabilidade enorme, cara!
Tem que ter paciência para trabalhar nesse ramo e ser esse cara, tem que ser
responsável. Porque, as vezes, tu pega um iluminador que ele não conhece muito
ou ele é uma pessoa que, de repente, não tem muita interação com as pessoas,
e tem aqueles que tem cabeça erguida... então, tem que ter uma paciência para
lidar com certas situações.
É complicado... mas no começo é complicado, depois, quando as pessoas e
as equipes começam a se conhecer, melhora. As vezes, as pessoas chegam
apavoradas achando que não vai dar tempo e eles se surpreendem, porque dá
tempo e ainda sobra! É elogio direto, quando acaba o espetáculo. Quem não
conhece, passa a conhecer, e já vê que “poxa, a equipe do São Pedro não tem
tempo ruim”, porque a gente faz acontecer! E eu sou responsável por isso nesse
Theatro.

Toda a sua equipe é formado por homens? Todos aprenderam na prática, trabalhando no Santa Isabel assim como você?

Só tem homens.
Eu tenho um da equipe que ele começou há quinze anos (ele começou no finalzinho de 99), e ele também não sabia nada disso, só que ele entrou direto para a
técnica. No decorrer do tempo, mudaram muitas pessoas, mas hoje eu tenho um
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maquinista que é profissional no ramo, e eu tenho dois auxiliares: um eu peguei
cru, sem saber nada, estou ensinando ele, e hoje ele já está manjando bastante
de som (sabe bem do nosso equipamento, né?); e, o outro é aquele que sabe tudo
(risos) ou acha que sabe, mas ele é tranquilo e gosta do que está fazendo. Eu estou sempre alerta, porque é complicado, é muita responsabilidade. Mas tem uma
coisa que eu posso dizer: eu consigo contar com essa equipe! Eu sempre falo para
eles “hoje eu estou com a equipe redondinha assim”, porque a gente tem um ritmo
de trabalho que não cai, né? E a gente trabalha o ano todo, não é mole! Porque a
gente não divide a equipe, a gente trabalha os cinco pegando às nove horas, e os
cinco acabando o espetáculo. Claro, no decorrer do espetáculo, as vezes, dá para
dar uma reduzida e um ou outro vai embora. Mas, na montagem, os cinco estão
ali.

Você acha que tem alguma diferença em ser técnico e ser artista?

Tem uma diferença. O técnico, ele só sabe da parte técnica. Na minha concepção,
ser os dois não dá certo. Ou você é um e depois vai ser o outro, por exemplo, conhecer a parte técnica e, depois, ser artista... poxa, aí é legal!

Você considera a originalidade importante para o seu trabalho?

Tem que ser original e ter inteligência! Porque, as vezes, tem uma situação de um
espetáculo que você não consegue fazer no Theatro, e você tem que ser inteligente para dar uma segunda opção, entendeu? “Desse jeito que tu quer, não dá. Mas
a gente pode fazer assim...”. Conhecer o palco ajuda, mas, normalmente, quando
não dá, eu estudo uma maneira, porque um jeito dá! Então, eu acho isso legal assim, acho que isso é uma qualidade, a qualidade de nunca dizer não... “olha, desse
jeito não tem como, mas a gente pode fazer desse jeito, o que tu acha?”. Eu acho
que tem que ser assim, né?
Se tu é iluminador – como no meu caso, tem vezes em que eu vou fazer a luz de
um espetáculo e as pessoas estão com má vontade, sabe? Não sabem o que fazer, ou não querem ir lá montar... porque, as vezes, eu não conheço o ambiente e
o cara sabe e eu pergunto pra ele, de repente ele tem uma ideia melhor, né? Nesse
sentido, ser técnico e iluminador, é uma vantagem.
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Na maioria das vezes, os espetáculos que se apresentam no Theatro São Pedro
têm nas suas equipes um diretor técnico e um diretor de cena?

Eles têm essa figura sim. Geralmente, é o diretor de palco.
Eu notei que, hoje em dia, eles estão economizando nessa parte e botam um produtor que viaja junto como diretor de palco. Ele fica junto, mas ele faz mais a parte
de produção, né? Ele cuida mais da parte do se faltar alguma fita ou tiver que ir
buscar algum negócio. Ele faz mesmo a produção.

Quais espetáculos são mais frequentes no São Pedro?

Mais teatro e shows musicais. Ópera é uma vez ou outra e, ainda assim, quando
tem é local, porque em Porto Alegre tem a OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre). Agora, como eles estão sem lugar para ensaiar, eles estão usando uma
vez ou duas por mês o Theatro, e eles, lá por dezembro ou novembro, sempre
fazem uma ópera.

Mas essa ópera tem um diretor de palco?

Não.

E quando não tem um diretor técnico ou de palco, como vocês fazem?

Normalmente, é o iluminador que vem com a ideia, e depois vem o diretor para os
ensaios, mas o diretor quase sempre não se envolve na montagem. Tudo o que
ele tinha para passar, ele já passou antes para o iluminador, né? E depois, na hora
do ensaio, ele vai ver.
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Para vocês faz diferença conhecer a história da peca antes da montagem, ou
não?

Para nós não faz diferença. Para mim, o que realmente importa é que o cara saiba
o que ele está fazendo!

Vocês se comunicam como durante o espetáculo? Vocês usam intercomm ou
rádio?

Não. O Theatro tem essa deficiência, de não ter esse equipamento. E a gente usa
pouco aqui também, quando tem espetáculos que tem certas movimentações de
cenário, eles mesmos trazem isso. O próprio técnico deles (ou o maquinista deles)
conversa com os nossos maquinistas, e combinam os detalhes, do tipo “olha, eu
subo uma e você sobe a outra em tal momento, mas eu te aviso”.

Mas você costuma operar o espetáculo com eles?

Não. Só quando não vem iluminador. Aí, eles me contratam.
Porque o meu trabalho no Theatro é deixar pronto para de luz e cenário, tudo
prontinho para eles. Na falta dele, é um problema. Então, ou se contrata outro iluminador, ou ele me contrata.

Mas você conheceu alguns diretores de cena? Você acha importante ter essa
figura numa equipe que chega aí para se apresentar?

Sim... Normalmente, quando ele chega, ele chega se apresentando como o iluminador ou como o responsável pelo cenário. Ou, a gente fica sabendo durante a
montagem, na ação, daí é que eu vou perceber que o cara é o “bola da vez”. Tem
uns que se apresentam como diretor de cena, mas tem outros que não! Não sei se
alguém intitulou ele e aí, de repente, ele não quer... não sei porquê. Mas eu acho
que seria legal chegar e se apresentar como o diretor de cena. Eu também não te-
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nho costume de chegar e dizer que eu sou o coordenador técnico do Theatro São
Pedro. Só quando chegam com muita marra, aí eu digo “prazer, eu sou o coordenador técnico do Theatro São Pedro”. As vezes, é estranho a gente falar isso, mas,
eu por ser negro (sou eu e mais um outro lá que somos negros) e, se a gente estiver os cinco conversando e o pessoal chega, eles chegam, por exemplo, no meu
colega que é branco, achando que ele é o responsável... É incrível! Aí, ele sempre
pega e diz “não, o responsável é o André!”. Mas eu tento levar tudo na esportiva.

Interessante, André, porque eu pergunto isso para todo mundo: você acha que
existe preconceito entre os técnicos?

Eu acho que sim, e acho realmente que a mulher sofre mais. Porque, na minha
equipe, por exemplo, eu não tenho mulheres. Uma, porque não apareceu nenhuma para trabalhar, e outra que, normalmente, quando pinta uma vaga, eu sempre
penso no sexo masculino, né? Seriam quatro homens e uma mulher, ou seria cinco
homens e uma mulher... e eu acho que, nesse sistema, a gente tem é que trabalhar
a cabeça dos homens. Mas, realmente, ela tem que estar ali para ajudar a gente,
tem que trabalhar e pegar junto! Só que, infelizmente, ainda levam para o lado do
sexo frágil.

Interessante isso que você disse. Eu também acho que tem que mudar na gente, né? Os homens da equipe tem que trabalhar a cabeça para entender que a
mulher pode fazer a mesma coisa, ou não é porque você é gay que você não
pode fazer tal coisa, ou não é porque você é negro que você não pode ser o
coordenador técnico do Theatro São Pedro. Somos uma classe de trabalhadores que deveria se escutar mais para entender que entre a gente não dá para
continuar reproduzindo esses discursos, não é?

É, com certeza.
Eu conheço iluminadoras e técnicas de luz que trabalham super bem, mas nas outras partes técnicas eu conheço poucas que trabalham. Na verdade, aqui eu não
conheço nenhuma técnica de palco mulher. Operadoras de iluminação sim, mas na
parte técnica do palco, até agora não apareceu nenhuma! O que tem é cenógrafa
que não mete a mão, isso se for estreia do espetáculo, daí ela vem, mas não en-
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costa. Agora, mulher montando cenário, eu não vi aqui ainda! Existe mais técnica
mulher na parte de som, de operar e montar microfones, principalmente, em teatro musical. Bem, eu não sei se elas não estão se chegando, ou é o mercado que
não oferece oportunidade, né?

Você conhece algum curso de formação de técnicos de teatro em Porto Alegre?

Tem na faculdade... eu não lembro qual agora, mas é até perto do Theatro, só que
não é como técnico de luz, mas sim como lighting design.

E o que você acha que é importante para a formação de um bom técnico de
teatro?

A prática! Não adianta só a teoria! É legal ter a teoria também, mas é complicado
pegar um cara que veio da faculdade ou que fez o curso tal, e que nunca mexeu
em nada... “ah, mas eu fiz o curso tal!”... aí, fica complicado.! Se o cara aprendeu
na prática, poxa, esse é o cara mais esperto, aquele que vai saber resolver os
problemas.
Eu aprendi tudo na prática, a teoria foi depois. Eu fiz alguns cursos de iluminação
e som. Eu estava querendo fazer a operação, e eu operava som e luz, só que eu
optei focar na parte de iluminação.

O Theatro São Pedro tem espetáculos o ano todo?

O ano todo... mas fevereiro, normalmente, não. Eles param o mês inteiro ou da
segunda semana em diante, né? É quando eu consigo tirar férias, é um recesso da
parte da técnica.

Vocês já tiveram juntos algum tipo de treinamento?
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Não, porque a gente normalmente não tem tempo. Eu já passei por treinamos,
mas, por exemplo, a gente trocou a mesa de som e a mesa de luz há um tempo
atrás, e eu fui aprendendo a mexer e aprendi na prática, não com um curso! E, de
vez em quando, eu até ensino alguns iluminadores a mexer nela.
Eu tento puxar na minha equipe o lado de querer estudar. Eu sempre quis aprender, eu sempre perguntava “como é que faz isso? Como é que faz aquilo?”... e eu
sempre gosto quando eles fazem isso comigo, entendeu? Eu não me importo deles chegarem e falarem “André, estamos com um tempo livre, vamos ali na mesa
de luz para você nos mostrar?”, isso eu falo. Só que eu digo para eles que ninguém
é criança, “não vou pegar vocês pela orelha e levar lá na mesa, se ninguém quiser
aprender!”. Geralmente, quando eu falo isso, as pessoas vem, mas, depois, relaxam.

Então, acho que isso que você diz completa a tua resposta quanto a formação,
não? É importante a prática, mas não adianta se acomodar na prática. A curiosidade é uma característica importante para a construção de um bom técnico
de teatro?

É verdade.
Cara, eu sempre gosto de querer saber mais, pra mim, é importante isso. Tanto
que eu procurei serviço fora do Theatro para eu poder aprender, porque eu não
posso ficar também só no Theatro, né? Já trabalhei em empresa de locação como
técnico que ia para montar evento, e aprendi muita coisa ali também. Só que hoje
em dia, eu já não consigo mais porque é muita coisa, daí eu pego mais operação
de luz e coisas assim porque eu acho mais tranquilo.

Os grupos de teatro geralmente tem a figura do diretor de cena nas equipes que
chegam ao São Pedro?

Ele aparece! Ele aparece sim! Ele aparece bastante, eu só não sei se ele realmente
está ali como diretor, ou recebendo como diretor de cena. As vezes, ele até tem
consciência mas, como eu te disse, ele faz as duas funções: de produtor (que é
meio parecido, só que ele organiza também o lance de hotel e passagens) e, não
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sei se ele faz isso como parte do trabalho dele, ou se ele recebe um pouco mais e
faz também esse papel de diretor de cena. Porque ele está sempre junto, né?

E quais são as características mais importantes que esse profissional precisa
ter?

Cara, ele tem que, pelo menos, ter noção do que ele está fazendo! Por que têm
uns diretores de cena que são meio complicados... as vezes, nem ele sabe porque
ele está ali, né? Isso é raro, mas tem!
Ele tem que ter uma percepção do que ele tem que fazer, do que ele tem que preparar. Por exemplo, eu trabalho com o Grupo Tholl e, para eles, falta esse cara!
Porque a gente as vezes viaja, e pega lugares que... puxa, é muito complicado de
trabalhar! Eles têm números aéreos (lira e essas coisas), porque eles são circenses! E chega lá, e puxa... não tem como fazer ou tem reduzir o número, tipo, eram
duas liras e vamos ter que fazer só com uma, sabe? E isso prejudica o espetáculo,
sabe? Como eles são um grupo que se sustenta sozinho, eles não tem patrocinador e vivem só com a venda dos espetáculos, então, eles cortam certas coisas.
Quem monta são os artistas! Tem que dar um troféu para eles! Porque os caras
montam todo o cenário, montam o equipamento todo, e ainda tem que atuar e
depois desmontar. E falta esse cara (diretor de cena) no grupo! Ele é importante,
poxa... ele é muito importante.

Como técnico, o que você acredita que precisa melhorar no teatro que a gente
vem fazendo no Brasil?

Se você perguntar para quem já foi ou que conhece o Theatro São Pedro, eles vão
sempre dizer que é uma das melhores equipes técnicas do Brasil – pelo menos é
o que falam pra gente (risos). E na minha experiência de viagens, eu entendo porque o Theatro São Pedro tem uma boa equipe: porque a gente atende as pessoas,
e a equipe faz parte do espetáculo (não só quem vem, mas a equipe do local do
trabalho). Quando eles chegam no São Pedro, quem conhece, já sabe que tem a
melhor equipe, que vai dar tudo certo, e que a gente vai resolver qualquer coisas
para que dê tudo certo. Agora, o que falta são equipes nos outros locais, você
chega lá e só tem um na luz ou um no som! Você chega lá, e o cara está saturado!
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Ele tem que te atender e, as vezes, as pessoas chegam mal humoradas, né? Ou
ele deveria estar de folga naquele dia, ou coisa assim... Poxa, aí até tu amenizar a
situação e o cara ver que você é uma pessoa legal, e que eu estou ali para ajudar...
é complicado, cara! “Bah”!
A estrutura assim de equipe não é fácil! Aí, no faltar equipe, o que que acontece?
Se o teatro está bem equipado, ele com certeza vai, com o tempo, ter problemas
de equipamentos estragando, porque o cara não está nem aí, ou porque está ali
sozinho... queimou um refletor? Bota num canto! E aí, vai sucateando os equipamentos. A maioria dos teatros que tu vai, o equipamento é sucateado! Não tem
manutenção!
No São Pedro, a gente além de cuidar do equipamento (que é nosso, é o nosso
pão, né?), a gente também pega alguns dias do ano para dar uma limpada nos refletores, limpar as lentes, trocar as lâmpadas, sabe? Para que ele possa ter depois
uma vida melhor. Eu tenho também uma organização para falar com a produção
do Theatro quando eu preciso de lâmpadas... então, tem que estar junto dos caras, se não começa a se sucatear os equipamentos e o Theatro, não é?
Em Porto Alegre, se o teatro não é privado, se é da Prefeitura, pode escrever que
tu vai chegar lá e vai ter um ou dois para te atender! Aí, o cara te atende, mas,
daqui a pouco, some; e o equipamento tem, mas está com problema...

Infelizmente, eu acho que isso é no Brasil inteiro.

É, é geral, né? Mas eu acho que, por não ter essa equipe, é que começa a dar esse
problema!

Olha, André, mas eu conheço teatros com equipes grandes e com muitos equipamentos entulhados em salas e sem manutenção nenhuma! Suspeito que isso
tem mais relação com o respeito da própria equipe com o seu material e espaço
de trabalho, você não acha?

É! E, as vezes, é uma coisa simples! Um fio que soltou ou uma lâmpada que
queimou e é simples de repor! Então, mas é que a arte está sendo sucateada!
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Vale a pena ser diretor técnico do Theatro São Pedro?

Cara, eu gosto! As vezes, você nem conhece as pessoas e elas já chegam perguntando “quem é o André aí?”, daí a gente já sabe que foi alguém que falou que o
André resolve todos os pepinos e, poxa... eu fico feliz! Quando alguém diz assim
“vou no São Pedro”, “Bah! Tu vai chegar lá, fala com o André que é o cara que
resolve qualquer coisa, e ele é parceiro!”. Isso eu fico feliz, cara! E é um responsabilidade!
Eu sempre penso comigo que eu tive a hora certa de ser o coordenador técnico
do Theatro, se eu tivesse sido antes, eu ia dar com “burros na água”, eu não ia dar
certo! Sabe, foi na hora certinha! Porque eu tive uma experiência de vida dentro
do Theatro, e de pegar vários coordenadores, ver como eles trabalhavam, ver o
que era bom e o que era ruim, né?
Não dá para estar nesse lugar, e você me perguntar “tem como fazer isso?”, “não,
não tem!”, “Bah, e como é que a gente pode resolver?”, “Não sei!”... é ruim isso
para o próprio espetáculo e para a pessoa! Eu sei, porque eu já passei por isso e
já vi essa situação assim! Eu acho que a palavra “não” não deveria existir dentro
do palco. Deve existir o “poxa, como é que nós vamos resolver?”. Claro, tem situações que não tem como, mas sempre tem um segundo caminho, né?
As vezes, os iluminadores querem me mandar a planta ou, as vezes, mandam para
o Theatro e o Theatro me passa, e é legal para eu saber. Mas eu normalmente
entro de corpo e alma a cada espetáculo. Hoje tem um? Beleza, eu acabei tudo
ali. Vou para a casa, descanso e, no outro dia, às nove da manhã eu estou lá, e aí
que eu vou entrar de corpo em outro espetáculo. Vou ver com o cara se ele tem a
planta ou se não tem, ou se ele trouxe alguma coisa. Já teve situações, por exemplo, do cara me mandar a planta e “ah, eu vou chegar à uma hora da tarde, não
tenho como estar aí antes!”, e o que que acontece? A gente monta toda a luz, o
cara chega e diz “Bah, mas não era essa vara que eu queria usar! Eu ia usar a da
frente!”, daí é complicado porque a gente faz dois serviços, e isso é um problema
porque satura a equipe e é ruim... poxa, a gente vai ter que fazer tudo de novo, e
teve todo o tempo perdido na parte da manhã que era para fazer as coisas... mas
beleza! A gente fazia! Porque agora eu sempre coloco o seguinte: a gente não
monta antes, sem ter o iluminador (por exemplo, um dia antes), ele vai ter que
estar ali com a gente, se não a gente não vai montar para não ter esse problema.
Ele vai chegar, ele vai ver, vai ver qual é a vara, vai ver qual a posição... de repente,
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tem uma cadeira que tem um foco e tu bota uma luz mais para um lado ou mais
para o outro, e a gente tem que ficar ajeitando... então, sem ele, é um problema.

Engraçado você dizer isso, porque eu tenho pensado na importância da comunicação entre os técnicos, e acho que o diretor de cena tem um papel fundamental nesse sentido.

Eu acho que o sistema do nosso Theatro é um pouco diferente dos outros. Começa pelo nosso horário: nosso horário normal é das quinze horas até as vinte e três,
e é difícil um teatro ter esse horário. Antes disso, a produção tem que pagar hora
extra. A produção paga para o Theatro, e o Theatro nos repassa como hora extra
e, mesmo tendo um ou toda a equipe, o valor é o mesmo. Então, já começa por aí,
porque normalmente nos outros lugares o horário é a partir das nove da manhã; e
se tu tem uma equipe reduzida com três ou quatro, ela tem que saber se tu precisa de dois ou três no mesmo horário... aqui não! A gente tem a equipe inteira de
manhã até começar o espetáculo, ou até terminar a montagem (porque, as vezes,
a montagem é num dia e a estreia no outro). Então, pra mim, é indiferente o que
vai rolar. Para nós, o que é importante é a ficha técnica que a gente recebe (e
eu sempre falo para eles), que é o horário de chegada, o dia que é o espetáculo,
quando começa, e pronto. Por que eu vou ter o cara ali comigo, o iluminador vai
trazer a planta, eu vou conversar com ele (o Theatro não tem vara de frente, só
as laterais), daí, ele vai reorganizar a vida dele e a gente vai começar a trabalha.
E a gente segue um ritmo nosso, e o ritmo é bom independente de ter muitos
refletores ou não. Quando necessário, sou eu quem recebo os equipamentos
alugados também, mas a restrição é assim: eles (da empresa que está locando
os equipamentos) quem trazem a equipe para fazer a montagem do equipamento
deles.

André, tem alguma coisa que você não disse e acha importante falar?

Cara, não tem nada a ver com o seu trabalho eu acho... mas é um desabafo. Eu
acho que a cultura está morrendo, e a gente não pode deixar isso acontecer! Porque os Governos estão destruindo a única coisa boa de um povo, mesmo nos momentos que ele só quer curtir uma qualidade de vida melhor e esquecer um pouco
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dos problemas, sabe? Só que eles não estão pensando nisso, né? Porque, poxa...
quando eu comecei no Theatro, as peças ficavam, às vezes, um mês em cartaz! E
tinham patrocínio! Depois, foi diminuindo para duas semanas, e agora é raro um
espetáculo começar na quarta-feira... é ou sexta, sábado e domingo, ou sábado e
domingo. Eles falam que é muito por falta de verba e, tem gente que ainda vive de
bilheteria! E isso é um problema! É o nosso trabalho! A cultura tem que ser valorizada como se fosse saúde, como se fosse segurança... e é complicado isso, porque ela está desaparecendo, né? E se ela desaparecer... (silêncio) é um problema.

Existe uma relação afetiva entre a sua história e a do Theatro São Pedro, né?

Cara, tem gente que fala “Bah, mas o São Pedro sem o André....”, e eu falo “ué,
ele vai continuar! Em 1858 eu não estava!” (risos). Eu sempre digo que, poxa... se
eles deixarem, eu vou ficar ali, me aposentar, e continuar trabalhando. Por isso eu
tenho que evoluir, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, e eu não sei como vai
ser sem a dona Eva (Eva Sopher), porque ela já é bem senhora. A administração
é estadual, mas nós somos funcionários terceirizados que são do próprio Theatro.
Eu sei que, se eu sair dali, eu estou com o meu garantido, porque muita gente me
diz “pô, se você sair do São Pedro, vem trabalhar comigo!”, mas eu aprendi muito
ali. O Theatro me deu tudo, e eu aproveitei muito isso que o Theatro está me oferecendo... por isso a vontade de sair de lá é nenhuma! Para me tirar daqui vai ser
difícil, só se eles me mandarem embora mesmo!
Cara, eu curto! Eu gosto de trabalhar no Theatro! Gosto de atender as pessoas
bem, gosto quando as pessoas dizem “poxa, essa equipe é massa!”, isso é gratificante! Quando as pessoas agradecem e a gente vê o nosso trabalho valorizado,
é gratificante. Eu já entrei uma vez para os aplausos... e é massa, porque a gente
faz parte, né?
Eu dei uma entrevista uma vez para uma TV local e eles me mandaram o link...
cara, bah! Eu me emocionei pra caramba! Por que eles fizeram essa pergunta, e
eu disse que, quando eles estão aplaudindo, eles não estão aplaudindo só os artistas, eles estão aplaudindo a gente também! Porque a gente fez parte daquele
espetáculo! E é como um circo: tem aquela equipe que monta toda a estrutura,
depois desmonta, e segue para outra cidade para montar tudo de novo – mas as
pessoas que não conhecem como funciona, nem sabem que esses caras existem,
né? Quem só conhece o teatro pela parte da plateia, e não sabe a estrutura toda
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que é feita antes de começar o espetáculo, também não sabe que a gente existe.
Tem vezes que eles chamam um da equipe para os aplausos, e eu subi uma vez
no palco... foi legal, bem emocionante.

ANÍBAL MARQUES,
O PELÉ
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Pelé, eu gostaria de começar essa conversa pedindo para você me contar um
pouco da sua trajetória como técnico de teatro.
Só que, antes, eu quero te dizer que eu estava muito ansioso para te ouvir porque você é uma das maiores referências de técnico de palco, não só pra mim,
mas para todas as pessoas que eu entrevistei. Então, eu preciso começar essa
gravação te agradecendo, como pesquisador, pela disponibilidade de me receber aqui; mas também, quero te agradecer como um técnico de teatro brasileiro
e registrar que todos temos muito respeito e muito orgulho de você. Obrigado.

Poxa, obrigado! Eu quem agradeço, é um prazer...
Bem, eu comecei trabalhando com doze anos num estúdio de cinema (numa produtora) fazendo limpeza. Então, o que que acontece: na época dos anos 70, tinha
o Pelé, que era jogador de bola, e eu sempre estava ali como o cara que corria
para cá e pra lá dentro do cinema e do teatro... aí, me puseram esse apelido de
Pelé. Mas eu comecei fazendo limpeza numa produtora de cinema.
Aí, foram passando os anos e tal... Eu aprendi com um super profissional que se
chamava Pupi. Ele já faleceu, era um ótimo cenotécnico, muito respeitado, aprendi
muito com ele, e agradeço muito a ele e ao meu pai (que também me ensinou muito), que era o Batucada (Geraldo Marques). Eu trabalhei com o Pupi até os meus
dezoito anos, em cinema, teatro, feiras, televisão, tudo como “freela”... tinham
também os desfiles de moda, São Paulo Fashion Week na época em que o Paulo
Borges começou! Nessa época toda... foi aí que eu comecei!
Meu pai era maquinista de teatro, muito bem respeitado, e toda essa “malandragem de palco” eu aprendi com ele, esse jogo, esse saber tratar as pessoas, saber
o que a gente está fazendo... foi com ele que eu aprendi a participar do espetáculo, porque a gente, como cenotécnico, tem que participar do espetáculo! A gente
também faz parte do espetáculo! É a gente que mostra segurança para os atores!
Porque, se você é um técnico que não mostra segurança para os atores, eles não
vão confiar em subir num praticável na mudança de cena.
Então, foi assim que eu comecei... e de lá, eu muito curioso, parti para a pintura,
comecei a aprender a fazer pintura, texturas (isso na época dos anos 80); eu fui assistente de fotógrafo, fui contrapeso de grua (isso tudo no cinema); teatro eu fazia,
mas era muito pouco, porque o Pupi era o meu chefe, então, ele quem pegava os
trabalhos. Mas a gente fazia muitas feiras, eu viajei muito com a Rita Lee (a gente
fez turnê nos anos 70, e a gente viajou por uns seis meses nesse Brasil a fora).
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Mas eu comecei mesmo com teatro foi nos anos 80, quando eu fiz uma turnê com
Edson Celulari, Xuxa Lopes, Irene Ravache, Roberto Arduim, Cláudio Müller... essa
galera, entendeu? Foi aí que eu comecei a gostar mais de teatro! Até aí, eu não
estava aqui no Municipal (Theatro Municipal de São Paulo) ainda. Eu trabalhava na
Sala São Luiz, quando inaugurou a Sala São Luiz... eu já inaugurei muitos lugares!
(risos)
O Municipal eu conheço desde criança porque o meu pai, vira e mexe, me trazia
pra cá. Ele era cenotécnico do Municipal, fazia tudo e também conhecia esse “Brasilzão” a fora. Meu pai trabalhou aqui dos anos 50 até o começo dos anos 90 (que
foi quando ele faleceu), ele ficou aqui quarenta anos... meu pai era uma figura incrível! Ele estava doente no hospital, e fugiu do hospital para vir trabalhar de pijama
e tudo! (risos) Meu pai era uma figura!
Eu entrei aqui, como funcionário mesmo, em 1978. Meu pai era o maquinista da
casa, e o diretor técnico era o Chico Jaquieri.

Nessa época, quantos técnicos trabalhavam na casa?

Era mais... muito mais! Todo mundo entrou como funcionário, porque não existia
esse cargo na Prefeitura (de maquinista de palco, técnico de palco). Eles criaram
esse termo técnico de palco, e a Prefeitura criou esse cargo por causa do Municipal em 1977, porque antes, era todo mundo freelancer (era todo mundo contratado por temporada ou por peça), porque, antigamente, não tinha essa demanda
que se tem hoje. Mas também não existia esse mundo de teatros que se tem hoje,
eram poucos os teatros... tinha o Ruth Escobar, o Sérgio Cardoso e alguns poucos
teatros e salas de eventos – e os espetáculos tinham menos efeitos. Então, essa
equipe que era daqui, fazia tudo quanto era teatro em São Paulo – e fora de São
Paulo também, eu fui na inauguração do Teatro Nacional de Brasília (Teatro Nacional Cláudio Santoro). Existiam poucos teatros, mas hoje em dia aumentou e já
existe bastante gente!
Mas entrei aqui nessa época, em 1978, e entrei como maquinista, porque eu já
vinha trabalhando de maquinista com o Pupi, entendeu? Trabalhei para o Serroni
(José Carlos Serroni), o Felippe Crescenti, o Cyro Del Nero – eu não posso deixar
de falar do Cyro, porque ele foi um professor pra mim! Super mestre! Me dá até
arrepio quando lembro dele, porque eu com doze anos já estava aprendendo com
ele – isso no tempo de todas aquelas produtoras de cinema que essa galera tra-
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balhava! Eles eram os donos da praça! Se você estava trabalhando com uma dessas pessoas, você estava bem, você não estava desempregado nunca! Até hoje,
graças a Deus, eu nunca fiquei desempregado! E eu aprendi com eles, entendeu?
Eles são mestres.
Aí, a gente vai se aperfeiçoando, acompanhando a evolução (não sabia nem mexer no computador, e hoje eu sei um pouquinho, né?). Porque daí, em... 1998 (eu
acredito), eu me transformei num cenotécnico. As pessoas já me viam e falavam
“chama o Pelé que ele resolve!”, ou para fazer traquitanas... eu gosto de fazer
traquitanas! Eu gosto de fazer a coisa funcionar, entendeu? Por exemplo, se você
é um diretor e chega pra mim dizendo “ô Pelé, eu estou querendo fazer isso voar,
mas não estou sabendo como! Vamos estudar? Você me ajuda?”, “opa, vamos fazer esse negócio funcionar!!” (risos) Eu nunca digo não. Detesto dizer não! Sabe,
eu não acho legal um cara do palco falar “não, não vai dar para fazer”, porque se
não dá de um jeito, dá de outro! Porque nós estamos aqui para fazer o negócio
acontecer! O público não quer saber como você fez ou deixou de fazer, ele quer o
efeito! Então, esse é o nosso papel como técnicos de palco.
Eu me formei na prática, não parei em uma escola, não fiquei sentado, é na prática
mesmo! Cortando uma madeira errada, depois fazendo de novo, levando “puxão”
de orelha... eu aprendi a ler planta na raça, na prática do dia a dia, entendeu? O
Pupi punha lá num painel a planta, e dizia “se não souber, me pergunta”, ele pegava um papel, fazia um rabisco e falava “vamos construir tantos bancos desses, e
vamos fazer uns negócios giratórios, beleza?”, e a gente punha a planta lá, e fazia.
Foi assim que eu aprendi, na raça sempre (e até hoje)!

Então, como é que a gente pode pensar a formação de um bom técnico de teatro? O que é fundamental para a formação dele?

Um bom técnico, primeiro, precisa ter um pouco de conhecimento sobre todas as
áreas (um pouco de maquinário, de luz, de som,...), e gostar! Gostar do que faz,
ser apaixonado pelo que faz, ser curioso! Não é esperar ser mandado! Eu prefiro
estar a frente do diretor, quando o diretor fala “eu precisava...”, “eu já sei o que o
senhor quer, pode deixar que eu vou resolver!” – e eu acho que um bom técnico é
isso, é aquele que resolve as coisas! Por exemplo, se você pendurou um cenário e
ele quebra na hora do espetáculo, você tem que poder resolver! Mesmo que seja
em cena sem o público perceber... e isso só a prática que te dá! Porque, eu vou
falar uma verdade pra você: atrás de uma cadeira aqui, o cara sentado fazer um
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desenho... beleza! Mas lá, no palco, é outra situação! No palco, a história é outra!
É a prática, e a prática, e a prática, e o cara gostar do que faz, ser apaixonado
pelo que faz! Porque, desde o momento em que você está nessa profissão, você
esquece sua família. Você vive para isso. Você constrói uma outra família. Não sei
se você sabe, mas eu estou passando hoje por um tratamento, e as pessoas falam
pra mim assim “não, Pelé! Fica em casa! Vai ver os amigos! Vai jogar snooker! Vai
para a praia!”, e eu falo “mas como eu vou ver meus amigos? Meu amigos trabalham tudo em teatro! Minha família está aqui! Se não é desse Theatro, é de um
outro teatro, mas a minha família está toda no teatro!”, entendeu?

Você acha que existe alguma diferença entre ser técnico e ser artista?

O técnico e o artista, pra mim, são a mesma coisa. Eu julgo o técnico como um
artista, porque, o que ele faz nas coxias (e ninguém vê) é o verdadeiro espetáculo
que acontece! O público vê o artista, mas quem está fazendo as coisas por trás do
artista, é o técnico. Se o técnico falhar, o espetáculo acaba! Não depende só do
artista, depende do técnico. Então, é tudo uma coisa só! Eu acho que o técnico é
um artista sim. Um artista que tem que estar atento em tudo! Se ele vai entrar com
um carro, ele tem uma marca certa para aquele carro parar, aí, ele desce o cenário
certo para a pessoa pegar e subir naquela escada com segurança e cantar naquele
foco, e a luz vai acender na música e eles vão ter que fazer isso tudo no escuro! O
técnico é uma artista com muitas responsabilidades, porque toda a segurança de
um palco está no técnico e mais ninguém! Mais ninguém! É só o técnico de palco!

E se eu te pedir para definir essa figura do diretor de cena, como você explicaria?

O cara é diretor de cena porque ele entende de técnica; pra mim, o cara que é diretor de cena ele tem que entender de técnica. Não adianta você ter uma coreografia
que o diretor quer você ponha aqui, e você vai pôr aqui sabendo que tem um perigo e algo pode acontecer durante o espetáculo... Ele tem que ter essa consciência,
tem que respeitar e entender de técnica!
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Esse diretor de cena é um elo entre a realidade da produção e os desejos (e a
realidade) do artista?

Exatamente! Ele é esse elo! Porque, se não, a coisa não acontece.

Você considera que existe diferença entre o diretor técnico, o diretor de cena, o
diretor de palco e o stage manager?

Tem! Tem muita diferença entre os quatro!

Você pode me explicar quais as diferenças?

Eu vou tentar, não sei se vou conseguir...
Por exemplo, o diretor técnico chega em mim e fala “Pelé, nós vamos ter uma
ópera x, ela tem uns painéis que nós vamos pendurar, ela tem um voo...”, daí,
eu, como cenotécnico, vou dizer para ele “isso pode ser assim” ou “não pode ser
assim” ou “tem que ser ‘assado’”, porque quem define isso é o técnico da casa,
dentro das possibilidades da casa, e sem fugir da história que eles querem contar.
Quem decide como vai pendurar e onde vai pendurar, é o diretor técnico da casa;
principalmente o da casa, porque ele conhece a casa e sabe os problemas que
podem acontecer.
O diretor de palco dirige mais o momento da cena... “está pronto aquilo?”, “podemos fazer?”, “podemos usar?”, e é para ele eu digo se está pronto e se podemos
começar ou não.... e “ah, mas eu preciso começar!”, “não está pronto! Você assume isso? E se alguém se machucar?” – isso, comigo, não rola!

No Theatro Municipal de São Paulo vocês tem um diretor de palco da casa, que
é fixo, né? Mas esse profissional existe aqui há quanto tempo?

Sempre teve, mas não fixo. Cada produção trazia o seu, porque essa pessoa que
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vem (assim como o diretor de cena) está junto com o diretor artístico. Ela está
acompanhando a história, ela sabe a história, e ela vem com isso e passa para nós
da montagem. Mas ela também vai ensaiar o coro, ela vai ensaiar com a orquestra...

O diretor de cena e o diretor de palco não são a mesma pessoa, né?

Não! O diretor de cena é o diretor de cena desse espetáculo, e o diretor de palco
se comunica com todo o teatro. Ele vai nas reuniões, ele quem vai dizer se isso
pode ou se isso não pode, e ele tem que conhecer o palco! Porque o diretor de
palco tem que ter o conhecimento técnico do palco e o conhecimento burocrático
também – o diretor de palco está aí para resolver esses problemas, e não a parte
técnica do espetáculo em si. Ele não cuida só da montagem, ele cuida do todo, do
contexto todo.

E porque surgiu a necessidade de um diretor de palco fixo aqui na casa?

Por que assim, quando eles vinham com a companhia, eles vinham conversar com
a gente, falavam comigo e, por exemplo: “olha, Pelé, nós vamos montar isso, isso
e isso... e vai mudar a cena tal, tal, tal..”, e ok; mas tinham situações que, quando
chegava na parte burocrática, eu não podia resolver! Quem tinha que resolver era
o diretor técnico, junto com o diretor de palco. Eu resolvo as partes técnicas da
cena que vai acontecer, mas a burocracia por trás... “olha, eu preciso de tantas
pessoas”, daí eu peço as pessoas, mas quem vai arrumar ou não essas pessoas,
não sou eu, entendeu?

Mas ele também precisa chamar as deixas ao longo do espetáculo, né?

Exatamente. O diretor de cena também vai chamar as deixas, por isso ele tem que
ter uma mínima noção de partitura, porque não é só ele falar que vai entrar objeto
tal, ele tem saber chamar! Esse é o papel do diretor de palco aqui, que é o Gabriel
(Gabriel Barone) quem faz, e que, antes, quem fazia era o Zero (Ronaldo Zero); e,
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quando vinham os freelancers, eles também faziam isso. “Atenção para descer a
vara ‘tal’!”... não que a gente não esteja atento, até porque, as vezes, eles também
podem dar uma falha, mas ele tem que chamar... esse é o diretor de cena! Aqui a
gente tem uma “ilhazinha” onde a gente opera, que onde fica com o intercomm,
eu até batizei ali de “Tonto do Palco”. (risos)

Porque “Tonto do Palco”? (risos)

A gente tinha a Escola de Bailados (Escola de Dança de São Paulo, antiga Escola
Municipal de Bailados) e eles vinham sempre aqui, assim como qualquer outro
espetáculo... aí, a diretora da Escola pedia uma coisa, depois pedia outra (na verdade, não era só da Escola, vinham outros diretores assim também) e, técnico que
é técnico, ele é malandro dentro do palco... (risos) Por exemplo, o José Possi Neto
(que é muito divertido) falava pra mim assim “Pelé, vamos pentelhar?”, “vamos!”.
Aí, tinham umas bambolinas, uns cenários e tal, e ele ficava “desce um pouquinho
lá na vara tal!”, aí eu só balançava a vara e “tá bom?”, “tá ótimo! Vamos para a
outra?”, “vamos!”... eu só balançava a vara, mas ela não saia do lugar! E ele achava que, agora, estava perfeito! (risos) E aí, eu fiz isso uma vez com a diretora da
Escola, e ela ria e me falava “mas vocês estão me fazendo de tonta, né?” (risos)
Antigamente, as varas eram operadas daqui de baixo, então, era tudo na deixa da
mão, era tudo manual; agora é meio a meio (um pouco de cada), mas eu prefiro
a manual que é mais original, é mais gostoso, é mais sensível para operar. Você
sente o espetáculo junto com você! Sabe, parece que você está ali e “pô, eu vou
descer e é na música que tem que parar! Tenho que operar no tempo da música!”... me dá até arrepio quando eu lembro, cara! É muito gostoso isso! (silêncio)
Mas aí, o que que a gente fazia com a diretora da Escola? A gente só balançava a
vara, e um dia ela viu e disse “vocês estão me deixando doida! Vocês não estão
nem mexendo!”, “não, a gente mexeu sim”, “vocês deveriam escrever aqui: ‘Tonta do Palco’”, e aí nós pusemos! (risos) Saiu até no jornal isso daí! Até hoje essa
cadeira está ali, e tem muitos diretores que não quiseram sentar ali depois que
eu contei essa história! (risos) “eu não vou sentar ali não, vocês vão me fazer de
tonto!”.
Sabe, o importante de um espetáculo é a coisa acontecer do jeito que a direção
quer, mas o “como deve ser feito”, deixa com o técnico! Deixa o técnico lá que ele
faz bem feito!

274

É importante que todos os técnicos conheçam a história do espetáculo? Por
exemplo, se um diretor de cena que chega com um espetáculo e conta a história
da peça pra vocês que vão operar, isso é importante?

Sim! É muito difícil eles fazerem isso, mas eu acho necessário para a gente saber
o que que a gente está fazendo, como que a gente vai fazer essa montagem, e
isso afeta a sensibilidade do espetáculo. Por exemplo, você monta uma ópera
com aquela escadaria de um “La Traviata”, e a mulher entra com uma roupa grande com um véu arrastando... então, eu não posso fazer um cenário que possam
enganchar na roupa dela! Tudo isso a gente tem que saber! Porque a gente está
ajudando eles!
Mas o diretor de cena, as vezes, tem tanta deixa para dar, que ele só fala na hora!
E eu acho que quando ele fala “atenção” a gente já tem que estar atento! Mas a
gente tem que saber do que se trata! Antigamente, a gente fazia assim: o nosso
diretor técnico reunia todo mundo e falava “a gente vai montar o cenário tal, a história é sobre fulano, se passa em tal lugar, esse cenário é assim, essa montagem
vai ser de tal jeito...”.

E hoje? Como é que vocês sistematizam esse trabalho? Porque é muito pouco
tempo, né?

Além de ser muito pouco tempo, eu vejo muito ego! As pessoas não querem
passar as informações, elas querem pegar a planilha e a história, ficar com elas
embaixo do braço e “não, não... pode deixar que, depois, eu te falo!”... pô, gente!
E se der uma dor de barriga em você, e você não estiver aí na hora? Vamos parar o
espetáculo? Não é para construir juntos? A gente não está fazendo esse trabalho
juntos? Então, vamos trabalhar juntos! Põe esse negócio na mesa e explica o que
é que está sendo feito! Ninguém vai pegar o seu emprego!
Por isso que eu gosto de dar aula, por isso que eu gosto de explicar as coisas para
as pessoas, porque eu não tenho medo disso, sabe? Eu passo tudo! Esses meninos que estão aqui, o Paulinho (Paulo M. de Souza Filho) e o Marcelo (Marcelo Luiz
Frosino), são os futuros chefes do Theatro Municipal! Eu passo tudo, deixo tudo
na mão deles! É assim que tem que ser! Eu tenho que passar! Vai chegar uma
hora que eu não vou trabalhar mais. Eu adoro quando eu vejo que eu tenho uma
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equipe que sabe resolver todos os problemas lá no palco... Isso é muito satisfatório! Porque que eu vou guardar tudo isso pra mim? Mas, hoje em dia, eu vejo que
tem muito disso nessa geração... é um medo, sabe? E é uma besteira isso!

No Municipal, além de receber espetáculos de fora, vocês têm as produções internas (da casa), correto? Então, nesse caso, como funciona? Vocês participam
do processo de criação de alguma maneira?

Não... também não. Eles mandam uma planta e avisam “a gente vai montar isso
tal dia”.

O nosso trabalho é sempre muito atropelado pela falta de tempo, né?

Bem atropelado por causa do tempo! É tudo para ontem! O tempo é menor, e
querem que aconteça muitas coisas sem dar condições, e isso também é muito
grave! Você quer que o cara voe, que o papel voe, que caia a chuva, mas não quer
comprar o material... aí, é difícil! Entendeu?

Quando chega um grupo de teatro, e um integrante da equipe se apresenta
como diretor de cena, o que você espera dessa pessoa, Pelé?

Eu espero que ele entenda de técnica e seja compreensivo. Não é porque o diretor
falou para ele que tem estar pronto tal hora, que tem que estar pronto tal hora. Ele
não pode ter medo de dizer “não” para o diretor, porque a maioria tem medo de
dizer “não”! “Não, não vai estar pronto!”... poxa, eu falava para o Neschling (John
Neschling)! As vezes, ele estava ensaiando a orquestra antes das apresentações,
e perguntava “Pelé, amanhã vai estar pronto?”, “Maestro, infelizmente não vai dar
por causa disso, disso e disso” – por isso que ele também tem que saber de técnica, porque, se ele disser “não”, ele vai ter que saber explicar o porque não vai
estar pronto, entendeu? Então, ele não pode ter medo!
Eu acho que o verdadeiro diretor de cena, tem que saber que as palavras “não”
e “sim” foram feitas para serem ditas, e ele tem que conhecer de técnica – tenho
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que olhar pra ele, e dizer “esse cara manja”! Ele chega no cenotécnico e nas pessoas que estão trabalhando e pergunta “e aí? Você acha que vai dar tempo?”, e
não o “ah, tem que montar porque o diretor quer!”. Quando eu vejo que esse diretor entende de técnica e é compreensível com a equipe técnica... porque ele vai
entender, vai saber se o cara está enrolando, o por quê que não foi feito... se ele
entender da técnica, ele não vai ter nenhum problema.
Você decora até o barulho da batida do martelo para ver se o cara está realmente
batendo no prego, ou se ele está só fingindo... eu escuto, e sei pelo barulho! Então, se o diretor de cena tiver esse conhecimento, ele vai longe, porque está bem
de todos os lados!

Pelé, eu estou lendo um autor para a minha pesquisa (Richard Sennett), e ele
entende que um artista prescinde de duas coisas: autonomia e originalidade.
Considerando isso, você acha que a gente tem espaço para a autonomia e a
originalidade no nosso trabalho?

Falta espaço de autonomia.

Mas e a originalidade? Você disse que gosta de criar traquitanas, por exemplo.

Originalidade a gente tem, porque teatro é isso! Teatro é ilusão, né? É uma fantasia! Eu não preciso construir uma árvore de verdade ... eu não preciso trazer uma
árvore original aqui, eu posso fazer uma fantasia dessa árvore! Porque eu vou cortar um tronco de uma árvore de verdade se com um tubo de PVC eu posso fazer
um desenho, chamar os artistas, e construir uma? Pra mim, teatro é isso.

O que você acha que precisa melhorar para o técnico de teatro aqui no Brasil?

Tem tanta coisa!
Eu acho que... como é que eu vou falar?... o técnico de hoje em dia, ele não tem...
ele mesmo precisa de mais confiança nele mesmo, entendeu? Eles são muito
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retraídos por causa da opressão! Eles são muito pressionados! Principalmente o
maquinista, o maquinista é muito pressionado!
O que que está acontecendo hoje muito? O valor! Eles estão pegando – não desmerecendo a profissão de ninguém – mas eles estão pegando carregadores para
fazer serviço de maquinista! Você quer baratear.... aí, o técnico vem trabalhar num
lugar desses, e faz qualquer coisa! Porque eles ganham um salário desse “tamanhinho”, e não sabem a responsabilidade que tem um maquinista dentro de um
palco. Ele vai pendurar coisas de toneladas! Eu penduro nesse palco aqui coisas
de três, quatro toneladas, se um cara me dá um nó errado lá em cima, isso vem
tudo à baixo, e eu mato gente no palco! Então, ele não vai fazer aquilo com amor,
ele não vai fazer porque ele quer que esteja bem feito... não acontece, eu vejo que
não acontece! E isso está piorando cada vez mais!

Quantos técnicos trabalham no Municipal hoje?

Pouquíssimos.
Eu tenho doze maquinistas no período das onze da manhã às onze da noite, tenho
que dar uma folga por semana para cada um, um domingo para cada um, e ainda
tem a central de produção. Por exemplo, hoje de manhã, eu tenho cinco técnicos:
um está de folga, um ficou doente, e eu tenho três para montar uma orquestra
desse tamanho. Na turma da tarde, um vai para o médico, um está de folga, e eu
tenho três de novo! Entendeu? Aí, ainda me chega aquele que não está com muito
apetite... é difícil! Hoje em dia, está acontecendo muito disso!

Como você faz para tentar manter esse apetite no pessoal da técnica?

É só pela necessidade financeira! Eu procuro contornar o máximo possível... “vai
para o médico, meu filho? Vai lá, que a gente dá um jeito aqui!”. Eu falo para
a direção “olha, não deu por causa disso, disso, disso, e porque eu não tenho
gente”. É a realidade do país inteiro!
Agora, aí vem uns diretores de não sei onde da Europa e dizem “mas lá, na Europa, a gente faz duas, três óperas por mês!”... “mas quantos técnicos você tem
lá? Qual o espaço que vocês tem para fazer isso?”, eu já fui em vários teatros da
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Europa e (nada, nada) só de maquinista na parte da manhã, são vinte! E tem mais
uns dez contrarregras! Aqui, eu tenho doze maquinistas e quatro contrarregras –
dos contrarregras: um saiu (por isso que eu estou fazendo entrevistas), outro está
no Balé da Cidade, um está na Central de Produção, e outro foi para o médico.
Eu não tenho o que fazer! Eles tem estar também no Balé da Cidade, na Escola
de música, no Coral Paulistano, no Coral Lírico de Música... tudo que pertence ao
Theatro Municipal de São Paulo.

Essa redução de profissionais foi gradativa ao longo dos anos?

Não. Isso foi quando o Theatro Municipal começou a virar empresa. Não só o
Theatro Municipal, mas todos os teatros de São Paulo! Começou a virar empresa?
Acabaram os teatros! Não sei se vocês perceberam!
Começou a acontecer isso, e aí, você não forma ninguém! Porque, se vai ganhar
pouco depois futuramente? Quem vai querer trabalhar num teatro desses para ganhar mil reais por mês? Ninguém, cara! É um trabalho exaustivo, que exige muita
responsabilidade... entendeu?
Então, eu vi essas coisas começarem a acontecer quando os teatros começaram a
virar empresa – você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você tem hora
para almoçar, você tem hora para tudo! Mas e a hora do espetáculo? Se eu, nesse
período de oito horas, não conseguir acabar o que eu estou fazendo, eu largo e
vou embora?! Deu a minha hora, e eu vou embora? Eu mandei um cara embora
daqui uma vez por causa disso aí. Eu falei “dá para você ficar mais dez minutos
pra gente terminar de pendurar esse cenário?”, a gente estava na maior correria
com a montagem, e ele disse “não, já deu meu horário!”, “beleza, mas você não
serve para trabalhar em teatro.”. Está todo mundo no mesmo barco! Não se pode
abandonar, e deixar os camaradas na mão!

E você acha que ainda existe muito preconceito no meio técnico?

Ainda tem! Mas eu estou cortando isso! Aqui tem mulher... tem a Valéria (Valéria
Lovato), tem a Sandra (Sandra Satomi Yamamoto), tem a Paloma (Paloma Neves)... todas foram minhas alunas na SP (SP Escola de Teatro), e eu estou queren-
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do trazer mais! Quero botar mulher na maquinaria! Eu quero acabar com esse preconceito! Porque, nos anos 80, só teve uma maquinista aqui no Theatro Municipal.

Você lembra o nome dela?

Ai, agora eu esqueci... mas ela era muito boa! Muito boa!
E posso te falar uma coisa que eu percebi na SP? As mulheres estão mais ativas
do que os homens! Elas tem muito mais força, muito mais gás! Eu fico, assim, de
boca aberta! E tem que acabar com esse preconceito! Ontem já deveria ter acabado! Não pode ter isso não! Não existe isso, não existe, de jeito nenhum.
Claro que tem coisas que a mulher não vai fazer igual como um maquinista, mas
setenta por cento elas fazem igual ou melhor!

Independe se é um homem ou uma mulher, a sensibilidade é fundamental no
trabalho de um técnico de teatro, não?

Muito! Se não tiver sensibilidade, não dá pra fazer! Tem que ter noção, porque,
você vai puxar uma vara em cena durante a música, e não pode sair dando “soquinhos”, tem que fazer deslizando, no tempo certo, com a música. Tem que ter uma
noção da música, acompanhar os ensaios... por isso que a gente tem que saber a
história!

O Ronaldo Zero me contou que nesse trabalho, como diretor de palco do Municipal, ele fazia a ponte entre o Theatro e o grupo que está vindo, no sentido de
mostrar a realidade do Theatro e estabelecer esse diálogo com a produção e a
parte técnica do grupo.

Isso! E ele também chamava o “show”.
Outra coisa importante também, é que a gente nunca pode operar um espetáculo
com um só técnico sabendo aquele momento – tem que ser dois, três, ou quatro,
se possível. Todo mundo tem que saber de tudo. Eu brigo muito com isso “não,
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não é você quem vai operar isso não! Hoje, quem vai operar é ele, e amanhã é ele
(um outro)”. Tem muitos diretores que não gostam “ah, mas ele fez bem feito!”,
“e se ele faltar amanhã? Quem é que vai fazer? Não vai ser o outro? Então, o outro
tem que saber também, mesmo que ele faça de uma forma diferente, mas ele tem
que saber fazer!”... e os diretores não gostam, mas isso é importante até para a
formação do técnico.

Como vocês organizam uma montagem aqui no Municipal?

Depende do tempo, né? Por exemplo, a gente tem dois dias para montar uma ópera, então, “pessoal da luz, vocês descem a vara aqui de trás que a gente monta o
cenário aqui, e você começam com a luz na frente, beleza?” (é a mesma coisa o
som), depois a gente cruza, e vamos embora...
É muito difícil ter ensaio técnico hoje em dia! Não acontece! Tem ensaio de balé,
tem ensaio do coral, tem ensaio da orquestra, mas o ensaio técnico... e aí, o que
que acontece? Aí, vai da prática do técnico! O que que a gente faz? Um pouco
antes, a gente faz um roteiro (primeiro ato, tal... primeiro movimento, tal...), e a
gente fica com o intercomm e tenta pegar esses macetes todos. Nos primeiros
dias, é um transtorno danado! Mas, depois, a gente vai, por nós, mudando os sistemas, fazendo algumas marcas, fazendo algumas coisas. Sou eu quem divido a
equipe, e eu divido de acordo com os ensaios – por isso que a gente tem que saber, tem que ver os ensaios, a gente tem que participar, a gente tem que entender
o que vai acontecer, entendeu? A gente precisa saber o que a gente vai fazer e
como a gente vai se preparar, só que isso não anda acontecendo.

Em que momento você sente que os teatros começaram a virar empresas, como
você disse?

Começo dos anos 2000. Antes, eu tinha aqui vinte e dois maquinistas, dez contrarregras, oito iluminadores (se eu não me engano), gente de manutenção que vinha
dar apoio pra gente (porque, as vezes, a gente tinha que fazer uma água entrar,
uma parte mecânica de encanamento, e o pessoal da manutenção todo vinha dar
apoio pra gente).
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O “Terrible” ainda trabalha aqui? Ele é o funcionário mais antigo da casa?

Trabalha! Mas o funcionário mais antigo daqui, sou eu. Por que o “Terrible” trabalhou aqui nos anos 70, e saiu, desapareceu. E ele foi o meu professor, o “Terrible”!
Aí, um belo dia, ele estava passando na rua... “e aí, Pelezinho, tudo bom? Você
continua aqui?”, “Tô aqui! Mas e aí, quer vir trabalhar aqui, ‘Terrible’?” (eu perguntei pra ele do nada!), “Ah, estou fazendo uns ‘freelas’ aí, mas eu já tô velho...”,
“Imagina, rapaz! Vem aqui comigo!”. (risos) Hoje em dia, ele é técnico fixo, ele é
maquinista, mas eu deixo ele mais na Central Técnica de Produção.

Só fiquei com uma dúvida: na Central, vocês constroem todo do cenário, daí,
esse cenário vem para o Theatro, e a mesma equipe que construiu lá é quem vai
montar ele aqui?

É, isso. Porque a gente só tem uma equipe. Dependendo da situação, eu tenho
que levar todo mundo pra lá para organizar alguma coisa ou montar alguma coisa
e, depois, essa galera vem pra cá para poder operar o espetáculo ou fazer alguma
coisa. Eles procuram trazer noventa e nove por cento pronto, aí aqui só fazem
alguns ajustes.

E vale a pena ser técnico de teatro?

Vale!!!!
Nossa Senhora! A coisa mais linda do mundo é ser maquinista! Pelo amor de
Deus! Você participa de tudo! Eu não vejo teatro sem maquinista em lugar nenhum! Mesmo um maquinista de cinema... você não vê um cinema sem um maquinista, ou uma televisão sem um maquinista! O cara quer pendurar um refletor,
fazer um rebatedor para luz, e já grita “ô, maquinista!”... Vixi... como vale à pena!
Não tem melhor profissão no mundo!
Apesar dos pesos e diferenças que a gente tem... porque ninguém vê o maquinista com bons olhos, todo mundo vê o maquinista como aquele cara bravo, aquele
cara bruto, aquele cara sem educação – “ah, não mexe com aqueles caras! Aque-
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les caras são tudo ignorantes!”. Mas vale muito a pena. Eu fiz minha vida assim, e
estou bem feliz graças a isso! E ao meu martelinho que eu tenho guardado lá até
hoje, desde quando eu ganhei quando eu era criança! É, meu filho, é a coisa mais
linda que tem.

Bem, para finalizar, tem alguma coisa que você não disse e gostaria de falar?

Uma coisa que eu queria fazer é uma escola técnica de teatro para técnicos de
palco. Esse é o meu sonho. Sempre quis, porque eu gosto de passar o que eu
aprendi para os outros – e eu não nasci sabendo, e a nossa área está precisando
muito, entendeu? Eu gostaria que tivessem mais pessoas, mais diretores, mais
empresários que olhassem para esse lado da parte da maquinaria. Porque, você
pode ver, tem curso de iluminação, de sonoplastia, de cenografia... mas não tem
curso de técnicos de palco!
Então, eu queria que esses empresários investissem mais nessa equipe, para o
teatro, num geral, não acabar. Eu queria muito que alguém olhasse mais para esse
lado. Eu fiquei muito satisfeito quando me indicaram para esse prêmio (Prêmio
Governador do estado de São Paulo para a Cultura 2018, indicado na categoria
Teatro), porque é sinal que alguém está vendo alguma coisa! E a gente não pode
perder a esperança... Eu nunca perdi a esperança, e eu vejo o dia em que isso aqui
ainda vai melhorar!
O técnico não é indicado em prêmio nenhum... porque que não indicam uma camareira? Porque é só o iluminador? Ou só o do som, o figurinista, o cenógrafo...?

Eu acho que o que falta é darem espaço para que essas outras vozes possam
falar também.

Exatamente. Eu também acho.
Uma camareira é uma profissional que também faz parte do espetáculo! O maquinista, a mesma coisa! E o cenotécnico, o contrarregra... só que essas pessoas
não aparecem! Se você ver a vinheta de todas as televisões, você nunca vê “maquinista – ‘fulano de tal’!”, você não vê! Aparece aquele monte de nomes, mas só
diretor, só diretores e atores, e mais nada! Parece que as coisas vão sozinhas para
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o lugar!

Pelé, eu investigo a direção de cena e trabalho com isso, mas nem as pessoas
de teatro parecem entender essa profissão! Só que nesse processo de pesquisa
sobre a direção de cena, eu constatei que, mesmo sobre os outros técnicos de
palco, não existe praticamente nada escrito a respeito!

Não tem.... não tem. Nada ao quadrado! Essa tem sido a minha briga desde que
eu me conheci como gente! Aqui no Municipal mesmo, nos anos 90, eu cansei
de brigar! “Porque que o nosso nome não está no programa?”, “não... é porque
o diretor não quer mais”, e pronto. Antigamente, a gente entrava para agradecer
nas estreias! Agora, a gente não entra mais! Não pode mais! Isso foi uma época
boa, por que, no dia da estreia, eles punham a gente pra dentro... pô, isso era tão
bacana... todos os técnicos e tal...! Depois, do nada, um diretor aí apareceu e “não
pode mais!”. Só entram o diretor, o figurinista, o iluminador, só os criadores... e
nós...?
Agora, eles lembram muito da gente quando dá uma merda! Aí, “ô, quem fez
isso?”. “ah, foram os maquinistas!”. Primeiro erro, em qualquer erro que tiver no
palco, é erro do maquinista! E é por ser a base da pirâmide que a gente tinha que
ser mais reconhecidos! Você entendeu? Mas não é, infelizmente não é.
A gente é muito marginalizado, nesse sentido. Isso sempre foi, não é de agora,
mas parece que agora piorou, né?
Qualquer um está fazendo! Por exemplo, a gente montou essa orquestra aí agora,
tem os praticáveis, tem as cadeiras, e sabe... se dá uns cinco minutos, e a empresa
fica mal, eles mandam todo mundo embora, contratam um monte de carregadores, colocam uma pessoa só para conduzir aqui. É assim que estão indo as coisas!
Estão caminhando para esse lado, infelizmente.... infelizmente, isso é muito triste!
Mas eu queria que os empresários olhassem mais pela parte da técnica.

Se eu fosse contar a história dos maquinistas de teatro brasileiro, quem são as
figuras que não poderiam ficar de fora desse relato?

O Jorge (Jorge Avelino Ferreira Silva), ele foi maquinista e hoje ele é cenotécnico;
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o Denis (José Denis Rodrigues do Nascimento).... nossa, esse moleque é muito
bom!; o Brettas (Fernando Brettas), que é cenotécnico, mas manja dessas coisas;
e o Rodrigo (Rodrigo Nascimento), que está no Theatro São Pedro aqui de São
Paulo, ele é filho do Estevão (Estevão Nascimento, um maquinista muito bom que
já aposentou), e o Rodrigo hoje é chefe lá, ele é muito bom! Ele tem futuro, e o pai
dele era do ramo...

É herança de família? Porque o seu pai também era do ramo, né?

É herança de família... fica mais fácil pra gente, porque a gente vem de pequeno
nisso. Agora, aqui nesse palco e aí fora, eu tenho um monte de filhos... eu, graças
a Deus, já dei emprego para muita gente, e não me arrependo de nada, sabe? Tem
uns que já quiseram me derrubar, mas também faz parte... e eu estou aí sempre
de porta aberta, sempre dando chance para pessoas interessadas nessa área...
Por que a gente precisa, a gente... os maquinistas, acho que não merecem (se
emociona)... ser tratado do jeito que está sendo tratado. (silêncio) Fiquei emocionado agora. É que eles não merecem, porque eles trabalham muito, eles pegam
no pesado, sabe? Eles sujam a mão na graxa, eles se machucam... e eles fazem
isso porque querem? Não fazem! Mas ele faz pelo espetáculo, pelo amor que ele
tem ao trabalho dele.
Pra mim, valeu muito a pena, eu estou aqui desde 1973... é a minha vida toda! E eu
tenho muito orgulho! Não tenho vergonha de pôr o martelo na cinta e estar com a
roupa suja no meio da galera, sabe?
As vezes, acabava a estreia, e tinha coquetel – eu sempre fui convidado, mas eu
nunca fui. Porque eu falava “e a minha equipe? Não fui só eu quem fiz não!”, não
vou. Se eu estou aqui é graças a eles, eu tenho que valorizar essa equipe, esse
pessoal, e todos que já passaram por mim, entendeu? Estamos juntos! Eu não fiz
nada sozinho! Ninguém no teatro faz nada sozinho! Você não vê ninguém convidar
um maquinista para ir num coquetel depois de uma estreia! Ele não é lembrado,
sabe? Porque, mesmo que ele não esteja desmontando, ele não é convidado! Pra
gente arrumar um convite para assistir um ensaio geral, já é uma briga danada! É
difícil, cara! Os caras sofrem muito, mas é o sistema, né? E, quem sou eu?

CELSO REEKS
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Celso, eu gostaria que você começasse me contando um pouco da sua trajetória como técnico de teatro.

Bom, a minha formação, imagino que como a da maioria dos brasileiros, é completamente esquizofrênica.
No colégio, eu sempre o cara geek pra nerd, mas não o “cdf” hiper mega estudioso
porque eu ficava transitando entre as coisas das ciências e das artes. Então, estava sempre na parte de veia artística e comunicação na escola, mas, ao mesmo
tempo, eu era um dos caras que se dava melhor nas ciências exatas – matemática, química, física eram minhas especialidades. Eu era totalmente inserido nos
grupos nerds e ao mesmo tempo da galera alternativa: era do grêmio do colégio,
produzia o jornal, produzia os festivais, mas ao mesmo tempo estava ali jogando
RPG, acompanhando todas as coisas de ficção científica, super acompanhando
coisas de astronomia, física, essas loucuras todas. Quando eu terminei o colégio,
eu queria ser ao mesmo tempo físico ou um artista, eu não sabia o que escolher.
Prestei biologia, não passei, mas também não tinha nada a ver; e acabei entrando
em comunicação, Rádio e TV. Nessa fase eu tinha banda, então a minha relação
com a arte sempre foi muito mais pelo meio da música. Entrei em Rádio e TV na
FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) porque achava que era alguma coisa que meio que conseguia juntar tanto a parte técnica quanto a parte artística,
mas eu larguei no meio.
Quando chegou a internet no Brasil, eu fui convidado para produzir sites. Na produção de sites, eu era o cara técnico, era o cara que fazia a programação, fazia a
configuração de servidores... fazia toda essa parte que normalmente não é muito
associada à parte criativa. Mas, em paralelo, eu e minha dupla de direção de arte
tínhamos um projeto de web art que trabalhava a aplicação da tecnologia para
dentro das artes. Eu trabalho com computadores desde 86, 87, quando eu tinha lá
pelos meus dez para onze anos de idade foi meu primeiro contato com o computador – isso numa época em que ninguém nem sabia o que era um computador.
MS-DOS, tela verde, essas coisas todas...
Então, eu tinha uma relação com a tecnologia, com as exatas e com a arte se
cruzando ali. Meu contato mais sólido com as artes cênicas foi enquanto eu ainda estava trabalhando com internet e fui convidado pela namorada de um amigo
meu a fazer um curso de teatro com a Monica Rodrigues no antigo Espaço Piccolo
que ficava na Vila Madalena. Era um espaço cultural na rua Girassol, em cima era
o Piccolo, embaixo era o espaço compartilhado entre a Nau de Ícaros e o Naum
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Alves de Sousa.
Nessa de fazer o curso de teatro, fui curtindo essa coisa e participando de alguns
saraus que rolavam lá. Depois que acabou o curso, alguns meses depois eu fui
convidado pelo Paulo Rogério Lopes (que tinha escrito o espetáculo de conclusão
do curso) para participar de alguns ensaios com a Nau de Ícaros porque a Nau de
Ícaros tinha acabado de desmembrar e estava no meio da produção do espetáculo e ele precisava de um cara que comandasse uma banda em cena e ao mesmo
tempo fizesse alguns personagens. Então, ele me chamou, foi quando eu conheci
a Nau de Ícaros e comecei as minha aulas de circo.

Isso em que ano?

Isso foi... de 98 para 99, mais ou menos. É... eu conheci a Nau de Ícaros no começo
de 98, aí fui fazendo aulas de circo... aí, no meio de 99, no meio da primeira grande
bolha da internet, eu fiquei de saco cheio de internet porque fui parar numa agência e me senti usado pela publicidade, aí eu larguei e o pessoal da Nau de Ícaros
me chamou para treinar com eles – sair dessa coisa de só fazer aulas, e treinar de
fato. Uma coisa foi levando à outra e quando eu vi, no final de 99, eu já fazia parte
da companhia.
Nos primeiros anos eu fiquei mais só cuidando da parte de cena, estando em cena
como ator, acróbata e palhaço, e cuidando da parte tecnológica da Nau de Ícaros.
Eu fazia o site, eu cuidava da comunicação, quando tinha projeções ou qualquer
outra coisa que estivesse mais envolvida com a tecnologia, eu estava lá.
Depois de uns anos, quando um dos membros que era arquiteto e o outro que era
engenheiro já não estavam mais lá, acabou caindo na minha mão toda essa parte
da técnica mesmo, da direção técnica, de montagem, de projetar as estruturas e
os aéreos todos porque eu era o nerd do grupo. Ainda sou. (risos)

Então, essa relação com as ciências exatas te aproximou do trabalho como técnico?

Exato, me aproximou total. Se eu já cuidava da parte tecnológica, hoje cuido da
tecnologia e da técnica física de fato, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Além da
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experiência, volta e meia eu me vejo forçado a pesquisar novas técnicas, novas
soluções, trocar ideia com outros técnicos da área a medida que a gente trabalha
com técnicos que chegam e que a maioria são escaladores. A gente trabalha muito com escaladores de rocha – diferente da galera de rapel que é mais urbana, a
gente gosta de pegar a galera do mato mesmo – e eles trazem sempre algumas
soluções completamente loucas. Também trabalhamos as vezes com cenotécnicos que também contribuem com esse cruzamento da cenotécnica.
É uma formação totalmente autodidata, sem nada clássico, sem nenhum certificado
– o que por um certo lado eu acho ruim, adoraria que eu tivesse passado por uma
formação técnica, mas que ela infelizmente não existe no Brasil, teria que ir lá para
fora para aprender isso.

Celso, eu tenho a impressão que no circo a técnica está muito arraigada no
trabalho de todo mundo que atua, por exemplo, não tem como você fazer um
número no trapézio se você não conhece ou entende a forma como ele foi instalado. É isso?

Hoje já mudou um pouco isso.
No circo mais tradicional, isso é o padrão: é o próprio artista... é o próprio trapezista que produz e confecciona o seu trapézio, que instala o seu trapézio... e a mesma coisa vale para todas as outras técnicas circenses. Dentro do circo tradicional,
normalmente, o próprio artista é também o seu próprio técnico. Óbvio que você
tem ali os... putz, agora me fugiram completamente os termos que o pessoal usa
dentro do circo. Mas, no circo tradicional, você tem o cara que é responsável por
coordenar a montagem da lona, mas a trupe inteira ajuda e trabalha junto na hora
de montar e subir a lona. Então, por mais que tenha uma pessoa que coordene,
todo mundo sabe de tudo que tem que fazer lá. Todo mundo conhece todos os
nós, todo mundo conhece como tem que estar estruturada uma lona, qual o nível
de tensão que você dá nas amarrações todas – porque você não pode tensionar
nem muito, nem pouco –, e tem uma série de informações ali que acaba sendo
dominada por todo mundo, a grande maioria de uma forma mais leve, mas sempre tem uma pessoa que manja mais. O louco é que isso tudo sem uma formação
científica, né? Sem um conhecimento cientifico do negócio, é é tudo na prática,
que nem um pedreiro. O pedreiro vai executar o que o engenheiro projetou dentro
de cálculos matemáticos, mas o engenheiro vai ter uma noção mínima de todas
as questões de estabilidade, segurança; se você pede para o pedreiro calcular os
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níveis de tensão, resistências e etc, ele não vai saber. E é a mesma coisa no circo,
a maioria das pessoas vai saber, por exemplo, qual é o melhor nó para fazer, qual
é a forma que você vai envolver a cinta, quais são os equipamentos adequados
para cada função, o que se conhece é o lado prático da coisa e não o lado científico, técnico.
Hoje, com essa coisa do circo contemporâneo onde a gente vai até as escolas e
faz as aulas todas, você acaba tendo artistas que não tem tanto conhecimento
técnico sobre as coisas, vai saber o mínimo como circense.
Na Nau de Ícaros, se eu pedir, qualquer membro da companhia vai saber pendurar
um trapézio, um tecido. Mas, se eu pedir para criar alguma coisa, a maioria não vai
saber porque não tem o nível técnico avançado para conseguir projetar e ter uma
ideia de como faz essa montagem do equipamento ou da estrutura aérea porque é
realmente um conhecimento mais específico. No final das contas, o circo tem dessa coisa... mesmo porque tem uma regra que é passada desde o circo tradicional
que é: você só se pendura naquilo que você mesmo montou. Você nunca confia o
seu aparelho aéreo à outra pessoa, porque é a sua vida que está ali em risco; ou,
você até delega à outra pessoa a montagem, mas você passa e confere tudo para
ver se está tudo certinho.

Qual a nomenclatura que vocês utilizam? Diretor técnico?

É, a gente convencionou chamar de diretor técnico porque é um nome que fica
mais claro para as pessoas.
O rigger é o cara que trabalha em altura, o rigging na verdade é a técnica das
amarrações. Então, o rigging é uma palavra em inglês que é aplicada para qualquer coisa que envolva amarrações, sistemas de polia, etc. Ele tem origem mais na
náutica, então, se você for fazer uma busca no Google por “rigging” vai vir náutica,
vela, veleiro, como é que amarra as velas, sobe as velas... você olha para um navio
antigo e é corda para tudo que é lado, tanto que todos os nós que a gente usa são
nós de marinheiros.
No teatro você tem o stage rigging. Eu tenho uns livros de stage rigging que eu
mandei trazer, e não tem nenhuma literatura pro circo, pelo menos eu não encontrei nenhuma. Mas para o teatro tem uma literatura, com todas as amarrações,
todos os tipos e sistemas de maquinaria, de cordas, o que eles chamam em inglês
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de hemp system que é o sistema de maquinário de corda – que aqui é em cisal, e
originalmente era corda de cânhamo, igual nos navios em que, originalmente, todas as cordas e velas eram feitas de cânhamo; então, em inglês se convencionou
chamar de hemp system.
Então, o rigger – que o termo que a gente usa aqui – é o cara que se pendura e
faz todas as montagens aéreas. Ele existe tanto no circo, como no teatro, como
na área de eventos, né? O cara que sobe para montar luz, montar aqueles palco
gigantes, aqueles sistemas de som todo... é tudo rigger.

E vocês precisam de quais autorizações de segurança para subir?

Aqui no Brasil,... no Brasil, apesar do povo ficar meio de saco cheio com as certificações, o Brasil é bem atrasado nesse sentido. Aqui, a única exigência que uma
pessoa precisa ter para uma pessoa poder subir e fazer uma montagem é o certificado chamado NR 35 (Norma Regulamentadora para trabalho em altura), que
é o de segurança em altura. Subiu um pouco mais do que dois metros, qualquer
funcionário de qualquer coisa precisa ter o certificado de NR 35. Só que a NR 35
não é suficiente, né? E ela é válida para qualquer serviço que envolva, no mínimo,
subir uma escada. Então, é incompleto. Se você pega na Inglaterra, tem um certificado chamado IRATA que é um treinamento que você faz de trabalho em altura
(rigging) onde você vai aprender todas as questões de segurança, todas as questões de montagem, o uso correto de todos os equipamentos, o uso correto do seu
equipamento de segurança.
Uma coisa que a gente sempre faz aqui errado: você vai subir a dez metros de
altura, daí você sobe, sobe, sobe e chega lá em cima e você clipa, não... Você tem
que ir clipando e subindo, mas ninguém faz isso aqui, salvo raras exceções. Eu
inclusive, porque muitas vezes o espaço não tem condições para você fazer isso.
Mas o IRATA te ensina tudo isso, e você primeiro precisa passar por esse curso
longo, depois você ainda precisa passar por não sei quantas horas práticas (então,
você precisa trabalhar na prática, em vários serviços) e isso vai computando num
banco de horas práticas, e só depois que você completa um número mínimo de
horas que você volta lá e finalmente recebe o certificado IRATA, e está cem por
cento habilitado a fazer esse trabalho.
Então, você tem ali um rigor técnico de segurança mil vezes maior do que aqui no
Brasil. Eu, por exemplo, sou a favor que no Brasil se tenha isso. Mas não adianta
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você ter um IRATA, você saber tudo sobre segurança e você chega num teatro, vai
subir nem que seja para afinar uma luz a três ou quatro menos de altura (que não
é muita coisa), e você não tem um sistema de segurança, não tem nada, mesmo
os equipamentos que usam, tipo aquelas escadas horríveis de alumínio... tudo é
errado aqui no Brasil! Salvo raríssimas exceções, mas não tem.

Como diretor técnico, quais são as suas responsabilidades dentro da Cia. Nau
de Ícaros?

Primeiro, tem mais essa parte de projetos, né? Então, para todo espetáculo e
para todo evento, eu tenho que desenhar um projeto técnico. Isso tudo eu acabo
cruzando com uma engenheira – que é uma parceira nossa, é quem emite nossas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica). Também sou responsável por
fazer as visitas técnicas, por fazer contato direto com o responsável técnico de
infraestrutura, ou de segurança, ou de qualquer coisa do espaço onde a gente vai
fazer o espetáculo.
Além disso, sou responsável pela manutenção e organização dos nossos materiais. Então, ali no galpão a gente guarda as nossas coisas e quem sabe onde está
tudo sou eu, quem tem atenção sobre todos os nosso equipamentos para saber
quais estão totalmente usáveis, quais estão começando a chegar num uso excessivo e precisam ser substituídos, quem vai atrás de equipamentos quando a gente
precisa, ou de novas técnicas... tudo isso sou eu.
E, quando a gente vai fazer um evento ou um espetáculo, eu também faço toda a
coordenação da montagem.

Inclusive de luz, som, toda a equipe?

Tudo, uma coisa tem que dialogar com a outra, não tem jeito. A gente sempre tem
um iluminador, um cara que é responsável pela montagem e luz, mas ela tem sempre que dialogar com a nossa técnica para não ter cruzamento. Uma preocupação
que a gente sempre tem é que um refletor não pode ficar muito perto de uma corda ou qualquer outro equipamento aéreo nosso, porque pode queimar uma corda,
uma cinta, e causar um acidente terrível – como a gente já viu acontecer.

293

Então você sempre cruza o mapa de varas com o mapa de luz?

Sempre. Eu sempre cruzo com o iluminador, mesmo porque é um iluminador que
já trabalha com a gente há quase quinze anos, e que, inclusive, aprendeu a fazer
toda a montagem dos aéreos, das estruturas e tudo mais. Então, quando eu vou
conversar com ele sobre o quê que eu vou montar e onde ele pode montar a luz,
a conversa já fica super simples, o que fica mais difícil é quando eu vou fazer isso
com algum iluminador de evento que não tem o hábito, mas, nas conversas, acho
que eu sou bem didático nesse sentido.

Você tem o hábito de explicar tecnicamente para a sua equipe porque que isso
está aqui, onde isso deve ir, porque isso funciona assim?

Sempre. Para a minha equipe eu tenho que explicar menos porque a galera já
sabe, né? Em qualquer montagem minha eu faço questão de explicar absolutamente toda a montagem que eu vou fazer, porque é importante, primeiro, para
tranquilizar o outro lado.

Que é quem está te recebendo?

É, quem vai me receber e – com toda razão –, as vezes, você chega em alguns
lugares que tem um nível de exigência de segurança muito maior. Hoje em dia o
SESC (Serviço Social do Comércio) já é muito, mas muito mais exigente do que
era antes. Ou, vamos fazer um evento no Espaço Cultural Porto Seguro, é uma
seguradora, então os carss tem umas exigências que extrapolam um pouco até o
que a gente precisa.
Você chega num lugar e, as vezes, você tem que trabalhar ali na retórica para convencer o chefe de segurança de trabalho que cada artista que está em cena não
precisa usar nenhum capacete, nem uma cadeirinha e nem um sapato de bico de
ferro (que são as normas de segurança do trabalho em altura). Cara, risco também
envolve risco, e envolve uma questão estética também, e técnicas que também
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não vão funcionar se eu fizer de capacete e cadeirinha.

Mesmo porque um dos maiores interesses de alguns números de circo é flertar
com o risco, né?

Sempre, e é um flerte controlado que, quando você vai chegar em cena, você cria
esse truque, essa ilusão. As vezes, você cria a ilusão do risco, as vezes, o risco é
zero e você transmite para o público essa ilusão porque o povo quer ver é o risco.
A galera quer ver o circo pegar fogo, quer ver o perna de pau cair, quer ver o trapezista cair, você olha o numero do trapézio de voos, e você nunca vai assistir um
numero de trapézio de voos – a não ser no Soleil (Cirque du Soleil), talvez – mas
num circão tradicional, o número do trapézio de voos sempre vai ter alguém caindo na rede, errando uma passagem e caindo na rede, para mostrar que tem um
risco e também para alimentar essa sanha do público pela desgraça alheia.

E você consegue participar do processo de criação como diretor técnico?

Sim, porque eu sou artista também, eu sou intérprete também. Eu sou um caso
mais específico.

Você acredita que a equipe técnica ajuda a pensar o processo de criação?

Sempre.

Vocês tem um treinamento que é praticamente diário, e tentam criar uma dramaturgia cênica utilizando o trabalho desenvolvido com esses equipamentos.
Então, em que medida você acha que a técnica contribui para contar essa história?

Absolutamente tudo, porque a técnica vem desde o começo da criação da dra-
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maturgia, no nosso caso específico. Na Nau de Ícaros a gente trabalha com uma
dramaturgia meio coletiva. O espetáculo vai sendo trabalhado de uma forma muito
coletiva do começo ao fim, então, a gente se envolve em todas as etapas do processo de criação. A gente normalmente chama alguém para fazer a dramaturgia
de fora, mas ela acontece durante o processo.
Para dar um exemplo, a gente tem um espetáculo chamado “Menor que o mundo” que fizemos no Teatro do Sesi (Serviço Social da Indústria) da Paulista, com
direção e dramaturgia do Léo Moreira (Leonardo Moreira) da Cia. Hiato, e foi a primeira experiência dele com algo que não fosse teatro, um outra experiência com a
dramaturgia, porque você tem que trabalhar a dramaturgia do corpo e uma outra
linha narrativa. A gente teve os primeiros processos de pesquisa, né? Com todos
os exercícios dele com viewpoints, com improvisos, com várias outras coisas. O
espetáculo era uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, então a gente
trabalhava as poesias do Drummond, trabalhava os exercícios para ele começar
a coletar informações para começar a construir a dramaturgia. Quando ele veio
com a primeira proposta de dramaturgia, o primeiro esqueleto ali do roteiro, era
uma cidade que ventava muito e as pessoas tinham que viver amarradas para não
voar. Então, a primeira coisa que ele faz é vir pra gente, contar isso e falar: “– e aí,
como é que a gente pode fazer isso?”, “– é viável?”. Tipo, ele não poderia escrever o roteiro inteiro, a dramaturgia toda, para chegar no fim e a gente solucionar
tecnicamente o que ele propôs. Ele primeiro veio, propôs uma estrutura mínima, e
a gente junto foi pensando... “– putz, para cruzar com cordas a gente vai ter que
construir uma estrutura aérea que pegue a caixa cênica praticamente toda”. Ele
queria construir uma casa e trabalhar com o conceito de multiplanos do cinema,
onde a casa tivesse quatro frentes e cada frente fosse de um personagem diferente, e a casa fosse transitando pelo palco, mudando de frente, o palco todo mudava
de acordo com isso. Então, ele vinha trazendo várias questões que a gente tinha
que resolver. Eu tive que criar uma estrutura louca usando as varas cênicas, com
milhões de polias e cordas cruzando e atravessando; e, com isso, junto da dramaturgia dele, a gente tinha que criar uma dramaturgia espacial ali, um roteiro do espaço para que as cordas pudessem viver em harmonia ali porque eram quase dez
sistemas de polias diferentes. Se a gente tivesse qualquer erro coreográfico nessa
dramaturgia espacial, cruzaria corda, daria nó, daria uns problemas enormes.
Então, a questão técnica vem desde o começo, e ela vai dialogando com a dramaturgia até chegar no resultado final.

Você acha importante que os técnicos conheçam a história que está sendo con-
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tada?

Para o caso específico da Nau de Ícaros, sim. Porque a gente trabalha com dramaturgia. Hoje em dia no circo contemporâneo, a maioria dos grupos trabalha com
pelo menos uma estrutura dramatúrgica mínima, né? Um roteiro mínimo, que é o
famoso “circo com historinha”. (risos)
Mas se você pega o circo tradicional, você já não precisa tanto, entendeu? Porque o circo tradicional é, geralmente, uma sucessão de números circenses. Então,
você tem um roteiro técnico, mas não um roteiro dramatúrgico. No nosso caso, a
gente sempre conta o mínimo do roteiro, faz uma sinopse para o pessoal do teatro
porque a gente acha importante eles saberem o quê que a gente está fazendo ali,
né? Qual é o espetáculo que está chegando lá. Mas por causa dessa especificidade do nosso trabalho, a gente normalmente chega com uma equipe toda pronta
para fazer quase tudo.
Salvo raras exceções... sei lá, quando a gente fez para o SESI – hoje em dia acho
que mudou – mas, na época, a gente tinha que trabalhar com os técnicos da casa.
Os técnicos de luz e de som, e os cenotécnicos também. Mas, no nosso caso específico, tinha os caras da cenotécnica que ajudavam a gente na montagem, mas,
a gente tinha quatro técnicos nossos de altura que participavam da montagem e
depois faziam a manipulação das cordas da coxia. É um tipo de manipulação que
a gente não pode delegar para um técnico que não tenha o menor conhecimento
não só sobre a técnica das cordas mas também da parte mais especifica do nosso
trabalho de cena, que é o uso que a gente faz dessas cordas em cena porque é
uma técnica muito específica nossa – que nem os nossos técnicos dominam tanto
quanto a gente, mesmo o corpo artístico. A gente trabalha com sistemas de contrapeso, umas coisas de dança aérea que precisam muito de uma escuta de quem
está na corda, quem está trabalhando na corda e quem está pendurado ali.

Exige uma outra sensibilidade?

Uma outra sensibilidade que vem do treinamento de corpo, vem do treinamento
artístico de corpo.
O que torna nosso trabalho diferente dos outros, é um trabalho de dança aérea
que a gente faz que é basicamente um sistema de polia, uma ponta da corda de
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um lado e uma ponta do outro, numa ponta você “clica” numa bailarina – ou muito
raramente um bailarino, que geralmente sou eu porque eu sou pequeno – e na outra ponta, um portô (que no circo é o cara que faz a força, que lança). Você tem o
portô e o volante, volante é o que voa e o portô é o que também chamam de base
– que é a pessoa forte, mais pesada, que vai puxar, vai jogar, vai lançar. Então, a
gente usa esse mesmo conceito do circo para dança aérea.
Esse trabalho as meninas fazem boa parte no chão, apesar de ser aéreo. Só que
essa corda clicada nelas traz uma diferença na relação delas com a gravidade e
com os eixos de força, porque você tem uma corda dando tensão nela, então,
você muda completamente a relação de peso dela com chão – o que, pelo fato
das meninas serem bailarinas contemporâneas, elas dominam muito bem. E todo
mundo faz essa preparação em dança contemporânea para dominar todas essas
técnicas.
Então, o portô tem que ter a sensibilidade assim como se ele tivesse um duo de
mão a mão com a pessoa, ele está num duo acrobático com a corda ali. Então,
ele tem que saber a hora que ele puxa, o quanto que ele puxa, ele tem que saber
observar a bailarina, entender os códigos corporais que ela tem de preparação de
um movimento ou outro. Tem uma série de sutilezas que está até na sensação que
você tem que você tem da tensão da corda em você, é uma coisa quase que de
contato improvisação assim.

E os portôs estão na sala de ensaio com vocês?

Esses portôs, somos nós.
E a gente, de vez em quando, se algum evento ou alguma apresentação exige
muito, a gente treina os nossos técnicos para fazer isso. Só que a qualidade obviamente não é igual a outra. A gente treina eles para fazerem algumas coisas especificas que são mais simples, tipo, uma subida, uma descida, uma suspensão mais
simples. Agora, para fazer a parte de dança mesmo, é só a gente que consegue
fazer porque são anos e anos de prática, de um conhecer o corpo do outro, aquele
tipo de experiência que só a convivência cria.

Vocês sempre levam os equipamentos?
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A gente só usa o nosso próprio equipamento.

O que você acha que uma pessoa precisar ter para ser uma boa diretora técnica
de circo?

Vish... (risos)
Bom, primeiro precisa ter uma cabeça muito estruturada em lógica e num pensamento científico. Não tem jeito... se a pessoa está mais num nível criativo, ela
vai conseguir criar, imaginar sistemas todos loucos ali. Mas se você não tem um
apego com números, com cálculos e com toda essa parte de ciências exatas, você
está “ferrado”, você não vai conseguir.
Se você não souber sistematizar as coisas.... como é que eu organizo uma montagem? E uma desmontagem? Como eu organizo os equipamentos todos? Como
eles se distribuem no espaço? Como eles são montados? Você não vai conseguir
fazer o negócio, ou vai fazer um serviço muito ruim. E junto com isso, tem que
ter também um grau de responsabilidade que é bem além do que a maioria das
pessoas tem.
Você está trabalhando com vidas, então você não pode fazer a coisa “nas coxas”,
não pode fazer mais ou menos. Você está lidando com risco.

Você já se viu numa situação em que precisou criar um sistema completamente
novo ou só trabalha com readequações de sistema que já existem?

Olha, até onde eu sei... eu estou tentando me lembrar aqui de um caso diferente,
mas que eu me lembre, é sempre baseado no que já existe.
A gente já projetou algumas peças para usos específicos, mas ainda assim eles
usam todos os princípios e cálculos que já existem, né? É só em casos tipo “ah,
a gente precisa fazer uma cena específica dentro de um lugar que vai demandar
a produção de um equipamento que não existe à venda”, mas acho que não tem
como fugir muito de cálculos e técnicas pré-existentes.
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Considera que existe espaço para a originalidade e a autonomia?

Cara, tem... eu acho que é meio a mesma relação que você tem entre um cenógrafo e um cenotécnico. As vezes acontece, por exemplo, do técnico ter um conhecimento que o criador não tem, que é a mesma coisa que você tem na cenografia
e na cenotécnica. É muito comum um cenógrafo desenha um cenário muito louco
mas aí quem resolve é o cenotécnico. Então, é a mesma coisa quando nós vamos
fazer as nossas coisas. É que eu como diretor técnico sou extremamente técnico
e, normalmente, tenho a maioria das soluções já prontas. Mas, cara, já tive muitos
problemas resolvidos ou algumas coisas melhoradas pelos meus técnicos. Estamos lá ou no meio da criação ou durante a execução, e de repente vira alguém
e fala: “oh, Celso, por que que a gente não pega e, ao invés de fazer assim, faz
‘assado’?”, e genial! Pronto, solucionamos um problema ou melhoramos a nossa
montagem (ou a estrutura, ou qualquer coisa do tipo).
É que essa questão da criação é muito louca, né? A gente como artistas tem
uma mania de achar que a criação está muito envolvida no artístico, só que a
criatividade é um dom do ser humano, é uma das coisas que distingue o ser
humano da maioria das outras espécies. A capacidade de criar soluções: isso é
a criatividade de fato. Então, eu prefiro um técnico criativo do que um técnico
que seja só um executor. Mesmo porque é o tipo de relação de trabalho que eu
acredito também, que é uma relação colaborativa. Eu não trabalho numa relação
vertical onde eu mando e meus técnicos obedecem. Quase todas as montagens eu
chego, viro para eles e falo: “e aí? Eu estou pensando em nessas condições fazer
‘assim, assim, assim e assado’, o que vocês acham? É isso?”, a maioria das vezes
eles falam “é isso, vamos lá...” ou as vezes eles vêm: “mas porque é que a gente
não começa por esse outro negócio ou muda um pouquinho?”, se faz sentido eu
aceito, e a gente vai se adaptando. Eu acho que isso contribui, a não ser quando
eu chego em algum espaço onde são técnicos que não são meus. Eu chego num
teatro, aí eu viro para o cara do teatro e eu digo: “vou fazer isso ‘assim, assim,
assim e assado’, as etapas são x, y, z”, aí beleza; mas dentro da minha equipe é
sempre um sistema colaborativo.

Na Cia. Nau de Ícaros, vocês se definem como circo-teatro?
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Para os outros, a gente se define como circo contemporâneo. Para a gente mesmo, a gente se define como uma companhia cênica que trabalha com técnicas
de circo, de teatro, de dança e de multimídia. Então, é uma coisa completamente
híbrida. Tanto que a nossa formação individual hoje em dia já não tem mais uma
definição também. As meninas da companhia tem formação em dança, formação
acadêmica mesmo. os outros dois homens tem uma formação, inicialmente, mais
de teatro – um deles específico mais que o outro, o outro começou no teatro e
depois foi fazer aulas de circo no Circo Escola Picadeiro (São Paulo), que foi onde
nasceu a Nau de Ícaros.
Eu tenho uma formação bizarra, tipo, nenhuma formação específica. Não tenho
uma formação técnica em música, eu não tenho uma formação técnica em absolutamente nada. Tenho uma formação prática em zilhões de técnicas artísticas
das mais diversas, de circo, música, teatro, dança, artes visuais, vídeo, áudio, sei
lá... fotografia. A gente acaba acumulando um conhecimento que se torna a nossa
referência.

Eu trabalhei com um cenógrafo que dizia que é preciso sermos generalistas
quando trabalhamos com arte, o que quer dizer que devemos ter um olhar curioso, investigativo sob tudo o que nos rodeia.

Sim, perfeito.
O Marco (Marco Vettore), nosso diretor, foi há uns anos atrás para um evento
na Colômbia que é tipo uma rede de produtores, e ele gostou muito do que uma
mulher falou. Ela trouxe o conceito dos indisciplinados, porque a gente não tem
disciplina para ficar fechados numa coisa só, a gente é curioso, quer fazer de tudo,
quer misturar tudo ao mesmo tempo. Então, somos simplesmente indisciplinados
nesse sentido. (risos) Bem brasileiro isso, bem latino-americano, né?

E o que você acha que precisa melhorar em relação a cultura circense no Brasil?

O circo ainda carece muito de formação técnica. Você não tem praticamente nenhuma escola técnica no Brasil. Você tem a Escola Nacional de Circo, no Rio de
Janeiro; teve por um tempo aqui o CEFAC (Centro de Formação em Arte Circen-
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se), que era no nosso antigo galpão na rua Girassol (Vila Madalena, São Paulo).

Mas não uma formação para o técnico?

Formação para o técnico não existe, nem na Escola Nacional de Circo, até onde eu
sei existe a formação artística lá, mas não a técnica.
Além disso, tem mais uma ou duas escolas certificadas pelo MEC (Ministério da
Educação). Tipo, você vai lá, faz a escola, saiu e ganhou o DRT (registro profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho) de circense.
Mas você não tem como lá fora, tipo, a Escola Nacional de Circo no Canadá, em
Quebec; ou algumas escolas na França... e outros exemplos que você tem fora do
Brasil que são formações acadêmicas de verdade, para você se tornar um circense
completo. Você aprende tudo nesses lugares, inclusive na parte técnica.
E, na questão da técnica específica, o Brasil não tem nada. Tipo, o exemplo que eu
dei do IRATA, na Inglaterra, e um outro certificado que tem nos Estados Unidos –
que me fugiu o nome agora – não tem no Brasil. Não existe.
Você tem alguns técnicos aqui que dão um treinamento meio pós-NR 35. Tipo,
você vai fazer o NR 35, você faz um curso técnico de segurança em altura (normalmente como um bombeiro ou qualquer coisa do tipo) que tem um conhecimento
muito específico, limitado na verdade. A maioria dos bombeiros fica maravilhado,
de queixo caído ao ver o que a gente faz.
Então, você tem uma formação que é prática, exclusivamente prática. Salvo raras
exceções de pessoas que foram estudar lá fora e trouxeram o básico do básico
dessas técnicas todas.

O que é necessário para formar um bom técnico de circo? Ele necessariamente
vai precisar de uma boa infraestrutura, né?

Sim. Ele tem que aprender na prática. Se aprende a teoria, óbvio. Mas se você não
fizer a prática, você não consegue formar o técnico – motivo pelo qual o IRATA
demanda tantas horas de experiência. É tipo ser piloto, é tipo qualquer profissional
que vá colocar a vida dos outros na sua mão. Você não pode simplesmente apren-
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der a fazer um nozinho, passar uma corda numa polia, amarrar uma cinta, bater
um mosquetão e no dia seguinte já estar fazendo uma montagem. Você tem que
ter experiência, você precisa ter o treinamento. Como qualquer outra técnica, sem
treinamento, você não tem a qualidade no serviço garantida.
Eu aprendi tudo na prática.

Mas teve gente que te ensinou coisas na sua trajetória?

Sim, eu tive a sorte de ter aprendido com dois caras. Um que era engenheiro mecatrônico e o outro que era arquiteto.
Então, cada vez que a gente fazia uma montagem, e que a gente discutia todas as
estruturas e como estavam sendo arranjados os equipamentos, era sempre por
um viés artístico e sempre tinha uma disposição técnica: “ai, não, porque a gente
vai fazer um sobrecarga assim ou porque o ângulo x, y, z”, era tudo explicado.
Nesse sentido, acho que eu fui privilegiado, porque a maioria das pessoas que
trabalha com as técnicas em altura não recebe esse tipo de informação.

Não basta ter só a infraestrutura, né? Afinal, quem vai explicar isso para o técnico? Um técnico mais experiente?

Isso é um problema. Você vai precisar ter, por exemplo, um ensino científico. Não
tem como fugir. Se eu vou montar um negócio num teatro ou em qualquer outro
lugar, eu preciso saber qual a carga nominal que eu estou aplicando, eu preciso
saber qual é a carga máxima que a vara cênica suporta e como é o trabalho que
eu vou fazer em relação a isso.
Eu, por exemplo, faço uns cálculos mínimos – o mínimo do mínimo que eu sei sobre esse tipo de cálculo – mas o ideal seria que eu tivesse tido uma formação, sei
lá, com um engenheiro civil ou qualquer outro tipo de engenheiro que consiga me
passar esse conhecimento. Assim como um iluminador precisa necessariamente
entender de energia elétrica. Não tem como, ele precisa aprender a fazer os cálculos para não provocar um incêndio, por exemplo, um curto circuito ou qualquer
outra coisa do tipo. Ou um engenheiro de som... bem, o nome já diz tudo, né? O
técnico de som precisa ter o mínimo de conhecimento sobre engenharia de som,
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precisa saber sobre as frequências sonoras, sobre como viajam as ondas sonoras,
os decibéis... precisa saber também de elétrica e uma série de outras coisas, se
não você não vai fazer um trabalho decente.

E existe muito preconceito entre os técnicos?

Com certeza. Com certeza.

Olha, te confesso que eu fiquei quebrando a cabeça para me lembrar de uma
mulher que faça esse tipo de liderança técnica em circo, estou procurando, mas
ainda não encontrei.

Eu não conheço também.

E como é que a gente muda isso?

Cara, eu acho que uma das grandes coisas é mudar a cultura, aquela desde o
berço, né? Que é o que faço com a minha filha, por exemplo. Parar de ensinar que
menina tem que brincar de bonequinha e casinha, e menino montar o Lego, um
castelo... minha filha brinca de Lego desde que ela nasceu. Não é a toa que ela
virou uma nerd igual ao pai, que só tira dez em matemática e essas coisas todas.
Precisamos quebrar com esse estigma de que este é trabalho de homem ou de
mulher. Para você ver, hoje finalmente você tem mulheres trabalhando com luz
(com iluminação) ou trabalhando com som, mas é muito pouco ainda. É muito
pouco, e é uma área que está um pouco mais relacionada com o criativo, né? E
ainda assim você vê... quando chega uma mulher para montar a luz ou para montar o som, os caras ficam assustados. É um “puta” preconceito.
Isso porque estamos falando da questão mais simples de gênero, de homem e de
mulher. Agora, vai colocar ali gay, trans... o mercado está menos aberto ainda. E
no meio circense, que é ainda mais machista... Acho que as artes cênicas teatro e
dança, de todas as artes, são as que tem menos homofobia, apesar de ainda ter,
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né? Existe um pouco mais de equilíbrio entre gênero e sexualidade.
Música é estupidamente machista e homofóbica. A gente acha que não, mas cara,
convivendo no meio musical também, eu vejo que é ainda mais machista do que
a gente imagina; homofóbico então, nem se fala...
O circo também, né? O circo sempre foi um espaço patriarcal, essa coisa do homem fortão e da mulher cuidando dos trailers e das crianças. As mulheres ajudam? Ajudam, mas nos trabalhos mais mecânicos, não no trabalho mais pesado.
E, cara, eu realmente não conheço nenhuma mulher técnica. A gente já trouxe
mulheres para trabalhar com técnicas áreas com a gente, mas era porque a gente
foi fazer um trabalho que precisava de uma equipe grande de técnicos em aéreo.
Então, apareceram... tipo, acho que já trabalhamos com duas ou três mulheres
escaladoras que fizeram isso de ajudar a gente na montagem e na manipulação.

E só pelo vínculo com o esporte elas vieram, né?

Só por esse vínculo, porque elas não são técnicas dentro do circo. Se chamarem
elas para fazer algum outro trampo, elas não vão conseguir fazer, elas estavam
meio que executando e aprendendo ali com a gente. Mas trazendo o conhecimento que elas tinham sobre escalada. Mesmo porque, ali nesse meio da escalada,
rapel e etcs, você vai ver e também tem pouca mulher. Tem mulheres que escalam, mas raramente você vê uma mulher montando. Hoje em dia um pouco mais...
outro dia, eu vi uma galera naquela praça João Moura montando um high line
na copa das árvores, e tinha uma mulherada pendurada lá, montando, esticando
cinta... achei lindo. Mas não tem. Ainda é associado com função de homem fazer
força, e é uma “merda”, né?
Gay então... é mais difícil ainda. Sofre mais preconceito. (silêncio)

E vale a pena ser técnico de circo?

Em que sentido? Financeiro? (risos)
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Em todos os sentidos, se tivesse que ponderar entre todos eles, vale a pena?

Olha, o meu caso é muito específico, porque eu não sou só técnico. Eu estou ali no
artístico, eu sou intérprete, trabalho em outras áreas. Mas eu vejo alguns técnicos
que eu conheço, e os caras estão bem. Acho que por ter poucos técnicos de circo
mesmo, tipo, pessoas especializadas em técnicas aéreas, montagens, desenvolver
projetos desse tipo... pelo menos, no circo contemporâneo, eu vejo que é uma
profissão que tem um futuro. Aqui no Brasil ainda é desvalorizado, ganha-se muito mal, paga-se mal; mas, lá fora, é um trabalho que paga super bem. Um rigger,
um cara que trabalha em altura, orra... ganha muito bem. Porque ele tem uma
responsabilidade enorme na mão dele, então, você não vai pagar pouco para um
profissional desse tipo.

10 de outubro de 2018, quarta-feira – 14:36
Mensagem de texto recebida de Celso Reeks via whatsapp:
“Oi Rafa, descolei uma diretora técnica procê! É a Margareth (Margareth Querubin), do Circo spacial, que está ao lado da ponte João Dias. Vou te passar o contato aqui.”

CLÁUDIA SALOMÃO
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CLÁUDIA SALOMÃO COSTA
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CLÁUDIA SALOMÃO
Data de Nascimento
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Qual/quais função/funções exerce profissionalmente?
GERENTE TÉCNICA DO TEATRO
CASTRO ALVES, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA, PRODUTORA TÉCNICA E
EXECUTIVA
Atua profissionalmente desde que ano?
1988

Gênero
FEMININO
Orientação Sexual
HOMOSSEXUAL
Cor ou raça/etnia
BRANCO
Cidade de origem
JEQUIÉ (BA)
Cidade onde reside
SALVADOR (BA)

Entrevista gravada em áudio via ligação
telefônica no dia 28 de setembro de 2018
(Tempo total de gravação 1h04’08”)

* As informações presentes no formulário
acima são de responsabilidade do sujeito
entrevistado.
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Cláudia, gostaria de começar essa conversa pedindo para você contar um pouco
da sua trajetória e envolvimento com as áreas técnicas.

Então Rafael, a minha formação acadêmica é em Direito, né? Eu me formei em
Direito pela Universidade Federal da Bahia, isso está fazendo trinta anos agora, foi
em 1988. E comecei a trabalhar na área artística, na área de eventos, na área cultural através do carnaval. Eu comecei a trabalhar na coordenação do carnaval, era
um trabalho periódico que durava três, quatro meses e essa equipe da coordenação do carnaval me convidou para ir trabalhar no Teatro Gregório de Matos – que
é um espaço muito bonito que tem aqui em Salvador, na praça Castro Alves, da
arquiteta Lina Bo Bardi, é um Teatro muito bonito que pertence à prefeitura. Esse
Teatro estava sendo reinaugurado e eu fui convidada a fazer parte da equipe de lá.
Chegando lá, o quadro que eu encontrei era de que não tinha equipe nenhuma praticamente. O Teatro fazia parte de uma fundação, havia a equipe da fundação que
tratava das coisas administrativas; e o Teatro era uma diretora, eu que cheguei
para ser uma assistente dela e acabei fazendo de tudo, um aprendiz de técnico
(um “faz tudo” que mal sabia ligar uma mesa de luz e de som), e mais um garoto
que estava lá e que eu não me lembro mais. Então, éramos nós fazendo de tudo
para que os espetáculos acontecessem. Isso era uma loucura, imagina como era
há isso trinta anos atrás. Então, foi assim que eu comecei com o teatro.
Nesse período que eu fiquei no Teatro Gregório de Matos, o Teatro Castro Alves
(TCA) estava fechado – que é o maior Teatro da cidade, né? É um dos maiores
Teatros do Brasil, é um complexo. Bem, ele estava fechado já há alguns anos e
iria iniciar uma obra, e o Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) se apresentava em
diversos espaços, né? O Teatro que era a sede, a “casa” dele estava fechado, e
ele se deslocava em outros lugares dançando. E ele foi fazer uma temporada no
Gregório de Matos, e foi dessa forma que eu conheci as figuras que me levaram
para o Teatro Castro Alves, a Irma Vidal – que é uma pessoa com quem seria muito importante você conversar também, ela é iluminadora premiada nacionalmente,
foi chefe de palco do Teatro quando essa função mal existia no Brasil.
O Teatro Castro Alves ia entrar em reforma, e eles queriam montar uma equipe
que pudesse acompanhar a obra e assumir, formar uma nova equipe para o Teatro. E ela me viu lá trabalhando no Gregório praticamente sozinha, naquela luta
fazendo tudo, e ela falou “pô, essa é a pessoa que eu quero para ir pro TCA, para
trabalhar comigo no TCA, para ser a chefe de palco do TCA”, e me convidou. Eu
fiquei super assustada, claro, né? “Caramba, como é que eu vou pro Teatro Castro
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Alves que, mesmo fechado, eu sei que é um grande Teatro e já vi muitos shows
lá? Não sei nada de um Teatro convencional!”. O Gregório é um espaço multiuso,
né? Não tem nem palco, é uma grande sala aberta... é um lugar lindo.
E eu aceitei o desafio. Estava com meus vinte e poucos anos, recém saída da
faculdade de Direito – já sabia que Direito não era a minha praia, que eu não queria ser advogada, que eu não queria advogar. Sou de uma família também muito
ligada a área artística, então essa influencia já era muito forte em mim... e aí, eu
aceite o desafio e fui.
O bom é que eu peguei o Teatro em obras, então eu pude ver o piso do palco
sair, o piso do palco novo entrar, as varas serem instaladas, o Teatro nu sendo reconstruído. Isso me deu uma base muito forte por dois aspectos: primeiro, porque
eu peguei o Teatro começando e tinha um histórico de um ranço muito grande,
equipes muito viciadas, né? Pessoas com aquele ânimo de funcionário público...
Então, estava chegando uma nova mentalidade, um Teatro novo, com um novo
olhar, com uma casa nova, queria se começar do zero. E foi muito bom, porque o
que eles tinham de experiência nessa equipe que eu iria chefiar, sendo eu, imagine... jovem, inexperiente, numa grande casa de espetáculos... foi muito bom eu ter
pego o Teatro em obras.
Eu acompanhei essa obra por quase dois anos – um ano e nove meses, se não
me engano – e o Teatro reinaugurou, e nós começamos implementando uma nova
qualidade, em que havia organização, pontualidade, é... toda uma nova mentalidade técnica, né? Com os velhos funcionários, e com alguns funcionários novos que
estavam chegando como eu.
Lá eu encontrei de tudo... encontrei técnicos maquinistas alcóolatras – pelo menos
três na minha equipe – o típico maquinista daqueles antiguinhos, sabe? Aqueles
senhores que trabalham na maquinaria, que sabem muito, mas que no intervalo
entre a montagem e o espetáculo iam ali na esquina, enchiam a cara e voltavam...
e isso foi um trabalho muito grande de mudança de mentalidade junto a Irma Vidal, que é uma pessoa extremamente ligada com o que estava acontecendo no
mundo. O fato da gente ter uma companhia de dança era muito importante porque
o Balé viajava, tinha a oportunidade de ir para o Estados Unidos, a Europa, ver
muito do que acontecia. Enfim, então a gente começou esse trabalho e chegou a
se imprimir uma marca no TCA de ser um lugar que era um Teatro diferenciado
que, embora fosse um Teatro público, tinha uma cara de muito rigor, uma técnica
muito cuidadosa... enfim, foi assim que eu fui parar no TCA.
A minha formação foi se dando muito na prática, e aconteceu um fato novo tam-
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bém, que eu fui convidada em 1996 – já com o Teatro implementado e tal – para
integrar a equipe do artista Carlinhos Brown, que era um artista que estava iniciando uma carreira solo depois de ter o seu trabalho com um grupo muito ligado
ao carnaval, mas ele estava iniciando um trabalho pop, uma coisa de raiz baiana
brasileira muito forte mas muito antenada com o mundo. Foi assim que a partir
de 1996 eu passei a viajar o mundo com o Carlinhos Brown, e isso me deu uma
bagagem imensa! Porque eu via o que tinha de mais moderno nos festivais... eu
viajei Europa, Japão, Estados Unidos, boa parte do mundo... e isso acontecia nas
minhas férias. Eu tirava férias do Teatro e ia fazer as turnês de verão com ele na
Europa. Durante o ano, eu fazia pouca coisa aqui e fazia o carnaval.
Então, eu comecei a ter uma formação muito eclética. No Teatro, eu convivia com
o que tinha de melhor em dança, um pouco de ópera também, teatro, tudo isso. E
tinha esse lado da música, que eu viajava o mundo inteiro e via de tudo. Isso me
deu uma formação muito eclética, né? E isso, é claro, todo esse conhecimento,
tanto eu quanto a Irma, nós levávamos de volta pro Teatro tentando implementar
algumas coisas.
Depois de algum tempo, a Irma saiu para novos projetos, ela foi ser diretora de um
outro espaço na cidade, e eu fiquei como gerente técnica do Teatro, que é como
eu estou até hoje.
Então, lá no Teatro nós temos: a Sala Principal com 1.554 lugares para ser precisa;
temo a Sala do Coro, que acabou de ser reinaugurada (eram duzentos e poucos
lugares, e agora está com 176), é uma sala multiuso bem bacana; e temos a Concha Acústica, que é um teatro semi-arena para 5.000 pessoas e que também foi
reformada recentemente. As três salas funcionam simultaneamente, esse final de
semana (sexta, sábado e domingo) teremos espetáculos nas três salas ao mesmo
tempo, e é uma dinâmica muito intensa.
Essa foi a trajetória que eu fiz e, paralelo a isso, eu continuei trabalhando no carnaval durante esses anos todos e até hoje. Isso também me deu uma bagagem
muito grande... e esse é o panorama geral da minha formação.

E me conta uma coisa, com o Carlinhos Brown você assinava por qual função?
Qual era o nome da sua função?

Eu fazia a direção de palco e a produção técnica. Fazia toda essa produção antes
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da viagem, toda a parte da pré-produção técnica, viajava e assumia a coisa da direção de palco toda. Acompanhava a montagem, colocava o artista no palco, tudo
o que envolve a função.

No TCA, você faz essa coordenação dos três espaços?

Na área técnica

Na parte técnica, você é a figura que transita por esses três espaços?

Exato. Eu sou a gerente técnica do Teatro. O Teatro tem esses três espaços e também tem uma área externa onde podem acontecer eventos, tem uma orquestra
sinfônica (OSBA), tem um balé (BTCA). Então, tudo isso que envolve a técnica eu
estou nessa ponte, estou atrelada.

Mas cada espaço tem uma equipe ou são equipes que também transitam entre
os espaços?

Pois é, essa é a nossa grande dificuldade e tem sido um problema que eu estou levantando na minha pesquisa (de mestrado). Desde que eu entrei pela primeira vez
num teatro – que foi o Teatro Gregório de Matos –, eu encontrei uma deficiência
de equipe gigantesca a qual eu tinha que superar herculeamente; e, passado trinta
anos – nós estamos em 2018! –, e eu estou encontrando num grande complexo
cultural as mesmas dificuldades com a equipe. Nós inauguramos a Sala do Coro
agora e não conseguimos ainda uma equipe pra lá. O que que nós pensamos? O
Teatro tem uma equipe de maquinistas e eletricistas que transitam entre os espaços, mas cada espaço tem que ter um “cabeça de chave”, um chefe de palco, né?
Essa tem que ser a figura central fixa lá, e um administrador (e isso cada espaço
tem).
O ideal seria ter pelo menos um chefe de palco e, no caso da Sala do Coro, um
técnico de som ou dois técnicos de som. Aí, precisaríamos aumentar um pouco
mais a equipe dos eletricistas e dos maquinistas para que elas possam transitar
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entre as três salas.
Eu considero, na verdade, as duas salas (a Sala do Coro e a Sala Principal), porque
a Concha Acústica não tem equipamento próprio. Tudo que entra lá vem locado
pelas produções, não temos nem som e nem luz. Então, nós temos lá um administrador e temos um chefe de palco. Se existe uma demanda interna nossa (é a
nossa orquestra, é o nosso balé que vai dançar lá, ou alguma coisa assim), aí nós
deslocamos o restante da equipe para dar esse suporte. Mas as produções, de um
modo geral, levam seus equipamentos e seus técnicos.
A Sala do Coro já é diferente, ela inaugurou agora com equipamento de som razoável e um equipamento de luz também bem bacana. Então, nós temos que ter a
figura do chefe de palco, nós temos que ter chefe de som, e temos que aumentar a
equipe de elétrica para que a gente tenha mais folga nos momentos de montagem
durante as escalas dos espetáculos, entendeu? Tanto na Sala do Coro, como na
Sala Principal.
E essa está sendo a questão nesses próximos meses – e aí a gente teve o agravante de ser um ano político, ano de eleição, onde tudo fica muito complicado –
que é arrumar essa equipe para que a gente possa ficar mais tranquilo, entendeu?
Organizar entre as salas para dar esse suporte com mais tranquilidade.
No momento, a gente está trabalhando bem sobrecarregados, né? O chefe de palco da Sala Principal dando suporte lá embaixo, eu o tempo todo... por isso até que
eu resolvi fazer esse bate-papo aqui da minha casa, porque a partir do momento
que eu entro lá, eu sou abduzida. É uma loucura.

Interessante você dizer isso, porque eu costumo perguntar quais os principais
desafios que cada profissional observa nos nossos modos de produção teatral
no Brasil, ou melhor, das artes cênicas no País.

Das artes cênicas e da música também, né? Porque tem as orquestras, tem os
shows, tem tudo.
Eu vejo dois desafios bem grandes. Um, é montar uma equipe, conseguir montar
uma equipe de qualidade, principalmente se você está na gestão de um espaço
que é público porque os mecanismos são bem complicados de contratação – ou
o funcionário é funcionário público, ou hoje existe um sistema de “reda” que é um
regime de contratação que existe nos órgãos públicos (ele dura por dois anos e
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a pessoa não tem grandes garantias trabalhistas, e depois de dois anos podem
renovar por mais dois, e depois praticamente não pode mais). Então, pra mim, é
montar uma equipe que você tenha a possibilidade de preparar, treinar e também,
da mesma forma, se não deu certo, se a pessoa não tem o perfil – nem todo mundo tem esse perfil para trabalhar numa casa fixa, tem pessoas que tem perfil de
freelancer; e é muito diferente você ser freelancer de você ser contratado de um
casa ou de um espaço, entendeu? Você tem que dar uma prioridade para aquela
casa, aquele espaço, o olhar é outro.
Os grandes desafios são montar uma equipe e manutenção de equipamentos e de
espaço. Lá no Teatro, felizmente, os diretores com os quais eu trabalhei... sabe, eu
já estou no Teatro há... eu entrei no Teatro em 1991, então, eu já estou no Teatro
há quase vinte e sete anos, né? O Teatro reinaugurou em 1993 e eu tenho 52 anos,
então, metade da minha vida eu passei dentro do Teatro Castro Alves. (risos) Isso
é uma loucura! Essa ficha caiu ano passado quando estava essa coisa da comemoração de cinquenta anos de TCA, aí quando a gente começou a fazer essas
entrevistas e bater esses papos assim, eu fui fazer as contas e falei “caramba, eu
tenho metade da minha vida aqui dentro!”. Isso é muito louco...
Mas enfim, vamos lá... pra mim, as questões de manutenção que você de um
modo geral, você vê nos teatros, você chega e “pô, esse Teatro é uma graça, que
lindo”, mas ai está tudo quebrado, as coisas não funcionam. Nesse período de
vinte e tantos anos, nós tivemos dois diretores gerais e, praticamente, dois ou três
diretores artísticos, e todos tiveram o mesmo olhar e a mesma preocupação da
gente manter e preservar o máximo que puder de recursos. Claro que a gente tem
uma dificuldade enorme de trocar, de comprar vestimentas novas, fazer investimentos, mas, a gente tem o que tem manter. Por isso a gente adquiriu uma fama
de um lugar muito rigoroso, com muitas regras, não sei se você já ouviu algum
comentário... porque a gente é muito chato mesmo com determinadas questões,
por exemplo: se não pode ter comida no palco, não pode. Show dançante é na
Concha Acústica, porque as poltronas a gente não consegue a cada show com
muito rock ou muita coisa pra cima a gente trocar três cadeiras... porque não dá!
Não tem! A conta não fecha, entendeu? Então, tem algumas coisas assim que
fazem com que o Teatro tenha adquirido uma certa fama por esse cuidado, que é
um cuidado que a gente tem com o espaço. A gente sabe que quebrou, quebrou,
a gente não tem a grana.
Então, pra mim, os pontos mais delicados mesmo se você está ou como gestor
do espaço, ou como produtor técnico, ou como diretor de uma companhia, como
diretor de cena são manutenção e equipe, né? É investimento, e investimento você
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pode incluir tanto a parte da manutenção como a parte de equipar, modernizar.

Já ouvi falar muito bem do TCA, inclusive, vocês tem um Centro Técnico, correto? Como ele funciona, Cláudia? Ele é uma espécie de “braço” do Teatro?

O Centro Técnico faz parte do Teatro. Quando o Teatro foi reinaugurado lá nessa
mesma época, em 1993, o antigo diretor já tinha a ideia. O Teatro sempre teve um
setor de costura, um setor que fazia as coisas de adereços, uma carpintaria, e se
pensou em fazer realmente um centro técnico – um lugar que agregasse tudo isso
e pudesse ter um caráter de formação também, promover cursos, oficinas. Com a
reforma, o Centro Técnico ganhou um espaço maior, mais bacana, e se começou
essa ideia de se ter um trabalho de formação.
Então, esses anos todos, o Centro Técnico trabalhou fazendo oficinas e o grosso
de produção da cidade a nível de cenários, costura e adereços é feito, é produzido
nas oficinas do Centro Técnico do Teatro Castro Alves.
Com a chegada do diretor atual, o Moacyr Gramacho – que é arquiteto e é cenógrafo – ele ampliou esse olhar, porque ele já usava o Centro Técnico enquanto
cenógrafo e depois, como diretor do Teatro, ele passou a ter outro olhar, a querer
aumentar, dinamizar muito mais isso. Então, ele levou uma outra arquiteta pra lá,
mas ela não chegou a ficar, ficou pouco tempo...
Eu não trabalho diretamente com o Centro Técnico, né? A gente convive e o nosso
trabalho permeia, mas eu não estou o tempo todo lá. Teve um período que a gente
teve bastante oficinas, e começou então esse projeto do Novo TCA.
O Novo TCA é uma mudança, uma reforma muito grande de todo o Complexo.
Essa reforma já começou, já fizemos a reinauguração da Concha, a criação do
estacionamento do Teatro Castro Alves – que ficou agregado à Concha e à Sala
do Coro –, e agora a reinauguração da Sala do Coro. As etapas seguintes serão a
reforma da Sala Principal da Sala Castro Alves e a implementação do novo prédio
onde o Centro Técnico passará a funcionar e se chamará Centro de Engenharia do
Espetáculo. É um projeto muito ambicioso, um espaço muito mais adequado a nível de instalações, e o que se quer é realmente tratar o Centro Técnico como uma
referência na formação de técnicos na área de espetáculos. É um projeto ambicioso, no meio do caminho tem várias pedras, né? Estamos num ano de eleições, e aí
saberemos a partir de janeiro do ano que vem se esse projeto vai ter continuidade.

316

O projeto existe, foi feito um concurso nacional de arquitetura para todo esse
conjunto de obras do Complexo do Teatro Castro Alves que se chama Novo TCA,
e foi o Estúdio América (que é um estúdio de São Paulo, se não me engano) que
venceu esse concurso.
Mas desde o início, quando sentamos pela primeira vez para falar “olha, vai acontecer o Novo TCA, vai ter um concurso público nacional e escritórios de arquitetura
vão participar”, começaram a chegar as propostas e eu falei “caramba, esse projeto é lindo! Com que equipe a gente vai trabalhar? Vamos pensar nessa equipe?”...
e nós estamos reinaugurando todas as etapas, e continuamos nós mesmos. Nesse
caminho, se passaram quantos anos? No mínimo, sete, oito anos a gente está
trabalhando nesse projeto do Novo TCA e pessoas aposentaram, pessoas já até
morreram, contratos venceram (esses contratos temporários do “reda”), e essas
vagas não foram substituídas.
Então, voltando à sua pergunta, se você me perguntar hoje, pra mim, a coisa mais
dramática é formar uma equipe. Eu gostaria hoje de estar numa situação muito
mais confortável de coordenação, pensando muito mais em projeto, em requalificação, em investimento do que estar subindo e descendo ainda botando espetáculo pra rodar, para acontecer. Acho isso bacana, está no meu sangue, adoro
fazer, adoro ver a cortina abrir, adoro tudo isso, amo. Acho que quem chega para
uma função de coordenador e não passou por esse meio de campo, não teve essa
vivência, não sabe verdadeiramente o que é, e eu gosto muito. Tenho muito prazer
de estar com os meninos, estar na montagem.
Eu tratei com muitos diretores técnicos de espaços viajando o mundo todo, pessoas que eu tratava e fazia toda a pré-produção – primeiro por telefone (muito
antigamente), depois por fax, depois por e-mail, e depois por whatsapp – e tudo
sem conhecer pessoalmente! Quando chegava no local, no Teatro ou no palco
dessa pessoa e eu perguntava “e o fulano?”, e não... ele não ia! Tudo bem, estava tudo lá, tudo ia acontecer, mas eu achava muito diferente isso de fazer toda a
pré-produção, tratar... mas na hora eu apareço. Tudo bem que hoje eu já não fico
em todos os espetáculos, não fico o tempo todo, mas eu acho gostoso isso assim
de ver acontecer.

O que você acredita que é fundamental para a formação de um bom técnico de
palco?
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Olha, apara a formação técnica... para formação enquanto pessoa, primeiro, ele
precisa querer, né? Precisa gostar daquilo. Você vê pessoas que trabalham e até
estão lá há muitos anos, mas que não estão entronizadas as vezes na função. Eu
já vi vários casos assim.
Para a formação técnica mesmo, cada área tem uma especificidade. Na área de
iluminação cênica, obviamente, é muito importante que o profissional tenha conhecimento de elétrica, né? E a partir daí, ele vá tendo também aquele conhecimento
teórico e prático dos equipamentos. Na maquinaria e na parte de cenotecnia, aí
a gente já vai para a parte de conhecimento dos materiais, da carpintaria, aquele
pouquinho da matemática (básica pelo menos, de saber fazer um cálculo, uma
conta, calcular uma área, né?). Eu acho que o básico de todo profissional é esse
básico do português e da matemática, e a especificidade de cada área.
Lá, por exemplo, quais as equipes que a gente trabalha? A gente tem os maquinistas, tem os eletricistas de espetáculos (ou iluminotécnicos, cada lugar, as vezes,
tem uma nomenclatura, né?), temos as camareiras, e, fora isso, nós temos o chefe
de palco da Sala Principal, o chefe de palco da Concha Acústica, e breve – espero
– o chefe de palco da Sala do Coro, e eu que estou na coordenação. Então, para
cada um desses, um conhecimento específico, né? E a troca, o máximo que puder ter de treinamento com profissionais, com cenógrafos, com iluminadores que
passam, que dão dicas, que falam de programas simples de computador que eles
possam também desenvolver... porque a gente, pelo menos aqui na Bahia, a faixa
salarial é muito baixa, então, é muito difícil a gente conseguir profissionais com
determinadas qualificações (digamos, nível superior) para essas funções. É muito
difícil até para a função de chefe de palco. A gente já teve uma tentativa num concurso que a gente fez e colocou nível superior, entrou uma garota recém-formada
em arquitetura e que trabalhava com cenografia, e eu achei “Pô, bacana! Uma menina que tem uma formação com arquitetura e trabalha cenografia!”, cara, ela não
ficou nem seis meses! Não ficou... porque era muito trabalho, e trabalho de palco
você sabe, né? É antes, durante e depois... você trabalha antes, trabalha durante,
trabalha depois, e a grana é pouca. Então, o que acontece de um modo geral é que
você tem que pegar pessoas que tenha interesse na área, que tenham curiosidade, que queiram, e formar. A gente tem pessoas na equipe lá que eram curiosos,
por exemplo, pessoas que começaram como agente da limpeza. Um típico caso: o
cara trabalha e os plantões dele são ali no palco, na hora que tem que botar o linóleo ele corre pra ajudar, aí na hora de empurrar a escada ele corre pra ajudar... as
vezes, você nem pede mas o cara já foi se contaminando – no bom sentido – com
aquele ambiente, entendeu? Ele começa a achar aquilo “Pô, que lindo, que bacana
que é o trabalho”, que já é um pouco diferente do dele.
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Eu tenho um caso lá que é típico, o cara hoje trabalha com as mesas grandMA,
Avolites, viajou o mundo com balé... se tornou um técnico super especializado,
correu atrás, as oportunidades que a gente teve a gente incluiu ele, né? Curso de
inglês, treinamento de “não sei o quê” e, no mais, foi a vida mesmo como a maioria
dos casos.
Em São Paulo, você tem uma oferta maior de cursos e treinamentos, em Salvador
não. Tem as coisas do Centro Técnico, as oficinas que o Centro Técnico ofereciam
e esse ano, realmente, praticamente não aconteceram por falta de verba, né? Esse
ano a gente não teve um curso, uma oficina, e a cidade também não ofertou. Então, é por aí...

Você acha que existe alguma diferença entre ser técnico e ser artista?

Ah, total... a diferença é total. Eu acho que o técnico, em determinados momentos,
ele é um artista, mas ele não pode ter esse protagonismo. Eu acho que a diferença
é que no técnico o sentido de equipe e de grupo tem que estar muito presente,
muito forte, né? Eu sou importante enquanto um indivíduo, mas eu faço parte de
um grupo. Na verdade, eu acho que esse é um sentimento que a gente tem que
ter para a vida e para tudo.

Essa consciência coletiva...

Essa consciência coletiva! Eu acho que o artista deve ter também, mas o artista
tem a coisa do protagonismo, né? Então, eu nem quero falar dele. Eu acho que ele
deve ser assim também, mas é diferente o que ele se propõe e o protagonismo
que ele tem.
É terrível quando você tem dentro da equipe o cara que se sente o Neymar, né?
(risos) “Eu posso chegar depois, eu posso chegar atrasado”, e a montagem já está
acontecendo; ou, eu estou na escala e eu chego em cima da hora... não dá! Somos
um grupo, e nesse grupo se inclui a equipe de fora, se inclui o artista. O artista não
pode entrar em cena inseguro de que o cara que está na varanda não chegou, e
que vai ter uma cena em que o cenário precisa descer super preciso porque é um
momento crucial para ele. Não pode.
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Então, é bem diferente... eu acho que principalmente nesse aspecto o sentido de
equipe tem que prevalecer. Eu acho que esse é um dos fatores que me leva a sempre estar por perto, porque é importante que eu enquanto coordenadora, que eu
enquanto “chefe”(entre aspas) também faça parte da equipe, que eu esteja ali, sabendo que passou da hora de almoçar, e que eu também, por vezes, não almocei...
O espetáculo durou duas horas e trinta, e depois o cara ainda quer fazer um bate-papo com a plateia, entendeu? Aí também, se você se coloca como estrela, as
vezes, você não consegue ter essa cumplicidade que é super necessária. Então, eu
diria que é muito diferente nesse aspecto, entendeu? O sentido de equipe tem que
prevalecer, o meu depende do seu que depende do dele... se eu me atrasar e não
ajudar a colocar o linóleo, vai atrasar a montagem daquele cenário que está em
cima, vai atrasar a afinação da luz, vai atrasar a abertura da plateia, e vai causar
um stress que é coletivo.

Eu costumo dizer para as minhas equipes que “quando um tropeça, todo mundo
cai”.

Exatamente, é um efeito dominó.

Por isso é importante a gente organizar e sistematizar as nossas demandas de
trabalho, para que as coisas se tornem mais fluídas.
No TCA, você responde pela nomenclatura de gerência técnica, correto?

É, gerência técnica.

E como você define essa profissão? Quais são as suas funções?

A gerência técnica é responsável pela coordenação técnica das atividades que
acontecem em todos os espaços do Teatro Castro Alves. Eu sou responsável
pelo antes, por essa parte que antecede a chegada dos espetáculos, né? A troca
de informações com as produções. Muitas vezes, antes de assinar o contrato e
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fechar a pauta, eu e a diretora artística a gente bate uma bola: “ah, Claudinha,
você acha que esse espetáculo precisa de quanto tempo para montar? Porque o
produtor está dizendo que ele chega no dia e que monta”, aí você vai olhar o rider
que o cara mandou, e eu digo “Rose (Rose Lima), não vai dar, você está vendo que
isso daqui é andaime. Esse cara vai levar um dia montando esse andaime, e na
desmontagem idem”. Então, eu faço toda essa parte dessa coordenação pré-produção (antes da chegada do espetáculo), durante com a supervisão das equipes
– antes, também, na escalação e supervisão das equipes – e o acompanhamento
do espetáculo, na maioria das vezes, até a saída.
Tem até a preocupação com o desfecho do espetáculo: são dois caminhões que
vão ter acesso ao Teatro, em que horário, nesse horário que ele vai estar adentrando no Teatro o show da Concha Acústica ainda não terminou... então, a gente tem
toda uma logística, a gente tem que se preocupar muito com a logística. Como nós
somos um Complexo, a gente causa um impacto muito grande aqui na região, na
área. Quando tem espetáculo nas três salas, o Campo Grande, que é essa praça
central que tem aqui, ela para – são centenas de veículos adentrando o Teatro ou
entrando e saindo da região com os carros deixando as pessoas.
E eu faço toda essa coordenação que envolve a realização do espetáculo mais
focada na área técnica, interagindo com o administrativo e com o artístico fortemente.

Você acha importante que a equipe técnica saiba do que se trata o espetáculo,
sua narrativa?

Aqui pra gente é super natural que isso aconteça. O que acontece: normalmente,
eu pego a pauta artística com antecedência, eu estou sempre com as prévias (na
verdade, estou sempre sabendo o que vai acontecer com antecedência porque eu
estou nessa interlocução com a direção artística), e eu sento com o chefe de palco
da Sala Principal e pego o que chamo de “prévia da pauta”. Por exemplo, de novembro, a gente já vai sentar provavelmente na próxima semana para conversar,
porque a de outubro ele já conhece, e a gente vai decoupar todos os espetáculos.
Eu pego a prévia e digo “olha, esse espetáculo é de dança, eu já conversei com a
produção, vai acontecer isso e isso, a montagem vai começar no dia anterior...”, e
já vou brifando, “esse vai ser mais difícil”, “esse vai ser mais fácil”, “esse é show”,
“esse é uma performance”... “ah, é um concerto da OSBA (Orquestra Sinfônica da
Bahia)”, que é a nossa orquestra... aí, eles já vão sabendo. O chefe de palco sabe
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e, por sua vez, os outros também; as vezes, não chega lá na ponta, tem sempre
um desavisado que não está muito aí...
A pauta que é colocada no nosso mural – a pauta mensal – ela tem a sinopse do
espetáculo com todas as informações. A pauta de outubro eu já brifei ela toda
com o chefe de palco essa semana, mas a pauta oficial vai sair hoje. Então, eu já
vou imprimir. Nós temos uma secretária que trabalha comigo na minha sala, e ela
vai imprimir isso e já vai pro mural do palco. Lá vai estar o que é o espetáculo, aí
tem a sinopse, o horário do espetáculo, o preço, e tudo que possa interessar.
Amanhã é dança, então, ele já chega “poxa, é dança, será que vai ter linóleo? Será
que não vai ter linóleo?”, aí eu já vou dizendo “olha, esse daqui a gente vai trabalhar com água, a gente tem que ter maior cuidado...”, enfim, a gente vai fazendo
essa intermediação.

Você acredita que a originalidade é uma característica importante no trabalho
de um técnico?

Olha, eu acho que é fundamental, mas eu não chamaria de originalidade não. Eu
não sei se seria criatividade, pró-atividade... é fundamental. As vezes, soluções
surgem muito da expertise dos profissionais, né?
Como a gente tem profissionais muito experientes lá e muito participativos, eu
já vi várias vezes chegarem espetáculos lá – até espetáculos internacionais – que
vinham numa linha de montar uma coisa de uma forma, os meninos chegarem
“vamos fazer assim?”, ou seja, propor uma coisa e “caramba, ficou muito melhor”.
Então, eu acho que é importantíssimo.

Por isso que é bacana conhecer a história do espetáculo, né?

É... mas, as vezes também, eles conhecem a sinopse mas não sabem como vai
ser algum detalhe da cenografia. Porque, infelizmente, e principalmente na área
de teatro – dança e música isso já está mais sistematizado – mas, dos espetáculos
de teatro é muito difícil a gente receber um rider técnico. Música já vem nesse
padrão, você recebe um rider e, as vezes, esse rider não contem as informações
de cenário. Então, eu vou pra internet, procuro ver uma foto desse espetáculo já
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em temporada, acontecendo em outro lugar, aí você vê “pô, mas tem cenário e
aqui no rider não fala nada?”. Ou a produção do Teatro pede para mandarem o
rider técnico pra gente de um show, e aí mandam pra mim, e eu falo “pô, chegou
um rider técnico pra mim de um artista conceituado (digamos), e esse rider não
fala nada de cenário? Acho pouco provável que esse artista esteja viajando em
turnê sem cenário pelo que eu conheço do histórico dele”; aí eu mando aquele
emailzinho: “Obrigada, recebi. Mas não veio nenhuma informação do cenário, não
tem? Esse ano a turnê não tem cenário?”, “Ah, tem sim... a gente vai trabalhar com
projeção, são várias pernas, um tule no fundo...”, eu digo “Pô, mas a informação
é muito importante pra mim. Onde vai ficar o projetor? De quantos ansilumens?
Você vai precisar de maquinista no período da manhã pra gente já montar esse
cenário?”... aí, começa a vir aquele calhamaço de informações que você tem que
arrancar à fórceps.
Em teatro, eu vibro, eu bato palmas quando eu recebo um rider e vem com nem
que seja uma foto. Quando você não tem nada, me mande uma foto para eu entender. Outro dia eu recebi o rider de um cenário de um musical que eu levei para
a sala de aula, para a minha turma de gestão técnica do espetáculo – porque eu
sou professora da Universidade Federal do Recôncavo há dois anos, e eu dou uma
matéria que se chama gestão técnica do espetáculo, onde eu aborda tudo isso,
essas questões todas – aí, eu levei e falei “Gente, isso daqui é uma raridade”, tudo
bem que era um musical e os musicais vêm com uma outra mentalidade; mas era
uma musical, a cenógrafa era uma arquiteta, tinha planta baixa, tinha corte, tinha
tudo... foi lindo, eu levei para a sala de aula e disse “Olha, que maravilha”! E através dessas plantas – olha como a coisa tem impacto – eles tinham me pedido o
piano de cauda e eu já tinha autorizado, mas quando eu vi a planta o piano estava
sob um praticável de quase três metros de altura, aí eu falei “Gente, espera aí,
qual é a logística que estão empregando para subir esse piano de cauda?”, piano
de cauda é uma coisa que custa muito dinheiro, nós temos dois pianos, nós temos
um Standley de cauda inteira que é um piano que custa eu acho que mais de quinhentos mil reais hoje. Aí, foi aquela discussão, mas se eu não tivesse recebido
essa planta eu não teria visto e esse problema teria se arrastado para o momento
da montagem. Não são carregadores normais, o Joãozinho da esquina ou o fulaninho que vão carregar um piano de cauda inteira. Nós trocamos o piano para um
piano de ¼ de cauda, eu coloquei como condição a supervisão de um técnico em
pianos da nossa confiança; ele retirou a máquina, retirou o pedal, subimos esse
piano colocando níveis até chegar dois metros e meio de altura... e quer dizer,
através da planta, através de um rider. Se não tivéssemos visto isso, o problema
teria se arrastado, num momento seria um stress terrível e eu ia dizer “Caramba,
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eu preciso de garantias para a subida desse piano”. Eu não vou deixar o Patrimônio Público – porque não é meu, e se fosse meu, eu também não gostaria – subir
assim “Ah, vamos aqui gente, todo mundo, aê!”, não é assim que funciona! “Ah,
mas no Teatro ‘não sei das quantas’...”, “Gente, o Teatro ‘não sei das quantas’
eu não sei”, “Ah, mas quatro rapazes subiram o piano de lá”, aí eu falei “Bacana,
legal! Eu não conheço o piano de lá, mas esse aqui vai ser assim”.

Interessante você relatar isso porque, no começo da pesquisa, eu acreditava
que todos os responsáveis técnicos compartilhavam todas as informações necessárias à montagem de som, luz, mas também de cenografia, dimensões e
pesos dos objetos, questões de camarim, especificidades de piso e coxia... Só
que, quanto mais eu converso com as pessoas, percebo que essa não é uma
prática comum.

Sim, elas não fazem.

E você acha que existe preconceito no meio técnico?

Olha, racial eu não percebo. Aqui pelo menos eu não percebo, não acredito que
isso seja um problema. Talvez, se a gente for esmiuçar, “Ah, mas existem muito
mais cenógrafos brancos do que negros, ou mais iluminadores brancos...”, entendeu? Aí, talvez, a gente chegue num diagnóstico de que isso é subliminar, que
existe uma separação, mas eu não percebo um confronto. Acho que aqui se trabalha normalmente todo mundo com todo mundo.
De gênero, a gente tem uma tradição aqui na Bahia de ter mulheres na técnica.
Irma (Irma Vidal) foi diretora de palco e foi gerente técnica, eu vim como substituta dela. A gente teve iluminadora na equipe (iluminotécnica mulher), a gente teve
maquinista mulher, tem muitas pessoas aqui na área de coordenação que são
mulheres, muita mulher homossexual, meninos homossexuais menos (na técnica,
a maioria eu observo hetero). Agora, eu estou falando a nível de TCA. Aqui eu não
percebo isso, se ele existiu lá atrás, eu passei por cima, ignorei, fui em frente e não
coloquei isso como um obstáculo pra mim.
Aqui, na área de iluminação, são muitas mulheres; na cenotécnica – acho até que
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pelo caráter mais braçal da coisa – e na maquinaria não. Mas, mulheres chefes de
palco e mulheres produtoras técnicas são várias. Agora, no som também, é mais
raro... no som é muito mais raro, já tivemos meninas trabalhando no som, mas
é muito raro. Acho que aqui elas predominam na produção técnica, iluminação,
chefia de palco, direção de palco.

Cláudia, o que você entende quando eu chego e me apresento como diretor de
cena?

Olha, eu não me apresento como diretora de cena. Eu fui diretora de cena do Balé
do Teatro Castro Alves no idos de 93, 94, 95... a minha DRT é em direção de cena,
porque como não tinha DRT de... eu sou um pouco legalista nessa hora, talvez, a
minha formação em Direito nessa hora grite um pouquinho.
Para mim, o diretor de cena está mais atrelado à dança e ao teatro enquanto companhia, do lado do grupo, do que enquanto o teatro físico, a instituição.

A direção de cena possui um vinculo maior com o grupo e a produção do grupo
do que com o espaço?

Eu acho, tem até uma coisa que eu citei no meu projeto (mestrado) sobre a definição dessas profissões...
Então, porque eu me defino como produtora técnica ou diretora de palco. Qual a
diferença que eu faço entre a produção técnica e a direção de palco? Eu acho que
o seu envolvimento quando você é produtor técnico ou diretor técnico (isso numa
conotação mais ampla), você está muito mais envolvido com a pré-produção e
a concepção do projeto (quer seja um festival, quer seja um espetáculo ou um
show). Por exemplo, eu assino quando estou fazendo a direção técnica ou a produção técnica do festival que eu faço aqui de música instrumental... eu sinto que
eu estou assinando nesse papel quando eu estou super envolvida com o antes, eu
fiz a pré-produção. Eu prefiro trabalhar assim: eu fiz a pré-produção e vou estar no
dia como diretora de palco, mas eu fiz a pré, eu sei tudo o que vai acontecer, eu
negociei com a produção. Agora, se eu caio de paraquedas lá no dia ou na véspera
só para acompanhar aquele início da montagem e o desenrolar do evento, aí eu
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acho que estou trabalhando como diretora de palco. Eu não tive aquela responsabilidade de fazer toda aquela pré-produção, estar embutida na concepção do
projeto, entendeu?
Então, eu nunca me apresento como diretora de cena porque eu acho que a direção de cena é uma coisa muito específica, e é uma coisa que está morrendo, você
não vê mais. Estou até meio insegura com o meu projeto (de mestrado) porque eu
quero falar nele também de algumas profissões que estão desaparecendo como,
por exemplo, a direção de cena. Mas, como você falou que é sobre direção de
cena o seu projeto, eu fiquei super curiosa!

O ponto é uma profissão que está desaparecendo, por exemplo.

Eu só vi ponto em Bibi Ferreira. A única pessoa na minha vida que eu vi usar um
ponto foi a Bibi Ferreira. É incrível...
A costureira não vai desaparecer porque acho que não tem nem como, mas uma
coisa que hoje é difícil aqui na Bahia, pelo menos aqui em Salvador, as costureiras
mesmo são aquelas senhorinhas que trabalham lá no Centro Técnico, que sabem
que estão fazendo uma roupa que vai para a cena e que não é uma roupa que o
cara vai usar para ir ali no shopping, sabe?
Então, o diretor de cena – você vê as companhias hoje, até as companhias de
dança – é o assistente do diretor ou o assistente do coreógrafo que está fazendo
uma coisa que é a direção de cena, mas não tem esse nome, né? Companhias de
teatro são poucas que você vê hoje com a figura do diretor de cena.

Até porque elas nem sabem o que significa a direção de cena.

Nem sabem. Você já leu, já viu no texto da Lei o que é que diz sobre o diretor
de cena? “Encarrega-se da disciplina e do andamento do espetáculo durante as
apresentações” e tal... então, eu não me apresento como diretora de cena nunca.
Eu fui diretora de cena lá atrás no Balé do Teatro Castro Alves; com o Carlinhos
Brown, eu era produtora técnica e diretora de palco; nos festivais e nos projetos
que eu trabalho, eu faço ou a produção técnica ou a direção técnica e a direção de
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palco (aquele entra e sai, quem vai tocar agora e quem vai tocar depois – eu gosto
muito de trabalhar com música, gosto muito).
A dança acho que foi meu... a dança me deu essa cara que eu tenho, entendeu?
Ter trabalhado com dança no início foi muito bom, porque a disciplina que a dança
tem e o rigor que a dança tem, eu acho que me marcou muito profissionalmente.
Porque se você faz uma tabela para uma companhia de dança profissional, dificilmente aquela tabela vai mudar: tal hora é correção, tal hora é aquecimento, tal
hora é mise-en-place, tal hora é ensaio, e acabou. Não muda! E tal hora os bailarinos estão lá! Você vê isso no Grupo Corpo, você vê isso no Balé do Teatro Castro
Alves, na Companhia da Deborah Colker... você nem sonha em fazer diferente!
Música já é diferente, o música é mais “ah, depois eu vou...”. Se bem que nos grupos bem profissionais, bem organizados também é diferente, entendeu?
Mas voltando à sua pergunta, eu nunca me apresento como diretora de cena. A
minha DRT é em direção de cena porque à época que eu fui tirar a minha DRT não
existia produtor técnico em Lei.

A única profissão de liderança técnica reconhecida pela Lei é a direção de cena

Por isso que eu tirei a minha em direção de cena, porque à época tinha essa demanda por conta de editais e essas coisas, eu tinha que tirar, e tirei como diretora
de cena. Eu fazia de fato direção de cena, tanto que eu tinha todos os programas
do Balé do Teatro Castro Alves como direção de cena, eu tinha tudo... e eu fazia
efetivamente a direção de cena do Balé, aí eu tirei como.

Vale a pena ser técnico de palco no Brasil?

Ah, eu acho que super vale. Eu acho que sim, eu acho inclusive que o bom profissional da técnica é muito disputado. Lá atrás você me perguntou porque que
eu vim parar nisso, aí eu comecei a falar sobre outras coisas, falei sobre como eu
entrei no Teatro mas não falei como entrei na técnica, e acho que foi exatamente
por existir uma lacuna. Existia uma lacuna, e eu fui preenchendo essa lacuna sem
nem perceber, quando eu vi, eu era uma profissional da técnica mesmo tendo tido
uma formação em Direito.
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Mesmo sem ter tido um curso de iluminação lá no início, não ter começado de alguma forma assim, era tão necessário, tão urgente ter uma coordenação técnica,
ter produtores técnicos nas demandas dos festivais, dos projetos e dos eventos,
que as pessoas começaram a me chamar, eu comecei a ser uma referência dentro
da cidade. Porque eu era diretora de palco do Teatro Castro Alves e quando as
pessoas sentiam que o projeto ou espetáculo x, y ou z tinha uma complexidade
técnica tal que demandava um olhar de um profissional especificamente dentro
da parte técnica (que não era o artístico, que não era outra parte), passaram a me
chamar. Eu comecei a preencher essa lacuna.
Então, eu acho que super vale a pena. Me deu muitas alegrias, através disso eu
conheci o mundo, através disso eu sobrevivi do meu trabalho, enfim, e sobrevivo
até hoje, né? Super vale a pena.

DAVI DE BRITO
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DAVI DE BRITO

Nome Completo
DAVI DE BRITO ALVES
Nome Artístico
DAVI DE BRITO
Data de Nascimento
29/DEZEMBRO/1950

Qual/quais função/funções exerce profissionalmente?
DIRETOR TÊCNICO DO TEATRO
ANCHIETA (APOSENTADO) E ILUMINADOR.
Atua profissionalmente desde que ano?
1977

Gênero
MASCULINO
Orientação Sexual
HETEROSSEXUAL
Cor ou raça/etnia
BRANC0
Cidade de origem
(BA)

PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Cidade onde reside
SÃO PAULO (SP)

Entrevista gravada na cidade de São Paulo, dia 20 de janeiro de 2018
(Tempo total de gravação 1h02’52”)

* As informações presentes no formulário
acima são de responsabilidade do sujeito
entrevistado.
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Davi, eu queria começar te agradecendo por vir até aqui no SESC Consolação
para essa nossa conversa. Esse processo de entrevistas tem sido muito valioso
para a minha pesquisa.

As pessoas não estão se preocupando com o que vem depois. Quando nós não
temos escolas... agora tem a SP Escola de Teatro que faz alguma coisa, mas antes, ninguém se preocupava! Agora começou a surgir alguma coisa, mas antes,
se você pensar bem (até a década de 80), ninguém fazia nada! Você pegava, por
exemplo, o Hamilton Saraiva e o Nezito Reis que davam os cursos de iluminação,
e meio que ajudava. Mas foi pouca gente que se preocupou com o futuro do Brasil
em termos da iluminação e técnicos de teatro, de modo geral.
A gente fez alguns anos aqui um curso, e tem muita gente no mercado aí que, a
partir daqui, começaram a trabalhar, pessoas que trabalharam comigo muito tempo. Então, essa informação é importante. É importante você ter alguma coisa para
passar, porque, daqui há pouco, a vida acaba... e o que tiraram dos profissionais?
O que tiraram do Gianni Ratto? Não é mesmo?

Você tem toda a razão, esse registro é fundamental também para promover
uma formação de melhor qualidade, porque a ideia é que o estudante possa
conhecer mais dos técnicos do teatro brasileiro. Por isso, eu gostaria de começar pedindo para você me contar um pouco da sua trajetória como técnico de
teatro.

Eu comecei a trabalhar nesse espaço aqui em 1974. Tinha uma exposição sobre a
Copa, eu era meio vigia (sei lá se posso chamar de segurança), e eu comecei aqui
nesse espaço de exposição. Aí, comecei a trabalhar em outros setores (portaria,
vestiário). Em 1977, surgiu a oportunidade para uma pessoa que quisesse aprender um pouco no Teatro Anchieta.
Aí eu fui para o Teatro Anchieta em 77, o meu primeiro espetáculo foi com o Fauzi
Arap e chamava “Um ponto de luz”, e eu comecei aprendendo. Mas antes um pouquinho, tinha também o Flávio Rangel, eu lembro dele falando de cores de gelatina
e tal. Então, eu comecei a aprender alguma coisinha ali na parte de iluminação, e
aí começou...
Em 78, mais ou menos, eu fui para o Teatro Pixinguinha, que era o segundo an-
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dar aqui – era um espaço mais musical, fazia peças de teatro (inclusive infantil), e
dança tinha pouco, porque era mais música mesmo (tinha show do Gilberto Gil,
do Caetano, da Simone, do João Bosco, do Belchior); e era um espaço muito importante no teatro brasileiro. Era um projeto que veio do Rio e se chamava “Seis e
meia”, mas aqui foi chamado de “Pixinguinha” e o SESC foi um dos patrocinadores
cedendo o espaço. Eram duas duplas que cantava às seis e meia (era o horário),
era uma dupla mais ou menos conhecida, e uma terceira pessoa que ninguém sabia quem era, e isso era feito para dar oportunidade para as pessoas. Era incrível!
Tem muita gente que passou por esse espaço aí, mas durou pouco. Enquanto durou, foi muito bacana para muita gente com certeza. Bem, daí eu fiquei um tempo
lá fazendo iluminação no Pixinguinha, e em 1982, eu vim para o Teatro Anchieta. A
partir de 82, eu fiquei até 2009. Eu aposentei em 2009. Eu trabalhei trinta e quatro
anos e nove meses no SESC.

E foi você quem ensinou o pessoal que vinha para trabalhar aqui? Porque, nessa
época, não tinha gente treinada para isso, né?

Não tinha! Eu cheguei até a pegar pessoas de fora do SESC, mas não deu muito
certo. Daí, num momento lá, eu falei “querer saber de uma coisa? É melhor pegar
alguém da manutenção”, e eu pegava a turma da manutenção (que começou a
trabalhar comigo), e deu super certo! As pessoas que eu trouxe da manutenção
(que foram algumas) deram super certo, inclusive tem o Edson (Edson Fernandes Machado, atual diretor técnico do Teatro Anchieta) e o Alexandre (Alexandre
Bona, atual técnico de som do Teatro Anchieta). Então, eu trouxe muita gente e
resolvi investir nesse sentido, e de onde menos se esperava, né? Porque realmente, você vai pegar um cara da manutenção para fazer iluminação? Mas, como eu
também, de certa forma, era da manutenção aqui, eu pensava “porque não pegar
esses caras?”, e deu muito certo! E realmente, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, e com as pessoas que também vieram e ficaram felizes pra caramba.

Essa unidade do SESC sempre manteve esse vínculo com a produção teatral?
Digo isso, porque é inegável a contribuição histórica do Teatro Anchieta para o
teatro brasileiro.
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A unidade de teatro mais antiga é o Consolação, acho que foi em 1967. Tem um
livro que foi feito recentemente (que tem até uma entrevista minha), mas tem um
anterior, que conta a primeira fase do Teatro. Antes da gente, equipe mesmo não
tinha. O primeiro iluminador, pelo que me consta, era o José da Silva. Em seguida,
veio o Abel Kopanski (que está num SESC do Rio de Janeiro hoje), que foi com
quem eu fui trabalhar no começo. A partir dele, vim eu e depois já veio o Edson e
esse pessoal todo que está aí hoje.
Eu não sei se você sabe, mas no SESC antes (eu não sei se antes de 82, eu não sei
exatamente o período) as companhias vinham e, as vezes, ficavam até seis meses! Era muito louco! Mas hoje elas não ficam muito tempo, não sei se é para dar
mais oportunidades para outros grupos, e pelo público também, né? Não sei se é
exatamente por isso, mas antes eles ficavam seis meses. A Regina Duarte com o
espetáculo “Santo Inquérito”, com direção do Flávio Rangel, ficou aqui seis meses
e era um espetáculo incrível. Foi um sucesso tremendo! E o que aconteceu? O
SESC aumentou e começou a criar as novas unidades e, mesmo tendo mais teatros, começaram a fazer temporadas mais curtas – acho que pela rotatividade, e
para ajudar outras pessoas a se apresentarem também.

Vocês foram os técnicos do CPT (Centro de Pesquisa Teatral) do Antunes Filho
por muito anos também, não é?

Eu trabalhei com o Antunes quase trinta anos, eu criava para o Antunes, fiz todos
os espetáculos até 2009 (até o começo de 2009 eu fazia a luz, né?). Ele entrou em
82 aqui e, a partir do momento que ele entrou, a gente começou a trabalhar juntos.
Tinha o Raul Teixeira que fazia a parte de som, e o Portella (Walter Portella) que era
um ator e era diretor técnico do grupo também. Então, eu viajei todo esse período
que ele começou a fazer interior de São Paulo com o espetáculo “Macunaíma”, a
gente viajou muito e acabou que a gente parou com o “Macunaíma” num teatro
em Atenas. (risos) Muito louco isso, né? E aí, a gente começou a fazer os outros
espetáculos (“Nelson 2 Rodrigues”, “Romeu e Julieta”), e a gente começou a viajar
com quase todos os espetáculos. Só não fiz a luz do “Paraíso Zona Norte”, porque
veio o alemão Max Keller – ele ia dar um curso aqui na ECA (Escola de Comunicações e Artes), daí ele fez a luz e eu fiz a assistência. Mas, dos outros espetáculos
até então, eu fiz com o Antunes, eu fazia a luz para ele e viajava também.
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Me conta uma coisa: na década de 80 e 90, era comum chegar um grupo de
teatro aqui e te falar “olha, esse é o nosso diretor de cena, e é ele quem está
coordenando a nossa montagem”. Enfim, existia essa figura?

Não tinha essa figura do diretor de cena.
Era, mais ou menos assim, no meu caso, a programação falava que ia rolar um
espetáculo e eu começava a entrar em contato para saber exatamente o que era,
pedia para eles mandarem pra gente mapa de luz e todas as necessidades de áudio, de projeção. Eu falava direto com o produtor deles, a gente se falava e discutia
isso, porque é o seguinte, se não fizer isso, mais pra frente, vai dar problema. Eu
estou te falando isso tanto no sentido do Teatro, como quando nós viajávamos.
Dois meses antes da gente viajar, a gente mandava o mapa de luz e eles respondiam pra gente dizendo o que tinham; por exemplo, as vezes, não é o mesmo
material que se usa, então, o que que se pode adaptar? Então, eles me mandavam
foto de determinado refletor e a característica de cada refletor, para saber o que
seria preciso substituir... essa logística começa bem antes, todas as informações,
o tempo que você precisa, qual o número de pessoas que você precisa para fazer
a luz, em quantas horas você faz aquela luz. Tem países como a Alemanha, que
em termo de logística, é incrível! Se você chega e você pediu dez técnicos, você
vai ter dez técnicos e, se você não pedir, vai depender muito da boa vontade deles
em cima do que você passou.
Então, no Anchieta, a gente pegava e respondia o material que o cara estava pedindo. As vezes era um exagero – não estou criticando ninguém, mas falo como
técnico de iluminação, porque, as vezes, a pessoa faz a luz de um espetáculo com
trinta refletores (isso já aconteceu aqui comigo!) e, quando vem para o Teatro
Anchieta, ela quer fazer com trezentos. Já aconteceu comigo da pessoa pedir um
número exagerado e não chegar a usar, porque não teve tempo! Então, a pessoa
não faz e fica mal feito, deixa o refletor lá na vara de iluminação e acaba nem usando, o que fica muito difícil é essa falta de conscientização de algumas pessoas.
Mas voltando, essas informações a gente tenta adquirir o máximo possível, para
entender todas as necessidades do grupo; até porque, as vezes, tinha um certo
exagero e eu dizia que nós não tínhamos aqui e que ficaria difícil. Acontecia também, antes, uma reunião técnica com a gerência e a programação para discutir e
tirar bastante dúvidas. Quando eles chegavam no Teatro, já estava tudo mais ou
menos encaminhado e, claro que sofre alterações por um motivo ou por outro,
mas já estava bem encaminhado.
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Mas e quando as companhias chegavam e tinham essa figura do diretor de cena
ou do diretor de palco?

São poucos os espetáculos que tem essa figura. Hoje muito menos, antes tinha
mais. Eu não sei no Theatro Municipal como que está isso; mas no teatro Anchieta, quando se pegava essas grandes produções (como o pessoal do Fauzi Arap
e tal) era mais organizado, até porque a questão financeira com mais recursos
possibilitava que se colocasse um diretor de cena. Eu trabalhei muito no SESI, fiz
vários espetáculos lá com o Vladimir Capella, e lá, o próprio teatro já tinha uma
equipe maior, até porque recebia também produções maiores, e produções duradouras que ficam seis meses – é aquela coisa do SESI, né? Porque eles tem uma
estrutura maior com maquinistas e diretor de cena, e aqui no Teatro Anchieta era
bem menor.

Antigamente, o diretor de cena vinha com o grupo ou ele era um funcionário fixo
do próprio teatro?

Não, normalmente ele vinha com o grupo. O Teatro nunca teve um técnico como
essa figura do diretor de cena.

Mas se eu chego com o meu grupo e me apresento para você como diretor de
cena, o que você entende que eu faço? Como é que você definiria o que essa
figura faz?

O diretor de cena ele tem que cuidar de todo o palco do teatro. O diretor de cena
seria o diretor técnico do espetáculo.
Um diretor técnico na Alemanha ou em outros países da Europa, em teatro mais
sofisticados – não pense que na Alemanha não tem uns teatrinhos pequenos, assim como nos Estados Unidos – e é a mesma situação! Claro, com algumas coisas
melhores que aqui e algumas coisas iguais, né?
Mas o diretor de cena, ele tem que saber que horas vai começar o espetáculo, se
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o ator está na coxia, que horas ele vai entrar, tem que dar as deixas para começar,
dar o toque para a pessoa que vai apagar a luz, ele quem dá o terceiro sinal... só
que tem umas coisas assim que eu vejo que são erradas e eu não aceito. Você deu
o primeiro sinal, os atores tem que estar preparados, posicionados (e você tem
que avisar a todas as pessoas envolvidas que você vai dar o primeiro sinal), aí vem
o segundo sinal e, no terceiro sinal, é errado o que a maioria das pessoas faz, que
é dar o terceiro sinal e apagar a luz – o terceiro sinal é exatamente para quem está
no saguão do teatro terminar de entrar, e apagar a luz para começar o espetáculo.
O que eu vejo é que dá o terceiro sinal e já apagam a luz, as pessoas que estão lá
ficam perdidas, e não tem um lanterninha como tinha antigamente. O terceiro sinal
é dado e é preciso um espaço de tempo para que as pessoas entrem e comece
o espetáculo, tem que ter uma comunicação exatamente com a parte frontal do
teatro (o hall) de “ok, todo mundo já entrou? Vou começar então!”, e esse papel
é do diretor de cena! Coordenar isso tudo é com o diretor de cena! Ele pensa na
logística da montagem de som, de luz, de tudo... ele tem que saber tudo! O Fernando Jacon é esse diretor técnico de espetáculo e, igual a ele, na minha opinião,
no Brasil, não tem! Eu cruzei com ele na Alemanha, ele foi contratado para montar
a luz com a gente (até porque ele fala português, né?), e ele é um diretor de cena
mesmo! Porque ele coordena tudo, ele sabe todas as entradas e saídas de luz, ele
tem todo o conhecimento, e ele fica no fundo do palco com o fone dando todas
as coordenadas em qualquer momento, se for necessário – e esse papel aqui é o
que nós não temos.

O intercomm é um meio de comunicação recente?
começou a ser usado no SESC, por exemplo?

Você se lembra quando

Olha, eu não lembro. Não sei te dar essa precisão. Mas antes, a gente usava interfone: é um sistema, ele é fixo e tem um que fica na parte de som, tem um na
bilheteria, tem um na coxia (era um interfone como se fosse de prédio, de apartamentos). Então, tinha esse interfone, você se comunica “como é que está a luz
aí?”, “tal coisa está pronta?”, até para dar o terceiro sinal, todas essas coisas. Ele
tinha como ver se os atores estão prontos realmente para não acontecer nenhuma
besteira, né? Tudo isso tem que ser coordenado por essa pessoa, por esse diretor
técnico do espetáculo. Hoje todo mundo usa intercomm para chamar o espetáculo, e esse diretor técnico, em outros países, é quem faria isso.
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Alguns teatros têm esse diretor de palco fixo mas, no Brasil, eu suspeito que
ele apareça em poucos teatros. Em São Paulo, o Theatro Municipal tem esse
profissional fixo, por exemplo, mas não conheci nenhum outro teatro na cidade.

Porque, de repente, como vem muitos espetáculos de fora, essa experiência é
adquirida também através das pessoas que vêm de fora com essa coordenação.
Então, e é através do intercomm que ele se comunica com todo mundo.

Eu fico me perguntando se há alguma relação entre esse cara que está ali chamando as cues e o ponto, que é uma figura que deixou de existir. O ponto
estava ali zelando pelo texto e quem estava em cena, e o diretor de cena no
intercomm seria quase como um ponto, só que para os técnicos.

Pois é! Eu sei que o Teatro Anchieta tinha na frente (se você pegar em volta do
proscênio) tinha uma murinho de, mais ou menos, uns trinta, quarenta centímetros de altura, e tinha o fosso. No fosso, ficava o ponto, e esse murinho, penso
eu, foi feito exatamente para esconder essa pessoa que ficava ali. Com o tempo,
esse ponto desapareceu. Chegou a ter ponto aqui, mas acho que só até a década
de 70, em 82 eu já não lembro de ter ponto aqui no Anchieta – o ator esqueceu?
Tem alguém que auxilia ali na coxia mesmo! Mas eu também não sei se isso tem
a ver com os atores daquela época, a formação deles, ou alguma dificuldade em
decorar o texto... só que essa figura desapareceu. Pelo menos aqui no Teatro
Anchieta, eu não trabalhei com essa pessoa ali no fosso do proscênio dando essa
coordenada como ponto.

Davi, você acha que o técnico de teatro também é artista?

Olha, toda e qualquer pessoa que está envolvida com o espetáculo (não importa
se a função dela é camareira) é artista. Tudo acontece porque é um conjunto.
Ninguém é sozinho. Eu vou lá receber um prêmio... mas eu só ganhei porque eu
tive uma equipe trabalhando comigo! Uma equipe que, por exemplo, eu fiz alguns
espetáculo no SESI, e quem ficava lá no teatro fazendo as coisas eram as pessoas
de lá do SESI, e eu recebi alguns prêmios com o Vladimir Capella porque eles
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tinham uma equipe bacana! Porque o júri vai para ver o trabalho que acontece
naquele dia, só que cada um do júri vai ver um dia, então, se o trabalho está sendo
bem feito, é o técnico quem está mantendo aquilo ali.
E outra coisa: sempre que você está criando e montando, e o seu assistente está
ali e te dá uma opinião, você tem que ouvir, você tem que estar aberto. Muitas
vezes, têm pessoas que não aceitam opinião, só que tem uma coisa: o iluminador
(o criador) nem sempre é o operador, e ele não é o montador! Então, tem muita
gente envolvida. Por isso, todas as pessoas que estão envolvidas no espetáculo,
é o conjunto do espetáculo. Isso parte da bilheteria, da educação com as pessoas
que vão comprar e de saber falar sobre o espetáculo se for necessário (ter uma
noçãozinha, um “basiquinho” ali) “olha, a história do espetáculo é mais ou menos
assim...”. Então, todas essas pessoas... todos eles são artistas! Aqui as pessoas
não costumam dar muito valor ao teatro, mas tem que respeitar, tem que valorizar, porque tem também o cara que vai descer a vara de cenário, o cara que sabe
a hora de entrar o som... e tudo isso é importantíssimo! Não se faz teatro sem
eles! Tem que valorizar sim! Não se faz teatro sem sensibilidade... não importa a
área! Não importa se ele é diretor do espetáculo, se ele é ator, se ele é operador
do áudio...

Quando você trabalhava aqui no SESC e chegava uma peça nova, por exemplo,
você achava importante que a sua equipe também soubesse a história da peça
antes de vocês irem montar?

É importante saber! As vezes, você acaba não falando sobre, as vezes, o tempo é
muito curto também.... porque, você vai estrear o espetáculo mês que vem, mas
você está tendo coisas, você está tendo um espetáculo em cartaz aí e, quando
esse espetáculo sai, o caminhão pára aqui a meia-noite para carregar e às sete,
oito horas já tem o caminhão do outro pra descarregar. Dependendo da situação
é muito corrido. É corrido para todos, sem dúvida, mas, se possível, é bom saber
um pouco da história do espetáculo – para ajudar na hora da montagem, entender
a linguagem do espetáculo, de um modo geral, né? É importante isso!

Mas você considera a originalidade uma característica importante no trabalho
de um técnico?
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Super importante, super importante...

E quais outras características você acha que são fundamentais para um bom
técnico?

Eu vejo o seguinte: se a pessoa quer trabalhar no teatro – e isso não importa o
que ela vai fazer – ela tem que ter comprometimento, ela tem que saber que ela
tem que ter carinho, amor, respeito, disciplina... eu já vi, inúmeras vezes no saguão
desse Teatro ator chegando dez minutos antes de começar o espetáculo ou, as
vezes, ele entra no meio do espetáculo e ele fica ali conversando... está errado!
Ele deveria estar no Teatro um tempo antes, se concentrando para fazer um bom
trabalho. Eu acho isso falta de respeito! Eu já fiz espetáculos aqui com a Fernanda Montenegro e o Fernando Torres, e ela chegava duas, três horas antes... ela e
Fernando desciam lá para a coxia, ela começava a arrumar as coisas dela. E aí eu
falo: porque que a Fernanda Montenegro faz isso e um outro ator mais jovem fica
na porta batendo papo? É uma questão de consciência! Mas nem todo mundo tem
essa conscientização de Fernanda Montenegro, e o técnico também tem que ter
essa conscientização! Não é só chegar e fazer por fazer! Tem que chegar, fazer
com carinho, com consciência, e tem que ter muito comprometimento de equipe.

E o que você considera importante para a formação de um bom técnico de teatro?

Olha, se a gente tivesse escolas decentes aqui... em outros países, para você fazer iluminação, você tem que fazer faculdade. O que eu acho corretíssimo! Então,
acho que a primeira coisa, é estudar mesmo, estudar... e ouvir o que os mais experientes tem a dizer. Porque tudo isso que eu estou falando para você, para muita
gente, não vale nada! Tem caras que não estão nem aí... eles enchem a cara e vem
trabalhar... eu já vi um que encheu a cara, subiu na varanda para descer coisas, e
deixou coisas caírem porque ele estava bêbado. Essas coisas não podem acontecer! Não deveria acontecer isso! É segurança! Eu já ouvi histórias de contrapesos
caírem porque o maquinista enchia a cara e deixava cair.
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Eu costumo pensar que o nosso trabalho se alicerça em três bases: a técnica, a
estética e a ética.

Quando você fala em ética, tem um monte de coisas. Você tem na ética um monte
de coisas... você tem o respeito pelo outro, você tem a disciplina... e tem que ter!
Não dá mais!
E outra coisa: você não pode jogar um garoto que não tem formação para fazer
determinadas coisas. Você tem que acompanhar, dar oportunidade, mas é um
processo. E a prática é super importante, não dá para ser técnico sem o dia a dia.
Por exemplo, eu só operava a luz dos espetáculos do Antunes Filho fora do Brasil;
então, aqui, eu criava, montava, a gente fazia um ensaio do que deveria ser e, a
partir daí, era uma outra pessoa que operava. E o que acontece: a pessoa que vai
operar, ela vai chegar antes, e ela tem que olhar a luz que ela vai operar! O operador de iluminação tem que chegar antes, sentar na mesa, ligar o equipamento,
checar tudo isso. É uma rotina! E isso é indispensável! O técnico de áudio é a
mesma coisa, o pessoal da maquinaria (os maquinistas) também tem que checar
tudo. De repente, teve espetáculo infantil, alguém mexeu em alguma coisa, e o
técnico da noite não está sabendo, e se ele não for checar isso (conferir tudo), ele
vai prejudicar o espetáculo. Eu sei que, as vezes, você prejudica não intencionalmente, por exemplo, você está operando e a lâmpada queimou, aí não tem jeito,
mas o que você pode fazer é substituir aquela luz para não deixar o ator no escuro.
Então, mas tem que checar! É o que eu te falo: muitas vezes, o cara chega meia-hora, dez minutos antes, não checa nada, faz besteira, não tem responsabilidade
e não tem comprometimento.

Você acha importante que esse técnico acompanhe também o processo de criação do espetáculo?

Dificilmente o diretor do espetáculo vai aceitar a opinião dele, mas mesmo que
ele não faça isso, o processo é importante para que o técnico faça a parte dele.
Porque, o que é legal: quando você pega um grupo que diz “vamos montar um
espetáculo. Davi, você topa fazer a luz?”, aí começamos a discutir o espetáculo,
e você participa, de um modo geral, de tudo que está acontecendo. E se o diretor
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for um cara inteligente, ele vai te ouvir falar. Aceitar é uma coisa mas, pelo menos,
escutar é importante. Eu acho que você tem que estar aberto a isso. As vezes, a
pessoa pode ter setenta anos de profissão e ser uma pessoa fechada, então, ela
está perdendo tempo deixando de aprender porque ela não está ouvindo. Hoje
eu aprendo com a minha neta, meus netos, aprendo com os meus filhos... as vezes, eu ouço coisas e pensa “pô, eu nunca tinha pensado nisso”, mas eu estou
ouvindo, ouvindo as pessoas falando e, quando você está aberto a isso, você está
aprendendo sempre! É preciso você estar aberto a ouvir, não importa quem esteja
falando com você. Quando eu dava aula, eu estava aberto a ouvir; tanto é que teve
um espetáculo do Antunes, se eu não me engano foi “Drácula e outros vampiros”
(1996), que a gente marcou um domingo às oito horas da manhã para montar, e
eu convidei a molecada que estava fazendo o curso comigo na época, e às oito
horas da manhã tinham doze ou dez alunos! Foi um dia muito divertido, porque a
gente chegou, e foi todo mundo falando e dando opiniões, e ficou um espetáculo
muito bacana! Eu até ganhei prêmio pelo espetáculo depois... porque é importante o coletivo! Você estar aberto a ouvir, absorver... e isso só vai te ajudar. Tenho
certeza que os grandes gênios estão sempre abertos, ouvindo e aprendendo cada
vez mais, né?

Além disso, o que você considera frágil na cultura teatral brasileira pensando no
contexto desse técnico de teatro?

Falta colaboração das pessoas que estão no mercado. Lá atrás, eu passei por uma
coisa desagradável, de uma pessoa falar pra mim “não tem que colocar gente que
está aprendendo para fazer”; ou, quando você ia procurar emprego e te exigiam
experiência – tudo com experiência! O que, sem dúvida, acontece ainda muito
hoje – e aí, eu penso “e quem está vindo? Como vai adquirir essa experiência se
você não der oportunidade?”, porque, se você não der oportunidade, não vai ter!
Então, eu dei cinco, seis anos de curso aqui e coloquei muita gente no mercado –
coloquei não, colocamos! Porque o curso tinha outros iluminadores, tinha o Wagner Freire, o Wagner Pinto... eu chamava eles para dar aula, e todo mês tinha um
diretor que falava de teatro (o Gerald Thomas veio fazer, o Fauzi Arap veio falar),
e isso era comum a todos os cursos. No CPT (Centro de Pesquisa Teatral), o Antunes coordenava a parte de atuação, o Serroni de cenografia, eu na iluminação...
e eu coordenava e dava aula.
Mas, quando a gente abriu o curso anos atrás, eu ouvi gente (e não foi uma ou
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duas pessoas não, foram várias pessoas) falando pra mim assim: “você é muito
burro!”, “mas porque que eu sou burro?”, “porque você vai ensinar, e alguém vai
fazer o seu trabalho!”. (pausa) Então, o que que é isso? Uma pessoa que não ensina por medo de perder o emprego? E é ao contrário, gente! Quando eu comecei,
eu falei “eu sei disso! Mas só que se eu não ensinar hoje alguém, amanhã eu vou
procurar alguém para trabalhar comigo, e eu não vou ter essa pessoa!”, e realmente foi o que aconteceu! Não por burrice, porque eu não sou burro!
Muita gente ficou trabalhando comigo depois... e eu só pude fazer trabalhos fora,
porque eu tinha essas pessoas que nós ensinamos! Mas você tem que dar oportunidade! Como é que a pessoa vai adquirir experiência se você não permite? Então,
falta isso: falta a boa vontade das pessoas para aceitarem e ajudarem na medida
do possível.
E eu falo isso mais para os técnicos mesmo, para que ajudem nisso: a ensinar com
carinho. A gente está aqui por uma passagem, eu estou com sessenta e sete anos,
eu não sei até quando eu estou aqui (espero viver muito ainda) e, se possível, e
alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu vou ajudar! Eu acho que os técnicos
que puderem fazer alguma coisa nesse sentido, que façam! É além das escolas,
tem que ter essa consciência de ajudar, de ensinar! Não se tem formação... agora
tem a SP Escola de Teatro, e um curso ou outro. Deveria ter mais? Deveria. Mas
ninguém está preocupado. Todo mundo só olha para o próprio umbigo. O técnico
é o que mais trabalha e é o que recebe menos! Olha, na minha opinião, falta muito
respeito para essa gente!

E entre os próprios técnicos, você acha que ainda existem preconceitos? Por
exemplo, eu ainda vejo poucas mulheres trabalhando como técnicas nas unidades do SESC.

Acho que melhorou mais. No teatro, a gente admitiu a mulher, tem muitas mulheres trabalhando, pessoas fazendo um trabalho legal pra caramba!
Mas eu passei por isso... uma vez, um eu fui fazer um trabalho com um conhecido
meu que me pediu um apoio, mas aí a peça foi pro interior e eu levei duas meninas
comigo; só que na volta, me ligaram falando “Davi, nós vamos para um teatro x
fazer um trabalho, você pode dar uma força?”, e eu tinha outro compromisso que
era o Teatro aqui e eu não podia ficar lá! Porque eu fazia coisas fora com outros,
como o Vladimir Capella e várias outras pessoas, mas eu tinha uma responsabi-
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lidade muito grande aqui com o Teatro Anchieta. Mas daí, eu estava voltando, e
fomos direto para teatro, eu conversei com ele, discutimos as coisas, conversei
com as meninas e eu falei “vocês vão ficar aí, e eu vou embora”, porque não tinha outra maneira, a gente tinha que resolver naquele dia. E, no momento que eu
chego num teatro (em qualquer parte do mundo) eu quero saber quem é quem,
eu expliquei que ia ter que ir embora e as meninas ficariam ali. A gente começou a
dar andamento na montagem, e estava tudo bem... mas, quando eu dei as costas
e fui embora, virou um inferno! Porque o técnico – não sei nem como falar de uma
pessoa dessas – ele foi super preconceituoso e dificultou tanto que quase não saiu
o espetáculo porque era uma mulher que estava montando! É uma mistura de
falta de respeito, falta de disciplina, machismo, preconceito... entendeu? Só porque tem uma mulher lá montando? Tem mulher que trabalha na iluminação que é
muito melhor do que um homem, são pessoas competentes e é preciso respeitar
isso! Eu sempre respeitei as mulheres que vieram aqui, eu conheci muita mulher
lá fora operando e montando luz... e a gente tem que respeitar! E tem outra coisa:
ao invés de criar esse problema, procurar ajudar, pô! Você não pode querer dominar isso, achar que só você vai fazer e que tudo está centralizado em você! Não
pode ser assim! A gente tem que se abrir para essas coisas, em todos os sentidos
possíveis... é claro, talvez um homem pegue um peso de sessenta quilos, e uma
mulher não, mas tem que respeitar! Ela não pega o peso, mas tem coisas que ela
faz melhor do que eu!

Davi, e porque ser diretor técnico?

É o seguinte, eu acho que é o que deveria ter em todos os teatros. Eu sei que há
dificuldades... tem a folha de pagamento dos teatros (principalmente da Prefeitura)
que passam por sérios problemas e ninguém sabe, e tem muitos teatros que não
tem condições de manter uma equipe, mas que deveria ter! Porque você tem que
ter um bilheteiro, você tem que ter alguém na portaria, você tem que ter um técnico de áudio, você tem que ter um técnico de luz, você tem que ter um diretor
técnico, você tem que ter um maquinista... ter essas pessoas, é o que te leva a
fazer um espetáculo bacana, entendeu? Tem que ter qualidade! Mas, por medida
de economia, muita gente não contrata...

O diretor técnico que trabalha com a linguagem teatral, ele tem que saber algo
a mais?
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Eu acho que ele tem que saber de tudo, inclusive saber sobre o que é o espetáculo!
Até para divulgar, é importante você saber! É preciso saber defender o trabalho!
Meu pai falava “um fio de bigode, é um documento”, então, se você deu a palavra,
você tem que cumprir! É óbvio que, as vezes, você faz um espetáculo que não é
muito legal, né? Mas você se comprometeu a fazer, então, você tem que ir até o
fim! Você tem que descobrir alguma coisa ali que te faça comprar aquela história...
é uma questão de ética! Então, são essas coisas todas que o diretor técnico tem
que saber para divulgar até. Porque você fala para um amigo que o espetáculo é
bacana, e ele já fala para outro, e por aí vai... é como antigamente era feito, era
no boca a boca. Já vi casos de espetáculos amadores no Teatro Anchieta que
começavam com vinte, trinta pessoas e, no final da temporada, estava lotando. E
todas as pessoas envolvidas faziam fomentar essa divulgação do espetáculo! Isso
é muito importante!

E vale a pena ser diretor técnico?

Vale... até porque eu acho que um dia vai melhorar! Um dia alguém vai começar a
ver! E você são novos, e tem que levar isso pra frente, dar continuidade. Mas só
com essa conscientização que vai melhorar! Se alguém joga o lixo na rua, você
vai e joga também porque alguém jogou, então, isso é cultura. E a gente tem que
mudar isso para melhor e não para pior! E tem que partir de baixo!
Já esteve pior! Na década de 70 e 80 era horrível! Você não tinha técnico para
trabalhar! Aqui no SESC, nesses cursos, o que a gente pregava? Olha, você vai
aprender aqui, mas tenta ensinar também! Não fica só pra você! É dando que se
recebe! Então, Rafael, leva isso em consideração... tem que ter essa troca, ter que
ter essa parceria! Não importa a área, se você puder auxiliar um técnico de áudio,
faça, cara! Faça por que é importante!
Eu vejo o caminho aí, não vejo outro. Dificilmente vai ter uma faculdade, talvez só
daqui há muitos anos. Porque ninguém está tendo dinheiro para produzir, é difícil! Graças ao SESC a gente tem esse espaço, e ele colabora em todos sentidos,
para você ver, na década de 70, não tinha a divulgação que o SESC tem hoje. Nós
temos uma pessoa muito importante nisso que é o Danilo Santos de Miranda, porque ele é o diretor regional e é um cara que gosta de cultura! E o técnico também
tem que gostar de cultura para fazer aquilo que ele faz! Quantas pessoas estão no
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SESC hoje? Quantos técnicos de áudio e quantos técnicos de luz estão aí fazendo
espetáculos? O SESC cresceu muito, e eu tive essa participação... eu participei do
projeto do Vila Mariana, do Belenzinho, do Pinheiros. Só no CPT (Centro de Pesquisa Teatral), olha quanta gente que nós formamos (tinha curso de luz comigo,
áudio com o Raul Teixeira, cenografia com o Serroni, atuação com o Antunes), e
são coisas que nós só fizemos porque o SESC permitiu!

Para finalizar, tem alguma coisa que você não disse e acha importante falar?

Quer fazer teatro? Não importa a sua área, faça com carinho, faça com respeito,
tente gostar. Se você não gostar, não faça, vai fazer outra coisa! Porque se você
não gostar, não vai dar certo! Todas as coisas tem que ser feitas com respeito,
disciplina e comprometimento... é o sagrado. Teatro é sagrado, gente!

ELISETE JEREMIAS
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Gostaria de começar te pedindo para me contar um pouco do início da sua trajetória com o teatro, em especial, o seu envolvimento com as áreas técnicas.

Então, revendo um pouco da minha vida, mesmo sem considerar ainda ser profissional, eu entendo que, muitas vezes, o ofício te escolhe – por conta do seu talento, por conta da sua afinidade com determinadas coisas. Então, desde os centros
acadêmicos, desde os movimentos populares dos quais eu participei nos bairros
que eu morei, eu sempre estive muito mais voltada para a área de planejamento, organização, execução técnica e outros do que exatamente sendo o foco da
atração artística. Então, com isso eu avalio que eu fui escolhida pelo ofício. O meu
desenvolvimento profissional se dá depois quando eu começo a ser contratada e
receber cachê pra isso, mas o tempo todo da minha adolescência e da minha juventude eu sempre estive envolvida em movimentos culturais, em feiras de arte ou
na faculdade, o que fosse... ou em eventos em que eu acabava envolvida; na hora
em que selecionavam as turmas, eu sempre ia pro lado da parte de planejamento,
da parte do “como vamos fazer?”, “como vamos realizar?”.

Esse seu perfil que te levou ao teatro?

Então, por conta disso, eu fui parar... fui fazendo... fui roadie de shows, fiz assistência para desfiles de moda, fui fazendo determinadas coisas onde eu sempre
estava voltada para a área da parte técnica (que a gente considera técnica), essa
parte do planejamento e da execução que dá suporte para que o show aconteça.
E com isso, como que eu entrei no teatro? Eu entrei no teatro porque eu fui convidada a fazer parte de uma equipe de produção. Eu entrei no Teatro Oficina, eu era
produtora, eu entrei como assistente de produção.

Em que ano foi isso?

1996, por que eu estava próxima do bloco e eu era harmonia – a gente chama harmonia, mas é como se fosse um diretor de cena – de um grupo afro conhecido que
era o “Ori Axé” (que depois virou o “Ilú Obá de Min”), eu era parte desse grupo,
tinha muito contato como produtora com a Beth Beli (Elizabeth Belizário), que era

350

e é a mestra de bateria e percursionista no Teatro Oficina. E aí, ela falou pra mim
assim: “Olha, o Paschoal está precisando de uma produtora como você”. Por isso
que eu digo, a gente é eleito pelo ofício, pelo o que a gente se desenvolve, pela
afinidade que a gente encontra no fazer, no trabalho.

Paschoal da Conceição?

Paschoal da Conceição. Paschoal da Conceição... aí, a Bete falou pra mim e eu
falei assim: “olha, Bete, mas teatro? Eu não gosto”. Por que eu era produtora de
eventos, de shows e atrações... Daí ela falou pra mim (eu lembro até hoje o que
ela me disse): “Lá você vai gostar, por que lá não é exatamente um teatrão”. E
eu já tinha visto “Ham-let”, já conhecia o Teatro Oficina, já tinha visto espetáculo
lá, e já conhecia o Paschoal. Eu fui assistir “Ham-let” porque o Paschoal foi fazer
a “Campanha da Kombi” – meu ponto era no Municipal e eu fazia a “Campanha
da Kombi” no mês de dezembro – e lá o Paschoal estava fazendo a divulgação do
“Ham-let”, e ele me convenceu que eu deveria ir assistir, eu fechei a banca e fui
assistir o “Ham-let”. Isso foi em 94. Então, em 96, quando a Bete me chamou, eu
fiquei um pouco “assim”, mas eu fui.
Eu fui trabalhar como produtora, como secretária de produção. O meu trabalho
era cuidar dos perecíveis da cena, e quem era o diretor de cena? O Vadim Nikitin.
Então, assim, eu fui com o pé atrás para fazer produção de teatro, eu não sabia
direito o que eu ia fazer, mas a Bete Beli falou “eu conheço você e a sua pegada”.
Eu cheguei lá e fui realmente trabalhando como produtora, eu fazia toda a parte
de compra de perecíveis, como o contato de materiais que eram necessários – por
que a gente estava montando “Bacantes” e eu tinha o contato de materiais de
figurino, de cenário, e para outras coisas – fui fazendo isso, e não fazia os espetáculos.
Até que o Vadim... como o meu trabalho era comprar os perecíveis para o fim de
semana de “Bacantes”, e era justamente para ele, para o Vadim. Então, aos poucos, eu fui tendo uma afinidade muito grande com ele e, de minha parte, por isso
que eu falo, eu já gostava de planejar, de produzir... e encontrei um cara genial
trabalhando, e ele me ensinava assim... a palavra cênica eu aprendi (uma maçã cênica, uma flor cênica), tudo a gente tinha que dar aquela atenção e detalhamento.
Não era simplesmente ir lá no mercado e comprar uma fruta qualquer para fazer
a cena – tinha que escolher a mais bonita (ou se era a mais feia), eu tinha que escolher de acordo com a cena. Então, o meu trabalho foi esse, e esse foi o primeiro
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contato e paixão que eu tive pela direção de cena. Por que tudo que vai entrar em
cena é eleito o melhor, o mais bonito... você procura, você não se satisfaz com a
primeira coisa que você encontra porque você sabe a importância daquilo... sabe,
quando aquela maçã entra em cena, o poder que ela tem. Então, eu fui me apaixonando pela direção de cena e entendendo que tudo que eu produzia, que ia entrar
em cena, tinha que ser maravilhoso! Então, eu fui entendendo o que que era uma
direção de cena, o que que era um roteiro, e o que eram algumas coisas que eu
precisava, dessa forma.
Por exemplo, eu tinha a experiência de montar camarim. Eu montava camarim de
um show e, quando você monta o camarim de um show, você escolhe a melhor
fruta, a fruta mais bonita, a mais vermelha, a banana mais madura, a água melhor,
a melhor disposição... que é a coisa que, depois eu aprendi no teatro, que é a força do Ganimedes de servir – quando você prepara, você escolhe, você seleciona
aquilo que vai para a cena como uma coisa que vai dar poder mesmo para esse
ator, para essa cena, para esse espetáculo, né?
Esse foi o contato que eu tive com a direção de cena. Então, eu entendi que a direção de cena é fabulosa, maravilhosa! Eu pensei “poxa vida, é tudo que vai entrar
em cena”, sabe? Eram buscas incessantes durante a semana inteira, as vezes,
precisava de um tipo de uva que estava fora de época – mas tinha que ser aquela
uva! – então, eu passava a semana inteira procurando, onde é que tinha, onde é
que não tinha, se tinha que comprar antes e deixar enrolado no jornal para amadurecer, para estar na cena na hora. Então, que entra na cena... não sei te explicar...
mas era o que era de melhor, o de mais importante, o de mais valioso... valioso
para a cena, né? Então foi assim que eu tive o meu primeiro contato. Não sei se
eu te respondi.

Sim, respondeu. E você lembra como foi assumir a sua primeira direção de cena?

Sim, aí eu fui fazendo isso junto com o Vadim durante toda a temporada de 96 de
“Bacantes”. Nós fomos para o Rio de Janeiro fazer apresentação, teve a cena de
despir o Caetano Veloso, e etc e tal. Então, ali eu fui tendo que agregar outras funções dentro do meu trabalho (dentro do meu trabalho que era só de produtora), eu
tive que também começar a fazer, a levar coisas para as cenas... por que quando
você faz um espetáculo dentro de um lugar para cinquenta pessoas, cem pessoas,
você tem uma equipe de umas duas pessoas; mas, quando você vai fazer uma
montagem em um festival que você vai fazer para mil pessoas, você precisa de
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mais pessoas na sua equipe. Então, como eu estava próxima, por que eu já sabia,
já elegia o que era de mais maravilhoso pra cena... então, eu comecei também a
fazer coisas... nesse festival do Rio, por exemplo, sei lá quantas pessoas tinham...
umas duas mil pessoas! Então, o trabalho do diretor de cena que aqui no Teatro
Oficina era para duas pessoas, lá era para seis ou oito pessoas. Então, eu comecei
a trabalhar nas áreas, como se diz... nas periferias. Comecei a trabalhar na periferia
do palco, que era primeiro comprando as coisas, depois preparando e deixando
as coisas no ponto para que o diretor de cena só colocasse em cena, ou um ator
só colocasse em cena. O meu primeiro trabalho foi produzindo, preparando, organizando e planejando as coisas da periferia da cena, né? Mas nunca tinha entrado
dentro de uma cena para fazer alguma coisa.
Em 98... aí a gente fez “Bacantes”, fiquei dois anos, fizemos “Para dar um fim no
juízo de Deus”, e fomos fazendo outros espetáculos. Mas, quando a gente chegou
em 98, o Vadim não estava mais – foi quando a gente foi fazer “Cacilda!” com a
Bete Coelho e a Giulia Gam – então, estava aquela crise assim: “mas quem vai
ser o diretor de cena?”, e a gente estava numa roda todo mundo, “ai, não tem um
diretor de cena agora... quem vai ser o diretor de cena?”, e a Lenise Pinheiro falou
“diretor de cena é a Elisete!”, e eu falei assim “eu não!”, ela disse “você é diretora
de cena!”; e o Zé (José Celso Martinez Corrêa): “você é diretora de cena!”; aí eu:
“Marcelo (Marcelo Drummond), o que é que eles estão falando pra mim?”, “Aquilo
que você já via o Vadim fazendo e você já fazia, agora é você quem vai fazer!”.
Então, eu assinei a minha primeira direção de cena em “Cacilda 1”, e realmente
foi uma maravilha! Porque eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha, que
eu aprendi, aí eu tive que assumir a liderança da cena e repassar isso para outras
pessoas que viessem me trazer as coisas, né? Como no caso de um produtor executivo, então... quando eu ia pedir uma coisa, eu tinha que pedir da forma que o
Vadim me ensinou.
Então, o meu trabalho de cena ele foi muito importante e muito potente, com uma
experiência que eu não tinha de criar um roteiro, com uma experiência que eu não
tinha de de criar um track, etc e tal... mas eu tinha a atenção, o carinho e o respeito
por aquilo que eu estava fazendo. Além de amor, etc e tal, envolvimento... eu tinha
isso! Eu tinha aprendido assim, dessa forma... (aprendido) que a coisa da cena é
especial! É o rito, é aquilo que é magnífico, é exuberante, o mais maravilhoso!
Então, com esse calor dessas informações é que eu fui assumir a direção de cena
de “Cacilda!”. Eu fui aprendendo... eu era a única, não tinha camareira, não tinha
contrarregra, não tinha nada! Só tinha eu!
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A Cida (Cida Melo, camareira do Teatro Oficina) entrou em que ano para o Teatro Oficina?

A Cida entrou em “Boca de Ouro” (Espetáculo que estreou em dezembro de 1999).
Só tinha eu. A Bete Coelho tinha a Claudia Odorisso, que era camareira dela, só
dela – ela chegava com um case fechado com todas as coisas que a Bete trouxe
de Nova Iorque, e cuidava só das trocas, só da contrarregragem da Bete – e eu
cuidava do teatro inteiro, de todas as trocas, de todos os objetos, de todos os três
atos que aconteciam, de todos os pequenos detalhes que aconteciam.

Mas a equipe técnica era grande como é hoje? Com uma equipe de iluminação,
de som...

O Teatro Oficina sempre teve grandes equipes, por que é um teatro que sempre esteve melhor equipado que muitos outros dentro do teatro de grupo. Então,
sim... sempre teve iluminador, gente para sonorização, para trilha, para microfones, sempre teve essa coisa que eles falam de “terreiro cibernético, tecnológico”,
sempre teve isso. Então, assim, desde que eu entrei no Teatro sempre tiveram
câmeras, videomakers em cena captando e projetando. Então, eu tinha que desenhar a minha movimentação de cena entendendo que tinha um “câmera-ator”
que ia estar, muitas vezes, no meio de uma cena importante que eu tinha que
fazer uma transição e eu tinha que contracenar com ele, com o iluminador, com
o pin-bin fazendo coisas ali ao vivo, com músicos no meio da cena trocando instrumentos e depois se deslocando pra banda... então, esse desenho sempre teve
que acontecer assim.

É construir uma consciência 360º do espetáculo?

É uma coisa de equipe, de você entender que o seu trabalho é grande, com muito a
fazer, com muitas pessoas – o Teatro sempre tem cinquenta pessoas, no mínimo,
envolvidas; às vezes, são trinta no elenco e vinte técnicos fazendo, dependendo do
que a gente vai fazer. Então, é ter uma noção de trabalhar em equipe para o bem
do show, sempre dialogar com todas essas outras frentes.
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Então, é preciso que você seja muito técnico, muito disciplinado, e muito antenado
com as outras equipes para você poder fazer. Isso é uma formação magnífica para
qualquer técnico, por que você chega e você tem um desafio, só que não basta
você ir lá e só fazer a sua parte. Mesmo porque, um diretor de cena de teatro de
grupo, ele não é uma pessoa que está ali responsável só pela movimentação e
transição de objetos e cenários. Ele é responsável por tudo. Tudo tem a ver com
ele: os sinais da entrada do público, acomodação de público, intervalos, saber se
todos os técnicos estão ok para você poder começar um segundo ato, para você
poder dar um sinal para saber tudo que está acontecendo.
Embora o Teatro Oficina sempre tenha tido toda essa tecnologia, a gente nunca
teve grana. Então, as vezes, não tinha rádio. Era no grito, era no assobio, era no
“si-si-si-si”, “vamos todo mundo?”, e chamar “Som, ok? Luz, ok?”, dessa forma
mais primitiva (não sei), que é pelo chamamento, né?
Então assim, é entender que você... você se dá conta que você é a pessoa que tem
que cuidar de tudo (saber se o elenco está bem, se está todo mundo vestido, se
não faltou nada, se a camareira está consertando um vestido, se está tudo bem...),
você tem que saber disso! Só que você não sabe que você tem que saber disso,
mas você sabe que se você tem um problema, você não pode começar. Então,
cabe a você ir lá e solucionar esse problema.

Como você relaciona o técnico e o artista? Você considera que eles são a mesma coisa? Quais seriam as principais diferenças e semelhanças entre eles?

Nesses últimos tempos, eu andei pesquisando muito sobre isso, e eu tenho que
ser muito sincera: isso depende muito de cada um, e da determinação de cada
um. Eu tenho que dizer isso por que, muitas vezes, eu estive com profissionais que
fazem questão de estar ali limitados a aquilo que aparentemente é a parte deles; e
tem outras pessoas que se “antenam” com outras coisas, e isso é muito particular.
Muitas vezes acontece isso... eu mesma já trabalhei em equipes onde algumas
pessoas se destacaram dentro da equipe e foram assumindo e se responsabilizando por outras funções, e se desenvolvendo; e outras pessoas ficaram estagnadas,
por entender que “ah, o meu trabalho, a minha parte é essa! Estou aqui para puxar
a cortina e tocar o sinal!”. Então, eu digo isso.
Acho que é por isso que tem hoje essa questão se a pessoa é técnica ou se é artista, porque existem muitos técnicos que se interessam, aprofundam, pesquisam,
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e compreendem o processo criativo como importante na formação dele e no como
ele vai desenvolver o trabalho dele; e têm outros que não, que preferem ficar ali
naquela coisa mais limitada.
Então assim, é difícil dizer, porque é de cada um. É de cada um... se o indivíduo é
estimulado e se ele tem oportunidade, ele vai com certeza (além da informação
técnica e da responsabilidade técnica que ele tem) se aprofundar no criativo. Por
que isso vai determinar muito de como ele executa a parte técnica dele, né? Então,
eu acho que é isso, é de cada um. E isso deveria ser pensando não como “Ah,
esse é mais preguiçoso... esse faz, aquele não faz”, acho que isso tem a ver com
educação e formação, e o técnico saber e ter a oportunidade de compreender a
importância dele estar no processo criativo, mesmo que ele chegue num espetáculo que já está em cartaz durante um tempo. É ser interessado, descobrir como é
que aquele carro funciona, como é que funcionam as rodas... é dele, é uma particularidade, um interesse dele, e se ele tem um talento para alguma coisa, isso vai
despertar na hora que ele estiver tendo contato com essas outras frentes. Por que,
realmente, o teatro é maravilhoso. Quantas e quantas frentes não existem para
você poder fazer qualquer espetáculo?
Então, se você tem uma aptidão para figurinista, ou para cenógrafo, ou para outras coisas... então, você vai poder se desenvolver, aprender e ter contato com
isso. Agora, se você se considerar uma pessoa satisfeita dentro daquela caixa
onde você só faz o que mandam você fazer, então, realmente, você vai ser só um
técnico, você não vai ser um artista.

Mas não se trata só de fazer para além do que a função dele pede, é fazer inclusive a função dele de uma forma diferente, né?

Sim, quando ele entra em contato com o criativo – mesmo, como eu disse, quando o cenário já esteja pronto (já chegou pronto), mas ele vai descobrir como é
feito, como abre uma porta, como fecha, porque pensaram aquilo, vai ver uma
planta – ele vai se interessar, ele vai buscar informação. E quando ele estiver movimentando e agindo dentro dessa parte técnica, essa carga de informação que ele
aprendeu sobre como as coisas foram executadas, ele vai agregar! Ele vai ter um
conteúdo no como ele está fazendo as coisas! Eu entendo assim.
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Ajuda a dar sentido para o “como” ele está fazendo...

É, por isso que cabe sempre a todos os técnicos que estiverem trabalhando, abrir
a forma como eles trabalham, mostrar o método com que eles trabalham. E, as
vezes, ele precisa se atualizar, se revisitar, como foi o meu caso, né? Entender...
por exemplo, eu tinha um preconceito “ah, o teatro musical é disso e eu sou
daquilo”... não! Tudo é trabalho, tudo é arte, entendeu? Então assim, vai lá, vai
trabalhar, vai fazer, vai experimentar outra coisa, com certeza a sua formação vai
ser muito mais diversificada.

Aproveitando que você está vivendo essa experiência do musical “2 Filhos de
Francisco” e você vê os stage managers em ação, mesmo considerando que
podem existir diferenças ou não entre as funções, como você definiria a função
do diretor de cena?

Depende muito do projeto no qual você está envolvido e que você vai realizar. As
vezes, é um projeto onde o seu trabalho é mais concentrado na movimentação
e transição de cenários e objetos de cena; as vezes, esse trabalho é muito maior
porque esse grupo vai viajar, vai ter uma temporada, vai entrar de manhã e sair a
noite de um teatro. Então, depende muito do projeto que você está fazendo e do
recurso que você tem também.
Então, algumas vezes, esse trabalho (ou esse projeto) que você vai realizar tem
uma equipe muito grande – tem contrarregra, tem diretor de palco, tem camareira,
tem assistente de direção, tem assistente de produtor técnico, tem um monte de
pessoas nessa equipe – então, você vai estar ali mais ligado a essa parte mesmo
do roteiro de transição, de entrada e saída de objetos e cenário; mas, se você estiver num projeto maior, daí você vai ter que ter outras responsabilidades, outros
comprometimentos e, muitas vezes, você vai ter que buscar novas formações
para você se capacitar para realizar aquilo que você tem que fazer.
Então assim, voltando... o que é o diretor de cena? O diretor de cena é aquela pessoa que... vamos pensar num projeto simples: ele é uma pessoa responsável por...
que o ambiente de trabalho, ou seja, o palco ou uma sala de ensaio, ou que seja
de uma rotina de ensaio... ele vai ser responsável por convocar essas pessoas,
fazer com que o espaço que o diretor vai fazer seu encontro (se é um ensaio, se
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é um bate-papo, se é uma peça, se é uma leitura cênica)... ele vai convocar essas
pessoas, e fazer o possível para que esse ambiente de trabalho tenha ali uma água
potável, se certificar de que o equipamento necessário para aquilo que vai acontecer esteja todo ok, tudo em funcionamento – mesmo que ele não vá ser a pessoa
responsável pela iluminação, ele vai estar sabendo se está tudo bem com a luz,
se não tem nenhum problema – ele vai estar responsável por isso; ele vai estar
responsável, muitas vezes, de se fazer cumprir um roteiro, uma ordem do dia de
trabalho, para que não haja dispersão, né? Por que, muitas vezes, esse trabalho
está muito ligado ao assistente de direção. O diretor de cena, muitas vezes, é o
braço direito do diretor e do assistente de direção. Então, ele vai fazer com que
o planejamento dessa “ordem do dia” aconteça cena após cena. Se é necessário
que uma cena tenha uma cama, uma mesa e uma cortina, ele já providencia – é o
trabalho dele fazer isso, seja no ensaio, seja no espetáculo.
Então, ele está sempre... como se diz? Na vanguarda e na retaguarda para que a
coisa aconteça. Então, ele está sempre preparando o que vai acontecer, deixando
já as coisas preparadas para que uma cena aconteça, para que os objetos estejam
selecionados... é a tal da prontidão das coisas, né?
Ele vai estar responsável pelos horários de começo, de intervalo, do fim do acontecimento dessas coisas; vai estar responsável, muitas vezes, por anotação, não só
de movimentação das coisas, mas anotação de quaisquer mudanças que existam
para que no dia seguinte de um ensaio ou de um espetáculo aquilo seja agregado,
qualquer mudança de cena... e cabe a ele ter esse tipo de anotação.
Então, por isso que eu falo... são todas as coisas necessárias para que a coisa
aconteça... se for um ensaio ou alguma coisa assim, tem que ter cadeira, tem que
ter uma luz aqui... as coisas precisam ser providenciadas... é muito mais complexo... é muito difícil falar, por que é tanta coisa que o diretor de cena tem que fazer...
Mas sendo bem objetiva é isso: ele tem que ter o controle, a consciência do que
vai acontecer naquele dia; estar preparado para isso, planejado para isso; ter as
coisas à mão para que não tenha dispersão, que não tenha tempo perdido para
que as coisas possam acontecer; manter a ordem, o silêncio, a concentração em
torno de um trabalho que está acontecendo com o restante do grupo, para que
não tenha nenhuma dispersão – isso é uma coisa muito fundamental (o diretor de
cena faz muito isso), ele não deixa acontecer uma dispersão que pode ocasionar
numa falta de atenção de quem está ali sendo ensaiado, ou etc e tal; e ser responsável pela preservação, manutenção e movimentação de todas as transições que
esses objetos ou cenários vão atravessar num período de ensaios ou apresentações.
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E como você define o diretor de palco?

Então, muitas vezes... por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar sendo
diretora de cena e tendo um diretor de palco, é raro, mas eu já tive a oportunidade. Então, esse diretor de palco, por exemplo... eu estava muito mais concentrada
nos camarins com as camareiras, com as trocas de roupas, com manutenção ou
cuidados de adereços que são necessários de uma cena para outra, com a parte
de perucaria – por que, muitas vezes, você tem os profissionais, mas é você quem
tem que ver que mesa que ele vai colocar aquilo, de que ele vai tirar aquilo... o
visagista vai chegar e perguntar para você “onde eu coloco a peruca para fazer a
troca?”, então cabe a você providenciar tudo isso para que a coisa aconteça.
Você tinha perguntado uma coisa... ah, o diretor de palco! Então, quando você tem
a oportunidade, se você está cuidando dessa outra parte do backstage, então o
diretor de palco quem sabe se tem algum efeito especial, esse diretor de palco que
vai dar a resposta para você de toda a área técnica de movimentação e transição
de cenários e efeitos especiais que possam ocorrer durante o show. Então, quando você tem um diretor de palco, você divide essa responsabilidade.

O diretor de palco estaria mais “dentro” do palco, e isso te possibilita (como
diretora de cena) estar mais na periferia do palco, é isso?

O diretor de palco vai estar responsável, muitas vezes, pela movimentação de
grandes cenários e efeitos especiais, sabe? As vezes, tem um cenário gigantesco
e, para ter uma transição, você tem um diretor de palco ou um coordenador técnico – a gente tem vários nomes, mas eles estão nessa função.
Por exemplo, quando eu faço show, num show não existe diretor de cena. Então,
quando eu faço um show, eu sou diretora de palco. Eu faço as mesmas funções
que eu faço quando sou diretora de cena: eu sou responsável pela limpeza do
palco, pela segurança, por toda a movimentação de cenários, eu testo tudo para
saber se não tem nada que possa ocasionar nenhum tipo de desconforto para o
músico ou quem esteja em cena... e não tem diretor de cena, ali eu sou uma diretora de palco. Eu entro em cena, eu coloco coisas, eu tiro, quem dá o start para
que o show comece é o diretor de palco. Acontece que ele não é uma pessoa
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que cuida do artista, aí tem um produtor que acompanha esse artista, que vai no
camarim desse artista, que compra a laranja que ele gosta, que vai com ele até a
coxia que ele vai entrar, e espera o seu ok para poder começar.

Então, você entende que o diretor de cena está muito mais próximo do artista
do que o diretor de palco?

Exatamente.

Mas e o diretor técnico?

O diretor técnico... é o que eu te falo, depende do projeto... têm projetos grandes
que você tem todos esses profissionais, e você precisa de um diretor de palco,
você precisa de um diretor técnico, por que você tem projeção, você tem microfones que vem não sei de onde, você tem efeitos especiais, e você tem várias
transições de cenários grandes que você, muitas vezes, como no caso de um
espetáculo agora que vai chover em cena – esse espetáculo precisa de um diretor
técnico, um diretor de palco e um diretor de cena. E o diretor de cena vai estar
responsável por um conhecimento geral de tudo, vai depender da informação do
diretor de palco, que está controlando todos que, no caso, seriam os “stages de
piso” que estão controlando toda a movimentação do lado de dentro das coxias. E
tem um diretor técnico, por exemplo, para que esse efeito especial aconteça (seja
fogo, seja chuva, seja papel, seja o que for de deslumbrante que vai acontecer);
muitas vezes, esse diretor técnico é específico desse efeito. Se você vai trabalhar
com fogos, com voos, aéreos... então, se você tiver um voo aéreo – por exemplo,
você vai ter o... não lembro agora o nome do responsável... eu lembro muito bem
do nome do Gilberto Caetano, que é do pessoal de circo – é essa pessoa que vai
te dar garantia de que você pode ter um balanço em cena, que vai testar e checar,
por que? Porque são informações e capacitações específicas de um profissional
que, muitas vezes, o diretor de cena não tem a responsabilidade de saber, né?
Então assim, ele não tem que saber, por exemplo... ele deve saber, mas ele não é
o responsável por montar o balanço, se a carga da vara corresponde àquilo que o
ator vai precisar fazer e balançar.
Então, você precisa convocar técnicos específicos dentro daquilo e, provavelmen-
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te, você vai destacar um diretor técnico para aquele efeito especial.

E o stage manager? Você acha que o diretor de cena e o stage manager são a
mesma coisa?

Não. E agora eu posso dizer, por que agora eu estou trabalhando dentro de um
musical.
O diretor de cena, ele tem uma formação e ele tem com ele todas as informações
e responsabilidades do show, o stage não. O stage ele tem um conhecimento, mas
são de informações compartimentadas do que acontece. Então, o stage, ele sabe
o roteiro de movimentação de cenário, de luz, de música, manda as cues para os
maestros chamarem as músicas, né? Mas não necessariamente ele conhece toda
a realidade das camareiras e dos maquinistas de varanda e piso, ele não conhece
muito, ele não sabe muito porque ele está preso dentro de uma cabine, ligado à
um roteiro, e chamando um show.
Então assim, eu agora tive contato com três tipo de stage: um stage que é o stage
de piso (como a gente diz), e fica um em cada coxia comandando os maquinistas,
dando os “livres” para que o stage principal (que está chamando o show) possa
chamar um cenário, possa chamar uma luz, possa chamar uma música. Então
ele (o stage principal) vai depender da informação que ele não vê e é transmitida
por esses stages de piso; e esse stage que está lá na cabine chamando depende
muito da organização de um terceiro stage, que é aquele que cuida de todo o
planejamento e “planilhamento” de toda a movimentação. Tudo é feito no Excel,
tá? Então, tem uma lista de chegada das pessoas, tem uma lista das pessoas que
participam ou não do trabalho de corpo e do trabalho de voz, tem uma lista do
chamamento de todos os técnicos e de todos os atores para a passagem de microfone (por que todos os atores usam microfone, né?); e isso é impossível que
um stage faça sozinho, ele precisa de um equipe grande de stages fazendo isso.
E o diretor de cena, ele está sozinho! Ele é responsável pelas mesmas coisas, por
todas essas coisas, só que ele não tem uma grande equipe para fazer.
Acho que o stage trabalha de uma forma, além de estarem compartimentadas
as coisas, ele trabalha muito numa escala, num planejamento... como a gente
diz?... Essa coisa cartesiana, sabe? A coisa funciona muito assim, entendeu? E
tem pouquíssimas chances de mudar alguma coisa, nenhum ator, nenhum técnico,
ninguém muda nada durante um show. Se uma pessoa falar uma frase errada, já

361

começa a maior avalanche de coisas... é muito cartesiano mesmo, não sei explicar
muito isso.
Mas assim, eu vejo que os stages participam do processo criativo, eles vão para a
sala de ensaio, os maquinistas que operam o piso e a varanda não. Então são eles
(os stages) que tem o conhecimento de como se chegou naquela conclusão de um
cenário, daquela cena... por que é uma coisa muito bacana que eu vi dos stages...
tanto que não se chama peça de teatro musical, se chama “show”, porque o que
eles têm que fazer é fazer com que a movimentação das coisas em cena se torne
uma coisa “espetaculosa”. Então, muitas vezes, o stage muda o movimento de
uma cena, ou o ritmo de uma música ou de uma dança que tem que acontecer,
para que esse balé da movimentação do cenário e das coisas aconteça de forma
mágica. Ele interfere muito nisso. Ele tem um papel, vai lá o diretor artístico, vai lá
o diretor do espetáculo, vai lá o coreógrafo, e levanta uma cena que tem movimentação – cabe a esse stage fazer com que essa movimentação se torne uma coisa
“espetaculosa”, ele que vai dar esse “tom” da coisa.

E o teatro em geral não tem o compromisso com o “espetaculoso” que o teatro
musical tem?

É... não. É que é essa coisa da magia...
Então, se, por exemplo, ele está observando que a movimentação de um cenário
está sendo uma coisa que é simples, ele vai lá e vai fazer dar um giro, ele vai fazer
mudar uma luz, ele tem esse poder. Por que cabe a ele transformar a peça em
show. Ele vai pedir “tem que ter menos luz ali” para que o técnico faça a movimentação do cenário e não apareça, mesmo que ele estando vestido todo de preto, de
ninja. Então, é show! Eles nem chamam de peça.
Então, o stage tem que fazer isso, já o diretor de cena está muito ao lado do diretor artístico (ou do diretor do espetáculo), ou do assistente de direção, e tem a
responsabilidade de também fazer o espetáculo se tornar um show etc e tal, mas
não é necessário que as coisas sejam com essa magia – que a coisa seja escondida, que ninguém apareça, que dê a ideia de que é uma automação.
Isso foi muito importante que eu vi no meu trabalho dentro do musical. O nosso
papel como maquinista (de solo ou de varanda) é fazer com que... é como se nós...
por isso que eu penso que é tudo meio robotizado, né? O nosso papel é que a
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gente seja, não só como a Leslie (Leslie Pierce) fala “invisível” (e isso é muito forte no musical), mas invisível e imperceptível, sabe? Que você assista e você não
acredite que tem alguém movendo aquilo ali, que tem alguém subindo e descendo
alguma coisa... é uma magia! Por exemplo, é por isso que tem cortinas que descem de manobra!

Então, a gente pode dizer que o principal aspecto que diferencia o stage manager do diretor de cena é esse foco do próprio trabalho? Pensando o diretor de
cena vinculado ao teatro, e o stage ao teatro musical. Logo, a demanda do musical é o show, e nele o “espetaculoso” tem que estar acima de tudo; enquanto
no teatro de grupo, o técnico elabora seu trabalho a partir do diálogo com as
dramaturgias de todas as áreas?

Exatamente.
O musical está na área do entretenimento, o foco dele é entreter, é que você veja
a magia... que uma luz, uma fumaça e “não sei o quê”, entendeu? Essa coisa de
entreter mesmo, de envolver nessa coisa espetaculosa para que você não acredite
que têm pessoas por trás fazendo.

E qual a relação do diretor de cena com a sua equipe e do stage manager com
a equipe dele?

Felizmente, estou participando de um grupo onde o que faz a diferença é o humano nesse trabalho. A gente conseguiu uma força muito grande dentro da equipe,
por que tem muita gente que vem do teatro de grupo que está ali batalhando, ou
outros profissionais que já fizeram televisão, shows e tantas outras coisas... então, eu tive uma sorte muito grande por que existe essa harmonia tanto no fazer,
no desenvolver o trabalho (de fazer a gente entender o que a gente está fazendo,
porque que a gente está fazendo aquilo), como no comprometimento e na relação
pessoal com cada um, sem um excesso de autoridade, de um poder, como eu já
vi em outros trabalhos. Então, por sorte estou num grupo onde isso está sendo
respeitado, a relação está sendo harmoniosa.
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Quais as principais diferenças e aproximações entre essas duas funções (diretor
de cena e stage manager)?

A gente vai ter que ficar muito tempo pensando, falando muito por que depende
muito de cada projeto. Então, você pega a situação de um espetáculo, você “decoupa” e faz a avaliação: “Olha, nesse projeto, a importância é essa e a diferença é
essa”, “Num outro projeto...”... Por isso que é muito difícil a gente ter um conceito
ou definir uma coisa só, acho que depende muito.

Interessante porque falamos que um espetáculo de teatro pode ter um diretor
de cena, um diretor técnico e um diretor de palco, mas caberia também um stage manager trabalhando com eles?

É que... como é que acontece num musical? Os stages não movimentam
absolutamente nada, eles não tocam em absolutamente nada. Eles só avisam
“Prepara! Vá!”. Eles não movem um cenário, eles não pegam um objeto de um
lugar e levam para outro, eles estão sempre livres e atentos ao todo que está
acontecendo. Então, eles nunca se envolvem numa ação, por que, provavelmente,
se tiver algum problema eles vão ter que resolver.
Por exemplo, o que que acontece: um cara está lá em cima numa varanda no terceiro andar movimentando um cenário de um lugar de onde ele não tem um ponto
de vista da cena. Então, o stage de piso precisa dar o “livre” para ele poder descer
um cenário, porque se não pode pegar na cabeça de uma pessoa, ou senão pode
bater em um outro cenário. Ele nunca está envolvido em nenhuma ação, ele está
sempre... ele só fica assistindo, transitando entre as transições e garantindo que
isso aconteça simplesmente pelo poder da palavra, de dizer “vai” ou “não vai”. Se
tem que descer uma cortina, mas tem uma escada que não saiu do lugar ainda,
ele não dá o “vá”.

Então, ser diretor de cena é estar em ação?

O diretor de cena está em ação. Ele movimenta, ele faz, ele vai pra cima, ele contrarregra também, ele está envolvido. Bem, isso foi a experiência que eu tive até
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agora. Pode ser que em outros projetos, em outros grupos, o diretor de cena esteja mais focado em outras coisas. A minha experiência é de total envolvimento
e ação. Desde o momento da criação do roteiro (não só meu, como de todos os
contrarregras, de todas as camareiras), no planejamento disso, na execução disso, e no bom andamento do espetáculo.

Você conheceu muitos diretores de cena no teatro? Destacaria algum?

Conheci muitos profissionais nesses vinte e um anos trabalhando, e por conta do
último espetáculo81 que eu vi o Otto Barros fazendo, eu acho que... acho não, eu
tenho certeza que ele é meu eleito. Por que? Porque eu tenho que falar de alguém
com o qual eu trabalhei, com o qual eu tenho experiência, e eu percebo hoje a
“pegada” que a gente tem.
Então, por exemplo, hoje ele é um profissional de teatro de grupo, do Teatro Oficina especificamente, e eu vi ele comandando a operação de um espetáculo em
palco italiano. Inclusive, onde foi a primeira direção de cena que ele assinou, que
foi “A menina Nina”, no SESC Pinheiros – eu peguei a produção executiva, e coloquei ele na direção de cena. “A menina Nina” foi um espetáculo do Ziraldo, com
direção do Joaquim Goulart, cenário da Daniela Thomas, e foi um grande projeto
que fui chamada para fazer a direção de cena, só que eu estava envolvido com
outros projetos e já tinha a experiência com o Otto nas “Dionisíacas”, então eu
indiquei ele como diretor de cena e fiquei na produção executiva. Mas eu estava ali
por perto, dando todo o suporte para ele. Então, eu vi ele fazendo isso, e passou
agora seis, sete anos e eu vi o trabalho dele no “O rei da vela” comandando toda
a movimentação de cenário dentro de um palco italiano... então, hoje para mim
ele se destaca.
E o que é muito importante em um diretor de cena, e isso sim é uma grande diferença do stage do musical, o diretor de cena ele é responsável não só por cuidar,
preservar e fazer a manutenção da coisa. Mas ele é também responsável pela embalagem se a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai fazer uma apresentação
fora, o deslocamento desse cenário, desses objetos, desses figurinos... é o diretor
de cena que tem que fazer esse planejamento. Não é como no musical que ele
tem um diretor técnico só pra cuidar disso, tem uma chefe de camareira, tem um
81
Espetáculo “O rei da vela”, de Oswald de Andrade, com direção de José Celso Martinez
Correa e cenografia assinada por Hélio Eichbauer. A peça cumpriu temporada de novembro a dezembro de 2017 no SESC Pinheiros.
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produtor técnico, tem um chefe de stage.... não tem isso no teatro de grupo! O
diretor de cena é responsável por tudo.
Então, montar um cenário daquele porte, naquele teatro, com cenografia do Hélio
Eichbauer (que é o mesmo cenário de cinquenta anos atrás com um palco giratório), e desmontar tudo como ele teve que fazer em um dia, e transportar tudo
para o depósito do Oficina, sabe? Ruir uma montagem gigantesca em um dia, comandar tudo isso, comandar a embalagem, o transporte disso tudo, acomodação
e armazenamento disso tudo... para mim, isso fez dele um profissional completo.
Eu já conhecia essa habilidade, mas com a experiência com que eu vi ele executando agora no “O rei da vela”, eu posso dizer: ele é um profissional que eu tenho
conhecimento, trabalhei junto com ele, e hoje eu elejo ele como um profissional
completo como diretor de cena.
Eu conheci muitos assim... Eu conheci a Márcia Machado (que não está mais aqui),
ela era espetacular, da Cia. dos Atores, e me ensinou muita coisa... conheci o
Marcos Lesqueves, também no Rio de Janeiro, espetacular! Conheci o Alexandre
Torres, que é um diretor de cena de formação de palco italiano. Esses três são
bem importantes que eu conheci. Conheci o Rafael Bicudo, com a experiência do
teatro de grupo e alguns grandes projetos. É... aqui em São Paulo agora não me
ocorre tantos... mas tem, tem o Rafael Matede... pessoas que eu vi – uma coisa
muito forte assim – eu vi muita gente migrando para direção de cena nesses últimos vinte anos.
Primeiro, posso dizer até com orgulho, por que o formato de trabalhar contagia
outras pessoas de outras áreas, que quando veem a direção de cena e se aproximam, falam “Poxa, eu quero fazer isso aí!”. Por isso que eu acho que a oportunidade e que a responsabilidade do Governo (ou de quem quer que seja) pela
formação e capacitação de profissionais é essencial, né?
Quando a gente avalia e nota que profissionais da área técnica não tem visibilidade, não tem reconhecimento, não tem premiação, não tem melhores valorizações,
a gente deixa uma coisa que outras pessoas não têm vontade, não tem desejo
por aquela profissão – mesmo tendo talento ou gostando. Porque fala: “Ah, não...
eu vou fazer aquilo e vou ficar sempre a vida toda fazendo aquilo, nunca vai sair
daquilo”.
E tem uma coisa muito importante (uma coisa muito importante): quando não se
é valorizado, quando não se revela grandes profissionais, e quando não se dá ênfase a esses profissionais (como se dá a algum autor, etc e tal), você não faz com
que se criem admiradores para essas pessoas. Então, você não tem referência!
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Você não conhece o profissional do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e do
Teatro Amazonas! Você só conhece quando vai fazer um trabalho! Por exemplo,
ano passado eu passei por vinte teatros no Brasil inteiro viajando com os meus
projetos. Então, eu vi todos os tipos de técnicos e todos os tipos de teatros, né?
E eu conheci pessoas valiosas para a produção teatral, sabe? Valiosíssimas... que
constituíram seu trabalho sem nenhum tipo de formação e informação, mas ali na
lida do dia a dia. Então assim, conheci muito e respeitei muito essa gente. Mas não
é feito isso, não se destaca um profissional desse que alguém diga assim “Eu sou
fã daquele técnico! Eu sou fã daquele diretor de cena que trabalha com o Felipe
Hirsch, ou com o (Estúdio) Lusco-Fusco, ou com o Teatro Oficina”, sabe? Porque
você não destaca. Então, está num lugar que eu não diria de ostracismo, mas onde
outras pessoas não tem vontade de fazer parte daquele grupo, de conhecer, de
ser igual, de ser referência.

Mas a oportunidade de trabalhar com ótimos profissionais também é uma formação, não?
Então, isso é uma outra coisa: o intercâmbio entre grandes profissionais conceituados hoje e aprendizes – e interessados, porque as vezes a pessoa não é uma
aprendiz, mas é uma interessada, e ela descobrindo, conhecendo, tendo contato
com aquele profissional, ela vai se... “poxa, essa é a minha! Eu gosto de fazer
isso!”. Mas quando a realidade é que esse profissional não existe, não tem um
nome de destaque, mal sai o nome dele num programa, que ele não aparece em
uma agenda de nenhum roteiro, que não se tem uma entrevista com essa pessoa,
que se faz a premiação de um musical, por exemplo, que premia todas as categorias menos os técnicos. Quem é que vai querer ser um técnico que não tem
valorização, que não tem premiação, que ganha menos que todo mundo e não tem
acesso ao processo criativo de um projeto? Quem é que vai querer fazer? Que estímulo você dá para um jovem ir para uma profissão que ele fala: “poxa, mas isso
aí não tem futuro! Eu vou sempre fazer aquela coisa ali...”?
Assim, eu acho que é necessário destacar esses profissionais, dar a oportunidade
deles inspirarem novas pessoas, e que esses novos aprendizes (ou gente que já
está no mercado) tenham orgulho e admirem esse profissional.
Sabe, por exemplo, se ele tem contato quando ele vai ver um espetáculo, se ele
tem contato como aquele espetáculo aconteceu... naquele grupo ali de cinquenta,
cem pessoas vendo, com certeza um ou outro vai falar: “poxa, aquela ali é a minha
onda! Eu gostaria de aprender a fazer aquilo”. Como é o nosso caso! A gente se
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tornou diretor de cena pela nossa habilidade no dia a dia – “ah, tem que resolver
alguma coisa?”, você ia e assumia pra você, e resolvia. Mas eu gostaria sim, gostaria que tivesse mais visibilidade para os profissionais que já são conceituados e
que também outros profissionais de outros países (que vem para cá nos festivais)
também a gente pudesse ter contato com eles; para que a troca de saberes seja
mais intensa, para que você entenda que, por exemplo, para uma ópera de Viena
acontecer magistralmente tem lá um técnico de palco.
Então assim, isso vai fazer você se orgulhar da sua profissão. Por exemplo, quando se destaca um ator – eu vejo muito... no espetáculo que eu estou fazendo
agora tem crianças, né? Então eu vejo muito qual é a referência das crianças, se
ele está num musical, é ser o cara que faz um grande musical; o pessoal do teatro
de grupo, é a Fernanda Montenegro... Porque esses atores, essas pessoas que se
tornaram de reconhecimento nacional e internacional, se tornaram referência para
os que estão começando, e o técnico não? Por que você não estimula que aquela
pessoa possa se interessar por essa profissão, por exemplo, e tenha orgulho de
aprender essa profissão?
Eu até brinco, eu acho que a gente nasce com isso. Por que a gente escolhe estar
dentro de um trabalho onde tudo que a gente faz é para o outro... toda a sua atenção, toda a sua disposição, todo o seu planejamento, todo o seu envolvimento no
dia a dia do trabalho, é tudo para que o brilho do outro (seja do outro técnico ou
do outro ator) se sobressaia. Então, você trabalha para o outro.
Toda a vez que eu vejo a entrevista de um artista, sempre citam “Ai, se não fosse a
minha camareira... ai, se não fosse o meu técnico”, entendeu? Acho que teríamos
que dar mais visibilidade para esses profissionais, para que novos profissionais
possam admirar, reconhecer e se reconhecer dentro dessa profissão com mais
dignidade.

Se você tivesse que listar, quais são as características fundamentais de um profissional diretor de cena?

Eu uso três palavras que eu sempre tento me apoiar nelas: disciplina, disposição e
disponibilidade. Então, essas coisas são muito importantes para você poder fazer
o trabalho, né?
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E quais são as demandas específicas desse profissional?

Eu entendo que a responsabilidade de um diretor de cena dentro de um projeto é
aquela com a qual ele se compromete. Por que existem muitos desafios em projetos diferentes. Então, muitas vezes, ele vai ter que se atualizar para poder executar
um trabalho para o qual ele está sendo requerido – ele vai ter que se atualizar, vai
ter que se comprometer e, muitas vezes, ele vai ter que chamar outras pessoas.
Aquilo que ele se comprometer a fazer (portanto, se ele se comprometer, ele vai
ter que estar preparado para isso): eu acho que isso é a responsabilidade dele.
Porque a gente não pode falar... eu posso citar um monte de coisinhas, como eu
falei “Ah, ele é responsável pelo camarim...”, “Ah, ele é responsável pela água...”,
mas ele se comprometeu a isso? Então, ele vai ser responsável por isso.

Isso considerando a disciplina, a disposição e a disponibilidade?

Acho que isso é um alicerce importante para que depois você se desenvolva.
Se você tem uma disciplina que você chega cedo, que você chega na hora, que
você não se atrasa, que você espera terminar tudo, que você está envolvido nisso.
Se você tem a disponibilidade, ou seja, que vai exigir de você que você chegue
em casa e que você releia a peça; que você reveja o roteiro de découpage que
você fez; que você atualize constantemente informações para os outros técnicos,
para os outros profissionais, como camareiras, contrarregras – isso vai fazer com
que você tenha que estudar, que você tenha muita disponibilidade para fazer esse
trabalho. Não dá para você querer fazer uma direção de cena e você não estar envolvido em todas essas coisas, se não você não vai executar bem o seu trabalho.

Nesse sentido, como você diferencia disposição e disponibilidade?

A disposição, eu penso que, muitas vezes, eu já vi profissionais que se recusam
a fazer determinadas coisas por que diz “isso aqui não é da minha área, não vou
fazer!” – então assim, ele está disposto a ir um pouco além, né? Claro, não generalizando, até por que as vezes são exigidas coisas dele com as quais ele não se
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comprometeu. Isso é estar disposto
E a disponibilidade é isso, como eu disse, o trabalho do diretor de cena não se reduz ao tempo de permanência dele dentro de uma sala de ensaio ou de um palco.
Ele vai ter que trabalhar muito em casa antes, ele vai ter que trabalhar muito em
casa depois quando ele chega.
Como é que o musical fala? As notas... tem um nome... não lembro. Mas é isso de
atualizar essas informações, você vai ter que ter disponibilidade para isso. Você
vai ter que, muitas vezes quando está comprometido num projeto grande, entrar
num “portal” e se dedicar, e pesquisar, e ler um livro, e ler um texto, e ir numa
exposição, e ir ver um filme, e ir na palestra de alguém. Ele precisa disso! E ele
precisa de disponibilidade para isso, porque se não ele vai ser um profissional
aquém daquilo que ele está representando. Então, ele precisa ter disponibilidade
para isso! E, sinto muito, mas, quando ele está num projeto legal, não tem mais
nada na vida dele! (risos)

Então, você considera o diretor de cena no teatro um criador dentro do processo de construção da obra?

Eu considero, pela experiência que eu tive e pelos profissionais com os quais eu
trabalhei. Eu fui sempre estimulada a estar no processo criativo, a ser um colaborador no processo criativo. Então, isso exige que eu também tenha pesquisa, isso
exige que eu também tenha envolvimento.
Então, eu considero ele (o diretor de cena) um criador sim, porque, muitas vezes,
a informação específica que ele tem vai mandar dar um loooping numa música,
vai aumentar ou diminuir a intensidade de uma iluminação, vai mudar a movimentação de uma coreografia... então, isso é criativo! Isso é técnico-criativo, porque
é o técnico que vai garantir que isso aconteça, e criativo porque ele vai dar uma
informação que, muitas vezes, é a solução para resolver alguma coisa. Como teve
agora, por exemplo, nesse último final de semana, eles estavam com um problema numa cena, eles estavam tentando resolver olhando de frente, aí eles não dão
muito ouvidos para os maquinistas de piso, mas a gente conseguiu falar com eles.
A gente falou assim “A gente pode falar um negócio? O que está acontecendo é
isso: tem duas pessoas movimentando um cenário, elas tem que voltar, e estão
perdendo tempo fazendo aquela movimentação. Então assim, seria legal se vocês
destacassem outra pessoa para fazer aquilo, e outra pessoa para fazer isso. Daí a
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coisa vai fluir.” – é uma informação muito específica de um ponto de vista daquela
pessoa que está ali fazendo aquilo... então, acho que, nesse lugar, ele é um criador.
E ele é um criador também, muitas vezes, porque ele roteiriza, e ele faz com que
o ator também crie seu roteiro de movimentação de objetos, de figurinos. Ele faz
com que esse planejamento (no qual ele precisa trabalhar) seja alimentado por
todas as pessoas da equipe.
Então, ele cria.... Não sei como que funciona nos musicais, não sei como a gente
chama no teatro de grupo, mas eu chamo de “imagiário”... ele cria um imagiário
que é como se fosse a “bíblia” (eu acho), com todo o conteúdo de como é feito
esse trabalho, como se movimenta...
Tudo isso é feito pelo diretor de cena no caso do teatro de grupo, né?

Mas como é que você observa a inserção dos técnicos nos processos de criação? Me refiro aos técnicos em geral, não apenas ao diretor de cena.

Eu acho essencial. Eu acho não, eu tenho certeza que é essencial.
Infelizmente, não é isso o que acontece na maioria das vezes. O técnico é chamado
para a parte somente de execução. Eu acho essencial que o técnico esteja desde
o primeiro momento do trabalho de mesa quando ele for convocado, se ele tiver
oportunidade (às vezes ele também é chamado quando o espetáculo já está em
cartaz); mas, se ele tiver a oportunidade... se os diretores tiverem essa sensibilidade de convocar os técnicos para esse processo (de mesa, de pesquisa, de referências), com certeza esse técnico vai executar o trabalho dele com uma outra carga
de informação agregada a outras especificidades para executar aquele trabalho.
E também vai despertar nele aquilo... por que assim, nesse trabalho de mesa é
quando estão fazendo a distribuição das personagens, e é muito importante que
ele entenda porque o diretor escolheu aquele ator para fazer aquela personagem,
que tipo de características ele vê ali. Eu estive em todos os processos da minha
vida que eu pude.
E uma coisa eu tenho até que lamentar pelo musical: eu não sabia que o técnico
do musical não participa! Eu era leiga... eu achava que o teatro de grupo e o profissional do teatro de grupo, ele era uma pessoa aquém do técnico de musical, mas
depois eu fui descobrir (fazendo musical) que o profissional do teatro musical não
participa do processo! Eu não sabia! Porque eu fui educada dentro do meu traba-
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lho, e eu sempre participei do processo criativo desde a escolha do texto.

Mas porque achava que o técnico do teatro de grupo estava aquém do técnico
de teatro musical?

Por que? Porque eu defendo para o técnico (profissional, artístico, diretor de cena,
de palco) que ele tenha capacitação, que ele tenha informação, para que ele tenha
valorização e maior representatividade. Eu sempre defendi isso, é uma coisa de
militância mesmo.
Então, eu achava que nós, técnicos de teatro de grupo, estávamos aquém porque eu achava que no musical eles já eram premiados, já tinham vários outros
benefícios, né? E eu nem sabia que eles não tinham direito algum! Eu fui ter mais
conhecimento com musicais, e é uma tristeza... por que o técnico de musical ele
não sabe nem sequer o que é participar de um processo criativo! Ele não sabe
nem isso! Ele não recebe um texto, ele não participa de um ensaio que não seja
de movimentação de cenário. Os ensaios acontecem em salas separadas, e ele é
um robô que está ali para movimentar, subir e descer cenário, subir e descer vara.

Você me disse, antes da gravação, uma coisa que eu achei pesada: você me
falou que os técnicos de musical não tem nem nome.

Exatamente. O profissional (técnico) do musical... eles não sabem o que é que
eles não tem direito. Eles nem sabem disso. Eles não têm dignidade, por exemplo,
quando eles são tratados como “técnicos”: “Técnicos, ao palco!”... “Técnicos, ‘não
sei o que lá’”... Nunca chamam o seu nome! Nunca é você, sabe? Essa forma de
tratamento, sei lá... É ridículo, por exemplo, um técnico não ir para os agradecimentos – isso no teatro de grupo não existe! O técnico não vai para o agradecimento,
ele não participa de uma coletiva, ele não tem contato absolutamente com nada.
Então, ele é frio, ele está ali contratado para chegar naquela coxia, naquela perna,
vestir aquela roupa de ninja, e seguir o “Vá!” que é dado no intercomm para ele.
Então assim, não só como eu achei que no teatro de grupo nós temos que buscar
mais valorização, premiação, e participar de festivais internacionais... o técnico de
musical ele nem sabe, ele nem usa o termo “teatro”... “Eu faço teatro”, eles não
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falam isso! Eles nem sabem o que é isso!
Eu não estou generalizando, mas a maioria é assim. Eles são pessoas contratadas
para fazer aquilo que mandam eles fazer na hora que mandam eles fazer, eles não
sabem nem porque e nem vão saber! E nunca vão ser ouvidos se deve ser diferente ou não...
Eu fiquei assim muito angustiada de certa forma por que eu realmente esperava
que o musical – por ser um espetáculo de grandes teatros, grandes produções –
tivesse mais respeito e valorização com esse técnico, mas não tem. É pago o pior
cachê (de todos os cachês dos meus vinte e um anos de trabalho, é o pior cachê)
para o técnico, o maquinista de um musical. Ele não tem direito algum, ele só tem
obrigações, e ele não tem identidade artística alguma dentro do processo do trabalho.

E você acha que a originalidade é uma característica importante no trabalho de
um técnico?

Aí é que está... é o seu método de trabalho. A forma como você vai elaborar o
seu dia de trabalho, a forma como você vai tratar as pessoas, a forma como você
vai liderar toda aquela equipe de atores e técnicos, etc e tal... isso é muito do seu
método de trabalho, e isso você vai ter muitas experiências que você vai ter com
um e com outro, mas você vai desenvolver aquilo a partir da sua natureza, da sua
personalidade, do seu caráter. Por isso eu acho importante que tenha espaço para
que essa originalidade – que é o método de trabalho desse diretor de cena – seja
respeitada.
O que eu entendo, infelizmente, da realidade que eu posso dizer (que é a do Brasil,
não sei por aí), é que é vetada a informação para um determinado grupo que vai
ficar dentro de uma pirâmide sempre sendo mandado para que outros possam
estar sempre mandando. Então assim, é vetado que determinada classe de profissionais tenha acesso a determinadas informações que vão fazer com que eles
possam se desenvolver, e possam ir além do lugar de onde eles estão trabalhando
(não que seja ruim, mas que eles possam se desenvolver para além dele).
Então, eu acho que existe um achatamento mesmo, e acho que vem desse modo
capitalista, né? Isso de sempre garantir que um grupo seja mandado e, por isso,
não receba informações adicionais, para que ele seja sempre mandado e seja
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sempre a garantia da menor proposta de valor de cachê, de trabalho. É muito
importante para uma sociedade capitalista, por exemplo, que tenha um grupo de
pessoas que tenha acesso a determinadas informações, e vão sempre mandar
naqueles que não tem oportunidade de ter acesso – para que essa classe que está
executando ganhe três e a classe que está mandando ganhe nove.
A originalidade é fundamental. Mas vendo o modelo de sociedade na qual a gente vive, avaliando... ela (a originalidade) é vetada em determinadas classes para
que não haja espaço. Acho que determinado grupo faz questão de manter essa
coisa da servidão, para que eles possam continuar... É não dar espaço para a
originalidade de determinado grupo prevalecer para que não se alcance aquele
lugar que determinado grupo já ostenta. Eu acho que isso tem a ver com o modelo
de sociedade que a gente vive.

Como você sistematiza então o seu trabalho? Qual o seu método?

Então, eu sistematizo assim: eu tomo contato com o projeto para o qual eu fui convidada; procuro ter sim o texto (mesmo que digam que não precisa, eu preciso ter
o texto); se existem músicas, pego as letras das músicas. Eu gosto de ter comigo
todo o material que envolve o processo criativo e o desenvolvimento de um projeto, desde o texto, as plantas do teatro no qual eu vou trabalhar (planta de corte,
planta baixa); eu reúno todas as informações para que, quando eu for executar o
meu trabalho, eu tenha controle. Eu gosto de saber todo o material, texto, letras
de música, plantas do espaço que eu vou trabalhar, o contato de toda a equipe
(e-mail, telefones, algum tipo de restrição). Eu vou formando o meu imagiário, que
é de cada projeto. Informações novas que vêm um dia, um recorte de jornal de alguma coisa, uma pesquisa, o nome de um filme, o nome de uma pessoa importante que o diretor falou (eu não conheço e eu anoto, e vou pesquisar), vou pesquisar
esse autor, essa música... tudo que é dito pra mim no trabalho eu anoto, e procuro
me informar sobre tudo. “Ah, porque que o diretor escolheu essa música?”, eu vou
lá, eu ouço a música, eu leio a tradução da música... eu tento compreender tudo o
que está acontecendo em volta.
Meu sistema é isso mesmo: tento manter sempre comigo meu texto atualizado;
as informações que eu carrego comigo de cada ator (contato pessoal, etc e tal);
vou fazendo a construção das personagens de cada ator, a movimentação dele de
figurino, de pequenos adereços, de maquiagem, eu vou anotando e construindo
todo esse percurso de cada ator e todas as suas personagens. Então, essa é uma
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forma sistematizada de estar atualizada e atenta à tudo. Se o diretor falar qualquer
coisa que eu não saiba, eu anoto... e assim, uma outra coisa: quando eu chego
numa sala de ensaio, eu sei tudo sobre cada ator (se vai chegar atrasado, se teve
um problema e não vai poder chegar hoje) por que, muitas vezes, um ator tem
um imprevisto e muda totalmente a pauta da ordem do dia, e você tem que estar
informado sobre tudo.

Você anda com o “imagiário” o processo todo, mesmo no período de apresentações?

O tempo todo. Porque durante as apresentações vão acontecendo movimentações, vão havendo mudanças, atualizações e, as vezes, acontecem também substituições. Então, é preciso que eu saiba tudo, de todos os movimentos, de todos
os profissionais que estão ali fazendo (dos técnicos envolvidos na cena, contrarregras e tudo mais) para que, caso haja uma substituição ou alguma coisa, a gente
possa fazer.
É um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de entrar em cena e fazer
a coisa, mas eu gosto muito mais de dirigir, de estar no “contra” e ver como
aquele contrarregra leva aquela mesa e aquela cadeira. Aí, eu vou dizer para ele
“olha, você tem que esperar apagar a luz”, “olha, você tem que botar a cadeira
numa mão e a mesa na outra, virar e fazer isso”. Esse trabalho da construção
da movimentação dos técnicos é o diretor de cena quem faz no teatro de grupo,
então, para isso você tem que estar muito atento e conhecer.
Muitas vezes, você vai destacar um profissional para fazer alguma coisa e você
fala “aquele profissional não é tão eficiente quanto aquele fazendo aquilo”, daí, ou
você tenta adaptar ou você realmente tem que trocar, e isso cabe a você – essa
sutileza é você que constrói, é você que determina quem que vai fazer o que e
como vai fazer. Então, a gente entra em cena, faz as coisas... mas estar no “contra” pra mim, estar escrevendo, ajudando aquele contrarregra a criar o seu roteiro
pessoal... é muito importante! Por que você vai lapidando o espetáculo.
Eu vejo nos musicais que eles fazem todos os dias a mesma coisa, o diretor de
cena não! Ele vai se movimentando, e vai atualizando as coisas – muitas vezes, por
exemplo, um ator está tendo mais dificuldade para fazer uma troca de roupa, e é
você que vai chegar para a camareira e dizer “você tem que deixar o paletó assim,
a saia assim”, ou você vai falar para a figurinista “Não dá para colocar velcro, por-
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que não tem música nesse momento e está fazendo barulho, melhor colocar um
colchete”. É você quem vai criar isso.
Por isso é muito importante essa atenção de toda a movimentação, porque, muitas vezes, vai acontecer isso como eu disse: ele tem que entrar com o cenário, e
ele vai ver que o tempo e a luz que estão dispostos para ele não vão ser o suficientes, então não vai dar essa movimentação. As vezes, você vai ter duas pessoas
para fazer a troca de roupa de uma pessoa porque a troca é tão rápida... Então,
esse desenho, essa partitura de ação sua e de cada técnico que está trabalhando
ali, é o diretor de cena que desenha. É ele quem vai determinar, que vai discutir
com aquele técnico, e vai perguntar para ele assim “Que dificuldade você está
tendo durante o ensaio? Porque isso não está acontecendo dessa forma?”. Aí ele
vai expor para você: “Ah, não... por que a corda da malagueta está curta” ou “por
que tem que mudar o contrapeso”, se ele não sabe, você vai lá avaliar – por isso
você tem que ter conhecimento técnico de tudo.
Você tem que saber tudo sobre o ambiente que você está trabalhando, e o que
você não souber, você tem que se atualizar, né?
Não é sempre que você vai usar uma “roupona” preta cheia de ferramentas e bota,
em alguns momentos, por exemplo, eu tive que usar sapatilha Capezzio. Tem
muitas vezes que eu tenho que colocar um figurino e, em muitos espetáculos, eu
tive que usar maquiagem porque como o técnico entrava junto com o coro para
fazer as movimentações que eram necessárias... então assim, você também está
atuando, você tem uma atuação também, né?
Por exemplo, o trabalho que o Otto (Otto Barros) faz, né? O Otto não se posiciona
como um técnico careta – de preto, de bota, de cinto, de chave de fenda na cintura
– ele é um bailarino! Ele dança, ele canta, ele tem a leveza que o espetáculo pede,
ele tem a movimentação que o espetáculo pede para ele poder fazer as coisas que
ele tem que fazer. Não é uma pessoa pesada, não é uma pessoa que vai lá e faz as
coisas com brutalidade ou só com a força física, ele tem que acompanhar o ritmo
do espetáculo como um todo.
Acho que o técnico está sendo cada vez mais ator, sabe? As vezes, ele tem que
dar um texto também, eu já tive que dar texto várias vezes, tinha que fazer uma
movimentação de cena que não tinha outro tempo para fazer, então, eu tinha que
dar o texto e fazer a mesma movimentação, e era uma movimentação que exigia
uma informação técnica, então, era repassado para a gente fazer, tinha que ir lá e
dar um texto – como eu dava no “Ham-let”, né? Para poder limpar toda a cena dos
coveiros para depois entrar o duelo entre o Laertes e o Hamlet. Os coveiros faziam
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uma bagunça de água, balde, aquela coisa toda... então, como eu ia enxugar e
preparar a cena para uma luta de esgrima que vinha em seguida? Eles estavam
lutando com esgrima! E se um escorrega? Então assim, é um trabalho de contrarregragem que a gente fazia só que, ao mesmo tempo, eu tinha que dar um texto.
Então eu entrava, fazia o trabalho de contrarregragem de retirar os objetos, de
secar absolutamente a pista, dava um texto para o Hamlet, e saia.
Todos os espetáculos que eu fiz no teatro de grupo, eu entrei em cena: eu cantei,
eu dancei, eu usei figurino. Como no “Rainha(s)”, por exemplo, que eu era uma
personagem! Eu era uma contrarregra mas eu era uma personagem! Eu quem
recolhia as favas do público que colocava na balança (que era uma contrarregragem), e eu era uma diretora de cena. Estava em cena o tempo todo com o figurino,
e eu tinha que andar no tempo que a diretora (Cibele Forjaz) pediu para eu fizesse
as coisas.
Acho que, cada vez mais, no teatro de grupo essa coisa está se incorporando, né?
Esse profissional está sendo incorporado pela atuação, pela dança, pela música,
dependendo do talento que esse profissional tem também, né?

Quais os principais desafios que você, como técnica, avalia em relação a cultura
teatral brasileira?

Eu acho que a maior dificuldade hoje é garantir, de alguma forma, a respeitabilidade desse profissional para que haja mais credibilidade para ele, e que ele também
tenha condições de se estruturar melhor. Muitas vezes, ele tem ideia, tem disponibilidade e disposição para fazer, mas ele não tem o recurso ou não tem o material
(humano ou equipamento) necessário para fazer. Isso é um grande desafio do profissional hoje: se entender como parte integrante desse processo todo, entendeu?
Acho que isso é um grande desafio. A experiência que eu tenho é de que 80% dos
técnicos estão acomodados.

Mas isso é um problema do técnico ou da produção?

Não cabe ao produtor, por exemplo, capacitar uma pessoa. Não cabe a ele!
Eu acho que existe uma acomodação muito grande, e esse é um grande desafio.
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Mas isso eu não atribuo à nenhuma instituição, a nenhum governo, à nada... e sim
ao indivíduo, ao profissional, ao que não é profissional ainda, sabe? É aprender a
se agrupar, aprender a se agrupar a outras pessoas para conquistar mudanças e
transformações; e não esperar que uma instituição ou que alguém vai te dar um
trabalho ou projeto ideal, onde você tenha a equipe ideal para você executar e
fazer.
Acho que o grande desafio é essa injeção de comprometimento da pessoa que
está exercendo aquela função.

Mas isso tem uma questão financeira também, né? Porque ele recebe muito
pouco, e aí ele tem que trabalhar muito mais para ganhar, mesmo assim, muito
pouco...

Sim, mas ele não vai ficar a vida inteira fazendo isso! Se ele está trabalhando num
lugar onde ele ganha pouco, tem poucas oportunidades, e ele não vê ali oportunidade de movimentar e transitar... ele tem que mudar!
Não sei, mas tem uma coisa que diz: “Entre no sistema para transformá-lo”. Então, ele que tem que fazer isso! E cabe ao individuo! Acho que ele não deve ficar
esperando, porque, numa sociedade capitalista, a gente já sabe que ele vai ser
cada vez mais achatado. Então, cabe ao indivíduo se informar e buscar formas de
“transmudar” a realidade.

E você não acha que existe muito preconceito mesmo entre os técnicos de teatro?

Eu me movimentei muito no formato, no modelo como eu pensava o profissional.
Hoje eu estou realmente muito mais focada em desejar que o técnico tenha esse
entusiasmo e essa vontade de mudar.
Sim, a área técnica é totalmente machista e masculinizada – não só por exigir necessidade de força física (porque movimentar um cenário numa varanda, mesmo
tendo balizado, exige uma força masculina que a mulher não tem).
Então assim, fazendo uma avaliação, eu vejo que 99% das profissões são mascu-
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linizadas. Então, têm poucas mulheres na área técnica e tem muito preconceito?
Tem, mas em todas as outras funções também tem! Na luz tem, no som tem, na
atuação tem, no banco tem, no motorista tem, e em todas as outras funções. A
gente está numa sociedade machista, masculinizada, onde ainda se entende que
a mulher tem o trabalho de ficar em casa (“do lar”). Então assim, não é uma coisa
específica da técnica, né? Embora, além de tudo isso, necessite que se tenha a
força física.
Mas como eu falo, quando eu entrei para esse musical, muitas vezes, me mandaram para a varanda e eu fui lá e fazia... não faço nada que ninguém não faça, eu
só não faço peso. Passou de vintes quilos, eu não pego. Aí, um técnico começou
assim “É, mas você está aqui, você não quer pegar o peso...”, começou com uma
coisa de tentar me desmerecer diante dele porque ele tinha uma coisa física, né?
Eu enfrentei e eu enfrento muito preconceito, mas eu sou guerreira porque eu
tenho paixão pelo trabalho que eu faço. Então, eu sei que eu tenho que enfrentar
essas coisas, como tenho que enfrentar em tantas outras situações. Eu falei para
ele assim: “olha, eu fui convidada para participar desse trabalho, e quando eu fui
convidada, eu não vim mascarada. Eu sou uma mulher, eu tenho cinquenta anos e
tenho vinte anos de teatro. Eu fui convocada por essas qualidades que eu tenho, e
você foi convocado pelas qualidades que você tem. Se você tem mais força física
e eu tenho mais liderança, nós fomos convocados para isso. Então, eu não sou
melhor que você e você não é melhor que eu. Eu não sou obrigada a carregar um
peso de cem quilos, e você não é obrigado a saber fazer um roteiro”. Uma equipe,
quando ela é montada, cada um tem o seu prestígio e a sua área de atuação ali.
Por isso se torna uma equipe. Agora, eu falei para ele: “Se você achar que você
está sendo explorado porque está carregando peso e eu não estou, se dirija até o
produtor técnico que me convidou, e diz que você não está satisfeito e é para ele
me tirar.”, daí ele falou: “Não, não...”, e eu falei: “É, porque estou cansada de receber bullying por alguém querer que eu pegue uma coisa extremamente pesada
que eu não posso pegar. Eu não vim aqui falando que eu era uma mulher ‘fortona’
e que eu ia pegar o negócio de cem quilos, né? Meu histórico, meu currículo está
aqui. Agora, realmente, não podem exigir uma coisa que eu não tenho condições
físicas de fazer.”.
Então, é um ambiente extremamente preconceituoso, e é uma coisa muito louca,
por que o que que eu fiz? Eu cheguei num ambiente, por exemplo, onde são sete
homens e só tem eu de mulher. Então, eu fui conquistando aos poucos, e fui fazendo como? Ao invés de só – aí é uma coisa importante para a agente – eu poderia
ficar só no embate com ele, mas o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar os
meus livros (que eu tenho em casa), comecei a levar para eles e, nos momentos
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de folga, a gente começou a trocar informação: comecei a falar do projeto do
“Diretores de Cena”, comecei a falar como se faz um roteiro, fui fazendo com que
eles entendessem e vissem que a minha habilidade, somada a habilidade deles, é
que dava a força para o trabalho bacana que estava acontecendo. Então, eu acho
que a gente tem que aprender a enfrentar o preconceito, aprender a enfrentar os
ambientes que são totalmente contrários à gente, entendeu? Saber ter inteligência
e astúcia para poder enfrentar e transformar esse ambiente. Então assim, é um
ambiente complicado, tem sim muito preconceito, o tempo todo, o tempo inteiro...
brincadeiras e coisas do tipo... só que, não sei, eu acho que existe um certo relaxamento também, e isso vem da educação e da formação de cada um, entendeu?
Se eu tenho oportunidade ali, eu vou fazendo o meu papel, vou mudando, vou conversando com um, vou conversando com outro, levo um livro, levo um texto, falo
de uma coisa, falo de outra, ensino uma coisa que eles não sabem, peço para eles
me ensinarem alguma coisa que eu não sei e, aos poucos, não que você vai mudar
a realidade, mas pelo menos é o ambiente que você está fazendo. Porque eu acho
o seguinte: respeito você conquista. Então, as vezes, não dá para esperar muita
coisa ou que aquela situação vai se tornar favorável para você simplesmente por
que você está numa situação de desvantagem – você vai ter que aprender a agir
a altura quanto a isso, e fazer com quem a coisa seja favorável.

O que você considera importante para a formação de um bom diretor de cena?
E para a formação de um bom técnico?

O diretor de cena é um técnico, né? Um técnico artista. Acho que ele precisa estudar e estar comprometido com o trabalho que está fazendo. Estudar o tema do
projeto que você está participando. Isso vai te capacitar.
E também aprender a se atualizar de acordo com os desafios que você tem. Como
eu disse, você vai participar de um projeto no qual você vai ter que enfrentar uma
coisa que você nunca fez, então, muitas vezes, você vai ter que se capacitar, vai
ter que fazer um curso, vai ter que se especializar, você vai ter que aprender, ou
vai ter que ter uma pessoa que tenha essa habilidade, e você vai ter que aprender
com essa pessoa.
É louco, por que eu não vim de uma formação, eu não estudei para estar nesse
ofício (e agora que a gente tem a primeira escola82). Até 2010, não existia no Bra82
Referência à SP Escola de Teatro, fundada em 2010 na cidade de São Paulo, e que possui
oito cursos regulares sendo um deles o curso de Técnicas de Palco.
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sil nenhuma escola de formação técnica para que você tivesse uma capacitação
específica para esse oficio.
Então, meio que você está no ambiente e vai pelo seu talento, por alguma habilidade que você já tenha, e você vai sendo coroado para aquelas funções, e vai
assumindo determinadas responsabilidades, né?
O que me formou como uma técnica é esse comprometimento com a minha segurança, a segurança do local e a segurança de todas as pessoas (elenco e público).
É um comprometimento com tudo que vai acontecer. Desde o momento que vai
ter uma afinação de luz – “ah, uma lâmpada desafinou!”... lá está o diretor de cena,
e por que? Porque tem que conter para que o ator não entre e caia alguma coisa
(como um refletor) em cima dele. O diretor de cena quem vai ter que dizer: “Ah,
então, agora não pode entrar no palco”. Ele vai ter que aprender a se desenvolver como um líder, ele vai ter que aprender a se comunicar, e não só saber para
ele, mas para ele saber comunicar para os outros, né? Porque ele tem muito esse
trabalho de estar nessa ponte entre o diretor, entre o assistente de direção, entre
os outros técnicos, entre os atores, e entre o produtor (que é muito importante).

Você considera que um curso de teatro, para formar um técnico, precisa ser
principalmente prático?

Eu acho que, por exemplo, um diretor de cena fora do Brasil tem uma universidade
de quatro anos na Alemanha. Durante dois anos, ele vai aprender dramaturgia....
ele vai ter dois anos de ensinamentos quase como os atores têm, e os outros dois
anos é que ele vai desenvolver a parte técnica. Então, é complicado quando a
gente não tem esse tipo de informação aqui e a coisa meio que tem que ser meio
prática, e você tem que aprender a solucionar coisas muito rapidamente com poucos recursos. Então, isso é uma coisa muito da realidade brasileira também, né? A
gente vê que isso não é a realidade dessa profissão em outros países.

Em que lugar da Alemanha?

No Volksbühne. Os profissionais de lá, eles me disseram. Isso em Berlim, né? Eles
têm uma universidade de direção de cena, não é de stage. O cara tem dois anos de
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dramaturgia e dois anos de técnica. Então, isso é muito importante, porque ele vai
aprender, por exemplo, como... é que aqui a gente não tem isso, né?.... mas, sei
lá, vai aprender, por exemplo, um autor (no caso, caberia aos cenógrafos) e determinar o que é e o que não é daquela época, o que você poderia ter no espetáculo.
Realmente é delicado pra mim, porque eu não tenho formação acadêmica nessa
função, e o que eu aprendi a fazer é muita atenção, muito planejamento, muita
organização, comunicação, e... quando a gente fala técnico, muitas vezes, a gente
fala sobre segurança, né? Porque parece que é aquele olhar mais frio, aquele olhar
assim: o ator vai entrar com uma tocha, então, esse técnico vai entender se é possível (se tem altura, se tem alguma coisa que pega fogo do lado ou se não tem),
e como ele vai dar condições para que o ator possa fazer aquela cena com toda a
segurança para ele, para os outros atores e para o lugar.
Então, acho que, muitas vezes, é dissociado o artista do técnico pela frieza com
que o técnico muitas vezes tem que resolver e solucionar as coisas, né? Parece
que ele é um cara frio e que ele não tem uma sensibilidade para entender o que
está acontecendo – o que não é verdade. Ele tem que ter todas essas informações
e, sem querer criar qualquer tipo de preconceito, eu penso que se aquele cara é
entendido como técnico daquilo, ele é muito bom no que ele faz (ele é eficiente,
ele é capaz naquilo que ele está executando), e isso faz dele um excelente técnico.
O que é que faz ele ter essa atenção, essa disciplina, e ser um bom profissional no
que ele está fazendo? Aquilo que ele se comprometeu a fazer, ele está realizando
com bons resultados.

FERNANDO JACON
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Fernando, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você me contar um pouco da sua trajetória como técnico de palco.

A minha mãe (Nitis Jacon) sempre fez teatro, a minha mãe era diretora de teatro,
diretora artística de festival, e foi isso que me aproximou do teatro, de uma certa
forma.
Eu não comecei a fazer teatro com ela, até porque eu só comecei a fazer teatro
e me interessar mais especificamente por isso depois de ir para São Paulo. Na
realidade, eu comecei me divertindo com a dança de salão. Eu ia muito a gafieira
dançar, e acabei conhecendo uma professora do Rio de Janeiro, comecei a dar aulas com ela, e com isso acabei sendo convidado para fazer algumas coreografias
especificamente de dança de salão para teatro.
O primeiro trabalho que eu fiz com teatro profissional, foi um trabalho que eu fiz
junto com o Antônio Abujamra e com o Hugo Rodas, quando eles encenaram “Madame Pommery”, se não me engano isso era, mais ou menos, em 1977, 1978 – eu
não tenho certeza mais de que ano foi. E eu me aproximei dessas pessoas todas
através de relacionamentos na noite de São Paulo, principalmente no Pirandello
(restaurante Spazio Pirandello). Esse foi um primeiro passo e, na época, eu fazia
muita fotografia também, e o Aldebaran (Grupo de teatro orgânico Aldebaran) me
convidou para fotografar o espetáculo deles, daí eu me aproximei muito do grupo
e fiquei substituindo um ator.
Depois, fiz uma coreografia para um espetáculo do Roberto Lage... mas eu não
me lembro se antes disso a Nitis me convidou para fazer uma coreografia para
ela em Londrina... isso eu não me lembro direito... mas eu acho que foi antes. Ela
me convidou para fazer uma coreografia para um espetáculo do Mário Prata que
ela dirigiu que chamava “Salto alto” e, se eu não me engano, esse foi o primeiro
trabalho que ela me convidou para trabalhar com ela.
Eu, na realidade, comecei assim no teatro: um pouco sem querer, um pouco querendo. Fui me aproximando da área técnica, porque sempre gostei da área técnica. Acabei fazendo muita luz para a Nitis, muita luz para o Roberto Lage... fui me
metendo na área técnica, e acabei virando diretor técnico.
Mas as possibilidades de estudar essas coisas no Brasil são muito difíceis. Hoje
em dia, eu acredito que sejam muito mais possíveis, eu sei de muitas iniciativas de
cursos para que as pessoas possam ter uma formação técnica mais apurada. Mas
como eu estou há muito tempo fora do Brasil, são coisas que eu sei um pouco de
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ouvir, porque não mantenho um contato direto – mas eu sei que muita gente que
tem se dedicado a formar: o Guilherme Bonfanti; o Serroni (José Carlos Serroni);
o Davi de Brito... e, quase sempre, eram iniciativas de grupos; mas eu não sei no
como isso se desenvolveu ou não.
Enfim, eu comecei um pouco no teatro por aí, e acabei virando um diretor técnico por necessidade, porque essa função, no Brasil, não existia! Eu me lembro de
conhecer poucos diretores técnicos no Brasil, o Fernando Guimarães é um deles
– mas foram poucos os diretores técnicos que eu conheci de verdade. O Davi de
Brito é um cara que funcionava como diretor técnico no SESC, mesmo sem ser
chamado de diretor técnico.
Então, foi assim que eu comecei, a minha carreira foi um pouco essa. Naturalmente, eu lembro quando a Nitis fez a primeira mostra latino-americana dela em 1988
– eu estava em turnê com “Meu tio, o Iauaretê” (um texto do Guimarães Rosa,
com direção do Roberto Lage, e o Cacá Carvalho quem fazia). É um monólogo,
mas tem um ator mudo e, nessa turnê, quem fazia o ator mudo era o Guilherme
Bonfanti (risos) – e, foi nessa época, que a Nitis me chamou e disse “eu fiz uma
loucura, Fernando! Eu estou fazendo a primeira mostra latino-americana, e eu
acho que convidei muita gente e não sei como fazer isso funcionar!”, e eu disse
“faz o seguinte, convida o ‘Meu tio, o Iauaretê’ para ir para o Festival, e eu vou aí
e faço a direção técnica para você”. Na realidade, foi assim que eu me tornei de
fato um diretor técnico, porque foi aí que eu comecei a entender o que isso pode
querer dizer.
Então, um pouco da minha trajetória é essa. Eu acabei trabalhando muito em
função do Festival Internacional de Londrina em outros lugares e, com isso, me
aproximei bastante da Europa, mas, num primeiro momento, sem nenhuma intenção de vir para a Europa. Enfim, eu fui me aproximando de companhias europeias,
acabei trabalhando em diversos lugares da Europa, e acabei sendo convidado para
trabalhar com a Companhia da Pina Bausch (Tanztheater Wuppertal), achei que
era uma boa oportunidade de desenvolver a minha carreira, e aceitei.
Eu vim para a Companhia da Pina em 2004, e foi o último ano que eu fiz o Festival
de Londrina. Eu comecei a trabalhar com a Companhia, e ela não queria que eu
fizesse nenhuma outra coisa – até então, eu tinha conseguido manter os trabalhos
que eu fazia, e ainda fazer o Festival de Londrina. Mas ela disse que não, ela queria
que eu trabalhasse só para ela e, eu entendi isso depois muito rapidamente. porque eu trabalho dezoito horas por dia todos os dias – claro que não é assim todos
os dias, mas, nos últimos anos da vida dela, a gente trabalhava praticamente de
doze a treze horas por dia todo mundo. Então, eu entendi muito bem porque ela
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não queria que ninguém fizesse outra coisa; mas isso é uma coisa muito comum
também nessas companhias, porque as pessoas que trabalham na Companhia
não podem trabalhar em outros lugares. Todo mundo é um pouco ciumento de
tudo. (risos)

Como é ser um diretor de iluminação dentro do processo de criação da Pina
Bausch?

É um processo muito interessante! Para que a coisa fique clara: ela sempre deixou
muito claro que ela não queria um desenhista de luz, ela não queria um light designer, ela queria ter um diretor de iluminação. Porque ela queria alguém que propusesse para ela elementos com os quais ela fosse trabalhar ou não, e que fosse
capaz de desenvolver as ideias dela de iluminação. Então, nos espetáculos dela,
por exemplo, não tem o crédito do desenho de luz, mas tem o crédito da direção
de iluminação – isso é fácil de entender depois.
Ela sempre manteve o repertório dela em cartaz, ela sempre trouxe espetáculos
antigos para apresentar de novo, ela sempre manteve o repertório no ar, digamos
assim. Então, você não só trabalhava com ela na criação de novos espetáculos,
como você trabalhava com ela na recriação da luz de espetáculos que ela montou
anos atrás. Tem uma coisa na Companhia que a gente diz que “sempre foi assim”,
mas, na verdade, nunca “foi assim”, ela sempre mudou um pouco, como todo
criador. As ideias dela estavam sempre em movimento! Naturalmente, que os
espetáculos... se você olha eles há trinta anos atrás e depois o que ela remontou,
eles são o mesmo espetáculo! Mas claro que muitos detalhes ela corrigiu, ela desenvolveu... e a luz foi uma coisa que ela trabalhou muito!
Num primeiro momento, eu acho que era importante para eles que a luz fosse muito rasgada, que o teatro fosse rasgado, que o palco fosse rompido, que as paredes
do backstage aparecessem, que as maquinarias aparecessem... e, com o tempo,
as paredes do teatro começaram a ser as mesmas e ela já não queria mais ver a
parede do teatro, né? Então ela queria limpar isso, arredondar isso, e isso é um
trabalho muito interessante! Mas é claro que você tem que imaginar que eu trabalhava o tempo todo atrás dela, sempre sentado atrás dela, e a gente trabalhava
juntos alguns dias por doze horas. A gente trabalhava algumas sessões de luz em
que você ficava quatro horas no escuro, que eu tinha que lembrá-la: “Pina, vamos
sair para ver um pouco a luz do sol, senão, daqui a pouco, uma vela no palco vai
ser muita luz!”.
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Então, claro que é interessante! Eu posso falar um dia inteiro sobre a experiência
de trabalhar com ela, e claro que isso é um prazer! Ela me ajudou muito a olhar
para o palco, e a compreender como é que ela olha o palco.

A Companhia tem essa figura do diretor de cena?

Tem, mas aí é que está... para definir a direção de cena, você tem mesmo que
escrever uma tese. Porque, dependendo da cultura, dependendo do sistema de
trabalho, dependendo do que que você trabalha no palco, essa figura vai ter uma
função diferente.
Na Alemanha, por exemplo, não existe o diretor de cena ou o stage manager,
existe o inspizient, que é a figura da pessoa que chama as cues. Dependendo da
casa onde você está, você vai ter um para luz, você vai ter um para follow spot,
você vai ter um para música, você vai ter um para palco, você vai ter um para orquestra... isso a depender de onde você está, dependendo do tamanho da casa,
dependendo do tamanho do espetáculo é o tamanho da função. Se você pegar,
por exemplo, os musicais, e você pegar o stage manager, você tem o stage manager que é o caller (que é o cara que vai estar chamando as cues) e os runners
(que podem ser cinco, podem ser dez, podem ser dois, e são eles que vão ficar
correndo para que as coisas estejam no ponto para que, quando você apertar o
botão, elas funcionem). Então, a função do diretor de cena é muito complicada de
definir, porque você vai ter, dependendo de onde você está, uma definição completamente diferente do que é a figura do stage manager.
Num primeiro momento, eu tenho certeza que também existia muito forte a figura do diretor de cena no teatro clássico brasileiro. Eu tenho quase certeza, mas
eu nunca estudei isso – eu nunca estudei para fazer teatro, eu fui aprendendo na
marra. Mas eu sei que essa figura deveria existir e que ela foi, na realidade, aos
poucos, cortada por economia, não é?
Assim como se você pegar o teatro experimental ou teatro não-convencional europeu, a figura do diretor de cena não existe! Se você pegar, por exemplo, o
Odin Theater, do Eugenio Barba, a figura do diretor de cena não existe porque
os atores mesmos que devem fazer o espetáculo funcionar – isso foi assim num
primeiro momento; e, depois, num segundo momento, começaram a usar a figura
do técnico, porque eles não tinham! Os atores mesmos é que montavam, faziam
o espetáculo, desmontavam e viajavam! Inclusive, alguns espetáculos que eu tra-
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balhei com eles, eram os atores mesmos que disparavam as cues de luz, as cues
de música (era quem estava na coxia aquela hora e que podia apertar o botão).
Então, é muito complicada essa figura, entendeu? Você não pode dizer que o Odin
Theater não tem a figura do diretor de cena, porque eles têm! Só que a função é
dividida entre os atores.
Eu só quero dizer que é realmente difícil definir a figura do diretor de cena, porque
você vai depender de onde você está – se você está na ópera, é uma coisa, né?
Você tem o cara que está lá com os cantores, que é o diretor de cena dos cantores (de certa forma, se você pegar um musical, ele é um runner), porque é o cara
que está cuidando para ter certeza que o cantor está na posição dele na hora de
entrar em cena. E você tem que pensar que a escola americana está muito ligada
ao musical, né? O teatro americano é o musical (vamos dizer assim), e essa é uma
escola, e é uma escola que é internacionalizada de alguma forma – mas que não
se aplica nem a ópera e nem ao teatro, não é?

Eu acredito na importância da valorização desses profissionais, até mesmo porque a gente não teve um espaço de formação para compreender quem eles são.
Acho que são duas coisas que se retroalimentam, é pensar a valorização e é
pensar a formação também.

Nunca existiu esse interesse de formação! Aliás, nunca existiu interesse de formação no Brasil em tantos níveis, né? Porque, na realidade, a educação não é levada
a sério no Brasil! Nem a escola de formação alfabética não é levada a sério, quer
dizer, as pessoas não pensam nem que a criança tem que ir para a escola... então,
porque que tem que pensar que um profissional tem que ir para a escola quando
ele é um profissional de teatro que “nem é tão importante assim”? É uma pena!
Mas não é só no Brasil que acontece isso.
Na realidade, qualquer um com formação, consegue fazer. Mas precisa ter formação, né? Por isso que eu digo que, infelizmente, a minha formação é toda na marra
porque eu não tinha essa oportunidade de formação, eu não via onde encontrar
oportunidade de formação. Acabei encontrando a oportunidade de formação me
mexendo, indo atrás, encontrando possibilidades de trabalhar com as pessoas e
fazer com que elas acreditassem que eu poderia exercer uma função assim.
Mas não vamos achar que é só no Brasil que isso acontece não, em outros lugares
isso acontece também! Em outros lugares com a cultura um pouco diferente, e

390

com o processo de criação artística também um pouco diferente, como, por exemplo, na Espanha ou na Itália (com todo o movimento de grupos independentes). E
esses grupos também deixaram de usar determinadas figuras dentro do espetáculo porque era mais prático, era mais fácil que você gerisse o grupo, e gerisse a
criação dentro do processo do grupo.
Então, muitas vezes, essa função é deixada um pouco de lado, não só pelo fato
de não acreditarem que ela seja importante, mas pelo fato de que determinadas
funções podem, dentro de um grupo de trabalho, serem administradas de outra
maneira. Por isso que eu digo que essa função, dependendo do sistema que você
está, ela tem uma outra qualidade ou uma outra característica, vamos dizer assim.
Para entender a direção de cena, você precisa mesmo escrever uma tese, porque
é complexa! É uma função muito maleável dentro do teatro, dependendo do que
é que você está fazendo.

O que você acha que é importante para a formação de um bom técnico de teatro?

Primeiro, ele tem que ter a possibilidade de ir a escola. E, depois, é importante que
a pessoa possa ter uma ideia do que é o teatro, e ter uma ideia do que ela quer
no teatro, o que ela entende sobre ser um técnico de teatro. Porque o técnico de
teatro, ele pode ser um técnico que não se interessa por nada como técnico – que
é aquele técnico que vai sentar por quatro horas no seu turno de trabalho, esperar,
e não fazer nada, ou, se mandado fazer alguma coisa, vai até fazer com competência, mas sem interesse.
Eu acho que o técnico teatral precisa ter interesse pela matéria, ele precisa saber
o que ele está fazendo lá, ele precisa saber o que é que aquilo quer dizer. Isso é
uma coisa que existia, mas que tem muito pouco ultimamente! E não é só no Brasil não, é pelo mundo todo que você encontra técnicos que, na realidade, estão
fazendo um trabalho e ganhando seu salário, mas sem muito interesse pelo que
estão fazendo, e muito pouco interesse pelo teatro.
Então, eu acho que, no teatro, seria muito importante que as pessoas tivessem
uma visão muito ampla do que quer dizer isso, do que quer dizer teatro – eu
quando me refiro ao teatro, me refiro a casa de espetáculos que abriga tanto o
teatro falado, como o teatro musical, como a dança, como a ópera... é preciso que
se tenha uma ampla visão do que isso quer dizer. Inclusive, a musica clássica, o
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concerto... isso também faz parte do teatro, da casa de espetáculos. Isso eu acho
muito importante! E, depois, naturalmente, que a pessoa possa ter uma formação
técnica na direção do que ela vai fazer. Mas é importante que, primeiro, ela tenha
uma visão muito ampla do que é o teatro e do que significa tecnicamente o teatro.
Um bom técnico teatral precisa sim ter noções de som, de música, de maquinaria,
de construção de cenário, de eletricidade, de iluminação, de vídeo-projeção, de
uma série de coisas – para que ele possa, inclusive, se decidir por uma determinada função dentro do teatro. São muito poucos os lugares onde você consegue ter
essa formação toda (aqui na Europa, nos países do norte, você tem essa possibilidade maior). Na Alemanha, por exemplo, o técnico teatral tem que ter primeiro
uma formação geral de técnica teatral, e só depois é que ele pode se aperfeiçoar
nisso ou naquilo. Mas você tem também que pensar que a Alemanha é um dos
países que mais produz o técnico que vai lá só para ganhar dinheiro. Então, é muito complicado, né? Por favor, quando eu digo que o técnico está lá só para ganhar
dinheiro, eu não estou tentando dizer que ele é menos ou mais do que ninguém
não, é só um sistema de trabalho; e se você sabe o que isso quer dizer, a possibilidade que você tenha um vínculo mais interessante, é maior.

Existe diferença entre ser técnico e ser artista?

Eu acho que existe uma diferença. Mas isso não quer dizer que o técnico não é
um artista na sua função. Eu acho que a função técnica, quando bem executada, é
uma arte em si também, assim como a artesania é uma arte. Se eu sei fazer bem
uma cadeira, eu sou um artista (ainda que eu seja um artesão de cadeiras). A gente perdeu muito essa noção de que um trabalho bem feito é, em si, uma arte. Um
bom cirurgião, é um artista! O fato do cara ser um ator e ser chamado de artista,
não quer dizer que ele é um bom ator e nem que ele é um bom artista. Isso é um
nome, é uma palavra mais do que uma coisa, você entende o que eu estou dizendo? Eu acho que o técnico pode sim ser um artista, e deve ser um artista. Quando
digo que acho que a formação dele deve ser geral e ampla, é justamente porque
eu acho que assim ele pode se tornar um artista – ele vai continuar tendo a função
de técnico de um espetáculo (ele é um técnico de iluminação, ele é um técnico
de som, ele é um técnico de palco, ele é um diretor de palco), mas, se ele faz isso
bem, ele é um artista dentro da sua função.
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Interessante isso que você diz, porque eu tenho me pautado em dois aspectos,
que são a autonomia e a originalidade para entender se o trabalho do diretor
de cena no teatro pode ser enquadrado como artístico. Nesse sentido, considerando os diretores de cena que você conhece, você acredita que esses dois
aspectos são relevantes para o exercício da profissão?

Eu acho que são! São como são em todos os trabalhos, em todas as funções. O
fato de você ser um diretor de cena na ópera, não quer dizer que toda ópera seja
igual, e você tenha que exercer a sua função da mesma maneira.
Então, você precisa sim ser capaz de ser original, de mudar, de ser flexível, de ser
capaz de entender que naquele espetáculo determinados tempos, determinadas
chamadas, têm que ser um pouco diferente do que nos outros casos, e você tem
que ter autonomia para articular tudo isso. Uma ópera não é igual a outra. Naturalmente, tem uma série de passos que são completamente iguais e, se você pensar
do ponto de vista técnico, uma ópera é muito parecida com a outra, ainda que a
história seja diferente, que a música seja diferente, que o cenário seja diferente.
Na realidade, ela é muito parecida com a outra! Algumas casas de ópera na Alemanha – não só da Alemanha, mas eu falo da Alemanha agora só porque eu tenho
mais proximidade com essa cultura – ensaiam uma ópera de manhã, apresentam
uma ópera de tarde, e uma terceira ópera a noite... eles mudam o palco três vezes
durante o dia! Ou seja, num espaço de poucas horas você monta um espetáculo,
faz a apresentação desse espetáculo, desmonta esse espetáculo, monta um outro
espetáculo, apresenta, desmonta e monta um outro para ensaio. E porque que
isso é possível? Porque tecnicamente elas são muitos parecidas, elas obedecem
a um padrão técnico sistemático muito parecido. As peças de cenário têm, mais
ou menos, o mesmo tamanho, elas todas cabem no elevador, elas todas cabem
na estalagem ou na garagem. Então, tecnicamente, ela é muito parecida! É quase
igual! Mas, na realidade, ela não é igual! O que faz uma diferente da outra é a originalidade, é o que você põe como artista nela! Como artista! Seja o cantor, seja
o diretor da orquestra, seja o condutor da orquestra, seja o músico da orquestra...
eu estou falando da ópera, porque ela, em geral, usa a maior parte dos elementos
que a gente tem na funcionalidade do teatro, só por isso.
Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que toda função precisa ter a sua
originalidade, a sua maleabilidade, a sua capacidade de entender o que está fazendo e de saber que, ainda que exista um sistema e que você tenha uma técnica
de como amarrar uma corda, dependendo do momento, você vai ter que amarrar
a corda de uma maneira diferente, ainda que você tenha que chegar no resultado
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de um mesmo nó!
A ópera de Munique é uma das maiores casas do mundo... se você pensar o corpo
técnico, acho que são umas mil e poucas pessoas, só no corpo técnico! É uma
quantidade de gente monstruosa! Por exemplo, se você vai trabalhar lá em determinadas óperas, se você não tem o que eu chamo de o meu “babysitter”, eu não
sou capaz de fazer nada lá! Não sei nem com quem falar! É tanta gente, é tanto
movimento que, se você não tem o cara que sabe com quem falar, você não é capaz de movimentar nada! Você não foca uma lâmpada, porque você não vai saber
para quem pedir uma lâmpada! Porque, dependendo de onde essa lâmpada está,
é um outro cara que pode trocar! (risos)

Sim, eu acompanhei uma vez os técnicos na ópera de Berlim (que é bem menor
que a de Munique), e eu achei as funções já muito bem compartimentadas ali!

São compartimentadas para que o sistema seja muito claro, e eles possam fazer
esse número de espetáculos que eles fazem por dia.

Sim, é quase uma fábrica! Tem uma pessoa passando uma fita, deu o horário
dela, já chega outra pessoa, que já pega a fita e continua a passar, e a outra
pessoa já foi embora.

A gente diz que “o martelo fica no ar”! (risos) É quando um sai, e o outro vem e
pega.

Fernando, e como é que você definiria o trabalho do diretor de cena?

Cada sistema vai ser um pouco diferente, né? O que eu espero de um diretor de
cena depende do projeto, depende do que a gente está fazendo. Por exemplo, se
eu estou montando um espetáculo num sistema inglês, ou americano, ou australiano, eles tem uma situação muito parecida... ou, eu vou usar algo mais particular
da produção.
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Um diretor técnico que eu conheço (que trabalhava com o Graponne Catozzi), na
realidade, ele não era só o diretor técnico, ele era o stage manager deles, porque
a figura do stage manager e do diretor técnico se mistura muito em determinados
sistemas. Então, por exemplo, esse stage manager, ele é o cara que chega com a
companhia (ele chega junto com a carga), ele monta o espetáculo, ele distribui as
funções, e ele chama o espetáculo. Esse é um cara, mas você tem outros diretores
técnicos e outros diretores de cena. Muitas vezes, o diretor técnico é quem monta
o espetáculo e passa para o diretor de cena, que é quem chama o espetáculo –
mas é o diretor técnico quem dá ao diretor de cena as pessoas que vão trabalhar
com ele, e ele tem que ser capaz de ensaiar essas pessoas para fazerem as coisas
que elas tem que fazer.
Então, o que eu espero de um diretor de cena é que, na realidade, no padrão aqui
onde eu trabalho, ele seja capaz de se organizar e de organizar a equipe que tem
que trabalhar com ele, que ele seja capaz de se comunicar bem (seja com os técnicos de palco, seja com os técnicos de iluminação, seja com os técnico de som,
seja com os técnicos de vídeo), para que ele seja capaz de organizar essa equipe
e fazer com que ela funcione em uníssono.
Em princípio, acho que se a gente for resumir a função do diretor de cena, ele é a
pessoa que tem que ser capaz de juntar essa equipe de pessoas e fazer com que
elas trabalhem em uníssono, que elas trabalhem juntas em função do tempo e do
ritmo do espetáculo.

Você considera que esse profissional é quem faz o elo entre a realidade da produção e os anseios artísticos das dramaturgias que compõem o espetáculo?

Você pode traduzir isso dessa maneira! Porque essa pessoa tem que ser capaz de
dar o tempo dos elementos técnicos que envolvem a realização do espetáculo no
palco.
Eu acho que se você procurar no dicionário português de Portugal, vai ter lá uma
definição outra, porque, no teatro clássico português, a direção de cena é muito
importante e ela, muitas vezes, se confunde com o diretor artístico.
Eu nunca ouvi no Brasil o termo direção de palco ou direção de cena, pelo menos
não que eu me lembre. Na Europa, tem o diretor técnico e o stage manager, que,
dependendo do sistema, são uma figura só, dependendo do sistema, são duas

395

figuras – na Alemanha, por exemplo, são duas figuras. O inspizient – que seria o
diretor de cena ou diretor de palco, não sei como podemos traduzir isso na Alemanha – não é o diretor técnico! Na realidade, ele não tem nenhuma noção técnica,
ele está lá só para chamar uma cue, e muitas vezes, inclusive, ele nem chama, ele
só aperta um botão que uma luz acende e apaga (cue light) – isso porque, muitas
vezes, no sistema alemão é assim. No sistema alemão, o que está chamando a luz
está vendo o espetáculo de frente; o que está chamando os atores está na coxia;
o que está chamando a música está na frente; o que está chamando os follows
spots está na frente... e você tem, muitas vezes, três ou quatro figuras! É muito
complicada essa função e, muitas vezes, eles dividem isso em várias pessoas.
A disciplina no sistema de comunicação é fundamental, se não, ele não funciona.
Se alguém falar alguma coisa a mais do que é necessário, você pode interromper
completamente uma chamada de cue. A disciplina de comunicação é fundamental! Quem é que fala? Muitas vezes, as pessoas não tem que falar nada, elas só
tem que escutar; e, muitas vezes, elas só tem que dizer que estão em stand-by (ela
tem que dar a entender que ela está na posição que ela tem que estar, e só). E, naturalmente, a pessoa que está chamando (seja ela diretor de cena, stage manager
ou o que a gente quiser chamar) tem que ser muito clara nas suas chamadas; ela
tem que saber muito bem como chamar, tem que ter um sistema tão claro que o
cara de luz não vai se confundir com o cara de som e não vai se confundir com o
cara que movimenta as varas. Tudo tem estar muito claro, tudo tem que ser muito
preciso. Eu tenho que ser capaz de todos os dias falar isso de uma certa forma, da
mesma maneira, ainda que, alguns dias, eu precise usar uma entonação diferente
porque aquele cara está um pouco dormido, ou porque eu acho que o espetáculo
está perdendo o ritmo. Mesmo que você esteja ansioso ou nervoso, você tem que
manter a disciplina e o seu sistema para que você não atrapalhe todo o processo.
Muitas vezes, você está sim ansioso, você está sim nervoso, mas se você tem um
sistema e uma disciplina no seu sistema, você vai ser capaz de manter essa disciplina e esse sistema funcionando. Você não pode deixar que isso atrapalhe o seu
sistema! E nem estar muito calmo (porque não pode ser uma energia negativa), se
não isso também vai atrapalhar o ritmo do espetáculo. Tem vezes que eu abro o
meu microfone para perguntar para o diretor de cena se ele precisa abrir o microfone dele para respirar; porque é fundamental saber quando abrir o seu microfone.
Isso é uma das características que mais dá tranquilidade para quem está fazendo
um espetáculo: você saber onde o cara está! Ele não vai abrir o microfone dele
antes da hora e nem depois da hora, ele vai abrir o microfone dele na hora que tem
que abrir, e ele vai abrir todos os dias naquela hora. Aí, não tem improvisação, a
arte está em ser capaz de ser preciso.
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Eu sempre digo para os técnicos que trabalham comigo: “respirem com o espetáculo”!

É isso mesmo, essa sensibilidade é fundamental!

Na Companhia, vocês tem um inspizient, é isso?

Isso. A gente tem um inspizient que chama as cues de luz e de palco. Ele não chama som, ele não chama follow spots; ele só chama luz e movimentos de cenário.

Como você observa que ele sistematiza o trabalho dele? Ele acompanha o processo de criação?

Não. No caso da Pina, não. Ele só vai acompanhar o processo a hora que ela for
para o palco. É estranho porque o sistema da Pina era muito particular, ela tinha
três semanas no palco antes da estreia, coisa que ninguém tem! Não dá para se
usar isso como exemplo, porque ninguém tem isso! Ninguém tem três semanas
no palco antes de estrear.
Então, o inspizient dela começa a participar só quando ela vai para o palco. A
primeira função dele, para a Pina, era ter certeza de que todo mundo estava lá,
depois, chamar os movimentos de cenário... e a luz, que ia entrar... na última meia
hora (risos). Nos primeiros momentos, não tinha ninguém chamando luz; a gente
estava movimentando como a gente achava que tinha planejado, até chegar numa
forma e dizer “ah, tem essa cue aqui que é chamada nessa hora”. A Pina estava
sempre muito mais interessada no espetáculo ou no movimento dos bailarinos, do
que no movimento de luz e de som. Primeiro ela precisava ter aquilo pronto, para
depois pensar nisso. Mas isso é um sistema dela... cada artista, cada diretor, cada
coreógrafo tem a sua maneira de trabalhar.

Mas você acha importante que esse inspizient conheça o processo de criação
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da obra?

Eu acho que sim, mas depende da obra, depende de onde se quer chegar. Acho
que, por exemplo, num processo de trabalho como o do Teatro da Vertigem, por
exemplo, é fundamental que ele participe. Num processo de trabalho como o da
Pina, não.
Num processo de trabalho como o do Vertigem, é fundamental que o iluminador
participe, é importante que o cenógrafo participe... porque é assim que o Vertigem
trabalha. A Pina não, a Pina não precisava que o técnico estivesse lá com ela. É
claro que eu tinha interesse em estar porque eu achava interessante aprender com
ela, mas, na verdade, ela não queria que eu estivesse o tempo todo lá – não é nada
contra a minha pessoa, é só porque ela queria estar só com os bailarinos e mais
ninguém lá; e, muitas vezes, inclusive, nem com os bailarinos. (risos)

Apesar desse tempo distante das produções brasileiras, o que você observa que
ainda precisa melhorar na cultura teatral brasileira em relação aos técnicos?

Tem muitos anos que eu estou fora do Brasil, mas se eu penso no Brasil, eu posso
usar as últimas vezes em que eu fui e, por sorte, trabalhei em um dos melhores
teatros do Brasil, que é o Teatro Alfa (São Paulo). O Alfa tem um corpo técnico
muito bom, muito qualificado, e que eu acho que desenvolve um trabalho muito
interessante tanto com o Fernando (Fernando Guimarães), como com o Haroldo
(Haroldo Costanzo).
A minha distância do dia a dia do teatro no Brasil é muito grande, é muito difícil
te responder isso, porque talvez eu seja muito injusto com a maioria das pessoas
que eu não conheço.
Mas acho que tem isso que eu disse: eu acho que você encontra técnicos que estão lá só para cumprir o seu horário, ganhar o seu salário, e que tem muito pouco
interesse em participar do espetáculo que ele está trabalhando; e você encontra
também técnicos que estão muito interessados em participar, ainda que seja só
por esse momento. Deixa eu usar um exemplo um pouco mais próximo do que
eu faço: eu sou um diretor de iluminação, e eu tenho sempre um programmer que
trabalha comigo, que é quem vai sentar na mesa e fazer o que eu mando ele fazer.
Eu já trabalhei com programmers que não olham o palco e que não erram nunca,
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mas que não me ajudam muito, porque? Porque ele, na realidade, não olha para
o palco. Muitas vezes, uma coisa passa errada, e eu tenho que dizer para ele “me
dá o canal x”, e ele diz pra mim “o canal x está aceso”, e eu digo “então, olha o
palco! Porque ele não está aceso”... é que, muitas vezes, ele entende que não é a
função dele olhar o palco, a função dele é fazer com que o computador funcione
bem. Mas eu não acho isso! Eu acho que a função dele é fazer com que o computador funcione bem e que ele olhe para o palco. Naturalmente que eu não sento
no computador porque eu não posso olhar o palco o tempo todo (e eu tenho que
olhar muito para o computador para ter a certeza de que eu estou fazendo certo),
então, eu posso ter um programmer e pedir isso para ele enquanto eu continuo
olhando para o palco e vendo o que está acontecendo. Mas é claro que eu preciso
que esse programmer seja atento, que ele esteja comigo, né? Acontece muito de
eu ter um programador que está comigo e que eu sinto que ele está comigo; e,
muitas vezes, acontece dele não estar comigo, e ser um bom programador. Aí,
eu tenho que simplesmente fazer “bom, felizmente, eu só preciso trabalhar com
ele por uma semana”. E, tem vezes, que o programador é tão ruim que eu preciso
dizer para o teatro que eles precisam colocar outra pessoa lá.
Existe tanto o técnico que é interessante de trabalhar com, como existe o técnico
que é possível de trabalhar com, e existe o técnico que é impossível de trabalhar
com – e isso tem no mundo inteiro! Você tem que pensar que, com essa Companhia, eu viajo sempre pelos principais teatros do mundo, então, normalmente,
esses teatros tem uma boa equipe técnica, né? Por isso que eu digo inclusive que
é muito difícil para eu falar, porque a minha experiência nos últimos dez anos é
uma experiência muito boa, muito rica! Porque eu tenho trabalhado nos melhores
teatros do mundo, e você perde um pouco a referência, né? Por isso que eu digo,
cada vez mais, que eu preciso ir ao teatro, eu preciso ver outros espetáculos, ver
produções em outros teatros... para que a gente participe mais do mundo, porque
a gente fica muito isolado!
Se você pensar, o único teatro no Brasil que eu conheço, ultimamente, é o Alfa! E
eu não posso dizer que ele é a média do teatro brasileiro, e eu não acho justo dizer
isso também, porque eu não conheço os outros teatros. Por que, logo nos meados
dos anos 90, eu já passava mais tempo na Europa do que no Brasil. Quando eu ia
ao Brasil, era para fazer o festival de Londrina, e eu ficava em Londrina e recebia
os convidados – eu não ia para fazer turnê! A última turnê que eu fiz pelo Brasil
foi em 1988.

E vale a pena ser técnico de teatro?
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O meu pai me dizia sempre “Fernando, você não trabalha! Você gosta do que
você faz!”. Então, eu acho sim que vale a pena, porque vale a pena você fazer o
que você gosta. Se você gosta de ser técnico de teatro, vale a pena ser técnico
de teatro. Se você não gosta de ser técnico de teatro, não vale a pena ser técnico
de teatro. Eu acho que é fundamental que você tenha uma empatia, que você seja
capaz de respirar com o que você faz, porque se não, não tem sentido fazer!
Claro que eu sei que, muitas vezes, você não pode e você não vai chegar a fazer
aquilo que você quer porque você precisa de um salário no final do mês e, muitas
vezes, o teatro não te dá um salário no final do mês, ou não é o suficiente. Então,
você acaba trabalhando também no banco ou sei lá onde – eu uso o exemplo do
banco, e eu acho que é um péssimo exemplo, porque a gente sempre usou no
Brasil a ideia de ser bancário como algo pejorativo (como se você fosse fazer uma
coisa que você não gosta), mas eu acho que, mesmo para ser bancário, é importante que você goste disso. Mas nem sempre é possível que você faça o que você
gosta, ou nem sempre o que você gosta de fazer paga as suas contas – e isso não
é só no Brasil! A maioria das pessoas que eu conheço na Europa trabalhando com
teatro, ganham um salário de miséria, essa é a verdade; e eles acabam fazendo
trabalhos por fora. Naturalmente, é muito mais fácil numa economia ou num sistema que está estabilizado (como no sistema alemão, por exemplo) que você encontre, como freelancer, um número suficiente de projetos interessantes para que
você pague suas contas e continue fazendo o que você gosta, né? Mas, mesmo
aqui, tem muita gente que, na realidade, ia preferir estar fazendo outra coisa, mas
que acabou nessa função, e que ganha o seu salário para pagar as contas (mas
que, na verdade, só vai pra lá pro teatro e espera o seu turno acabar).
É importante pensar também que, muitas vezes, esses teatros ou essas instituições
desenvolvem projetos que não despertam o interesse dos seus jovens funcionários.
Então, os jovens que estão começando acabam perdendo o interesse e não tendo
essa capacidade de “respirar com o projeto” (eu estou usando o seu termo porque
achei pertinente) e, esses jovens, perdem a vontade, perdem o entusiasmo, e
acabam indo pela linha dos velhos profissionais.
Teve um momento na minha vida em que todos nós bebíamos e fumávamos o
nosso baseado para trabalhar, e funcionava até um certo ponto. Hoje em dia, não
funciona mais assim! Alguns teatros conseguiram mudar essa maneira de trabalhar – eu não tenho nada contra você tomar a sua cerveja e fumar o seu baseado
– mas esse modo de trabalho tinha que mudar! E, alguns teatros, conseguiram
mudar isso com galhardia, e conseguiram fazer com que os seus velhos funcioná-
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rios e os seus novos funcionários entendessem essa ideia de que a energia está
em outro lugar. Mas tem algumas casas em que os técnicos, mesmo os jovens,
ainda agem de uma maneira antiga... na hora do almoço, eles vão beber e, depois
do almoço, eles não funcionam! Isso é uma pena! E isso não é só aqui ou só ali,
isso é um pouco para todos os lados.
Essa coisa eu acho que é muito importante: é muito importante que a gente entenda que é muito dinâmico esse trabalho no teatro (na casa de espetáculos), e essa
energia tem que mudar! É a energia de um grupo de gente trabalhando junto! O
palco, a luz, o som, o vídeo, tudo tem que funcionar junto, em uníssono! Tem que
respirar junto, porque se não, não funciona! Isso que eu acho que, muitas vezes,
se perdeu com essa coisa de cada um fazer o seu e foda-se o outro. Claro, a gente
ainda faz piada entre a iluminação e o som, entre o palco e o som, e é fundamental que se faça... que seja possível que as pessoas joguem e brinquem umas com
as outras! Mas é muito importante que se entenda que a disponibilidade para o
trabalho tem que ter um outro peso. Mas vale a pena sim ser técnico de teatro.

FLAVIA FURTADO
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Flavia, gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você me contar um
pouco da sua trajetória, em especial, seu envolvimento com as áreas técnicas.

Na verdade, eu sou pianista. Então, eu comecei pela música, estudo piano desde
os sete anos de idade. Mas a minha formação foi muito picada, primeiro eu fiz dois
anos e meio de engenharia mecânica, depois eu fiz um período de administração
também – odiei – e aí acabei na música, e na música eu me achei! Fui estudar fora,
mas sempre como pianista, eu fazia UNIRIO (Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro), porque eu sou do Rio, e eu fui estudar fora... e fora, eu comecei
a ter um outro tipo de experiência com a cultura em geral, como os europeus enxergam a cultura. Mas na época eu não me dei conta disso, e voltei para o Brasil.

Você morou onde?

Bélgica, morei quatro anos na Bélgica. E quando eu voltei para o Brasil, eu quis
largar a música, não aguentava mais a vida de pianista... ficar trancada oito horas
e meia por dia estudando piano, aquilo realmente não era pra mim. Adoro música,
mas... aí fiz faculdade de comércio exterior. Nisso, eu precisava trabalhar, e vagou
uma vaga de assistente para o diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro – então, era uma vaga que precisava saber música, precisava falar línguas.
Eu tinha acabado de voltar do exterior, então, uma amiga me indicou, fiz uma
entrevista, passei e comecei a trabalhar com o maestro Luiz Fernando Malheiro e
com o maestro Marcelo de Jesus. Ali comecei a entrar no lado da produção – e
como diz a minha mãe: “uma maçã não cai longe da árvore” –, tudo o que eu estudava na faculdade de comércio exterior eu meio que levava para a área da cultura,
da música, da música clássica, do teatro. Então, eu estava estudando economia e
pensei “mas gente, a cultura tem um lado econômico, a gente emprega um monte
de gente!”. Então, daí, eu nunca mais parei.
Como o maestro Malheiro também estava em Manaus (ele é o diretor artístico do
Teatro Amazonas e do Festival Amazonas de Ópera, principalmente), eu já comecei, além de trabalhar nas óperas do Municipal, a trabalhar nas óperas do Festival.
Mas, até então, só como produção, começava a falar com todos os internacionais,
os agentes, os diretores de cena, cenógrafos, figurinistas. Então, eu comecei a
entender um pouco do mundo da ópera. Eu sempre gostei de ópera, apesar de
nunca ter sido a minha praia porque eu era instrumentista, mas sempre foi uma
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coisa que me arrepiou.
Acontece que eu acabei nunca mais parando. Daí, ele acabou saindo do Municipal
do Rio mas continuou em Manaus, e me levou para Manaus. Em Manaus, como
era... tem quatorze anos que eu estou lá junto com ele... o Festival era muito...
tinha muita coisa assim... “nossa, faltou o diretor de palco!”, “meu Deus! Preciso
de alguém que leia partitura e que dê todas as deixas!”... e o diretor de cena, um
inglês, o Aidan Lang, tendo milhões de ataques.
A gente fez “O anel de Nibelungo” que foi uma coisa histórica pra gente em Manaus, porque foi uma coisa que, tecnicamente, depois daquilo, eu o diretor técnico
de lá a gente faz qualquer coisa, porque... eu não sei se você sabe, mas “O anel de
Nibelumgo” do Wagner é uma série de quatro óperas – a curtinha dura duas horas
e meia sem intervalo, e as outras são todas com mais de quatro horas – e é uma
saga, né? E é uma coisa que pouquíssimos teatros no mundo fazem! Primeiro, que
alguns teatros revezam a orquestra de tão pesado que é, mas o maior problema
é a parte técnica porque são quatro óperas diferentes – eu nem digo quatro cenários, porque cada uma tem mais de um cenário – e é uma coisa gigantesca para
você fazer a série completa em uma semana como a gente fez. A gente fez um dia
“O ouro do Reno”, no dia seguinte “A Valquíria”, dá um dia de folga, e “Siegfried”,
dá um dia de folga e “O crepúsculo dos deuses”, um dia de folga, e começa tudo
de novo... é uma ginástica técnica que é impressionante! O Teatro ficava vinte e
quatro horas! Eu tenho umas fotos de gente dormindo debaixo do palco – o palco
era inclinado e eles colocavam umas redes para dormir; enquanto estava tendo a
ópera, um pessoal tinha que dormir enquanto o outro pessoal operava, e depois
que acabava a ópera já tinha que desmontar aquilo, e depois entrava primeiro a
luz, para depois entrar cenário, e depois já estava na hora de começar a ajustar
tudo para começar tudo de novo.

Essa série foi apresentada em que ano?

Foi em 2005 que a gente fez o ciclo completo. Eu comecei no Festival em 2003, e
quando eu comecei eles estavam na segunda ópera do ciclo. Isso foi na primeira
vez que eu fui, e já me jogaram assim direto: “você vai lá e faz”, “mas gente, eu
nunca fiz isso!”, “não, vai lá e faz!”, e eu fiz.
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No Festival de Manaus você sempre atuou como diretora de cena?

Não, direção de cena eu nunca fiz, eu só faço direção de palco.

Ótimo! Isso que você diz dialoga muito com uma questão que eu tenho, porque
essas nomenclaturas variam de acordo com cada linguagem cênica. Na ópera, o
diretor de cena é o correspondente ao encenador teatral, e no teatro, o diretor de
palco da ópera é o diretor de cena. Esse diretor de palco da ópera e esse diretor
de cena do teatro são figuras mais próximas do stage manager, não é isso?

Exatamente, o stage manager! Isso é um problema aqui no Brasil, porque nós não
temos formação para isso! O Luiz (Luiz Fernando Malheiro) até brinca que eu sou
uma das primeiras diretoras de palco no Brasil, porque, em 2001, quando eu entrei
no Municipal do Rio, eu tive uma diretora de cena que estava cuidando de uma “La
traviata” lá e ela ficou tão nervosa... porque o Municipal do Rio nunca teve diretor
de palco! Mas para a exigência que hoje em dia se tem, quando você vai chamar
gente internacional, eles estão acostumados com o diretor de palco.
Então, o Aidan (Aidan Lang) chegava assim: “tem que descer aqui nesse compasso, e subir neste compasso”; e, aqui, a coisa vai no visual, vai no mais ou menos...
e para eles isso é inaceitável! O efeito não acontece, entendeu?
Na ópera, você tem o diretor artístico, e eu sou até meio contra chamar diretor de
teatro para dirigir ópera – tirando o Tó (Antonio Araújo), talvez porque o trabalho
dele seja muito autoral – porque eu sempre vejo a mesma coisa: “vou chegar, vou
revolucionar a ópera”, mas eles não conhecem a linguagem! Viram meia dúzia de
DVD’s, não circulam pelo exterior para ver o que está se fazendo e o que já se
fez... porque já se fez coisas do arco da velha em ópera no exterior: palco giratório
com fogo, com gente pendurada de cabeça para baixo... Então, vem aquele discurso “ah, porque ópera é chata, porque ópera é isso e aquilo, vou revolucionar”,
e se faz uma coisa clichê lá de 1950! Até hoje eu nunca vi um diretor de teatro ou
cineasta que foi dirigir ópera e eu falasse assim “poxa vida, isso é uma produção
que dava para mandar para o exterior e fazer bonito”, entendeu? Porque, para a
gente que está no meio – e eu estou nesse meio a catorze anos e já circulei bastante fora –, a linguagem andou muito na história da ópera.
Como a ópera funciona? Tem o diretor artístico que é a pessoa que decide que
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ópera vai fazer no teatro, que elenco, e é uma conjunção: ele chama o diretor de
cena (que no nosso caso, vai dirigir o ator, assinar a concepção), mas é o diretor
artístico que fala “eu acho que eu quero fazer um Otelo moderno” (como teve aqui
no Municipal de São Paulo já), “eu acho que eu quero fazer a ópera tal e vou chamar o Bob Wilson, porque eu quero uma linguagem contemporânea daquele jeito
e tal”, então, quem dá esse tom é o diretor artístico, ele quem escolhe o diretor de
cena que ele acha que vai se encaixar melhor naquela linguagem que ele quer dar
para aquele título.
E aí, começa uma dança artística que é o diretor de cena junto com o maestro (ou
diretor artístico, porque eles podem ou não ser a mesma pessoa), o cenógrafo, o
figurinista e o desenho de luz, então, quando eles começam essa equipe criativa...
“tem que dar esse tom”, “vou ambientar em que década?”... tudo isso é um conjunto dessas pessoas – claro, o diretor artístico e o diretor de cena já conversaram,
então, o diretor de cena começa a ir naquela linha. Normalmente em ópera, se
faz um projeto e apresenta-se esse projeto já com croqui de cenário, de figurino,
para ver se o diretor artístico aprova ou não. Aqui no Brasil, a gente quase sempre
aprova porque ninguém tem dinheiro para ficar mandando refazer, mas no exterior
é muito comum. Então, você chama o diretor de cena e ele chama a equipe dele,
eles apresentam o projeto e o diretor artístico aprova ou não, e quando ele não
aprova vai todo mundo para casa e refaz tudo.

E o diretor de palco entra em que momento?

Na hora que aprovou a maquete do projeto, o diretor de palco já entra junto com
o diretor técnico para entender o projeto. Muitas vezes, a gente participa juntos na
criação do projeto também.
Como eu tenho o lado produtora, eu já vou também “olha, isso aqui não dá para
fazer”, e já dou os meus “pitacos”. Nesse caso, os anos de engenharia acabaram
me ajudando muito, porque eu leio planta e entendendo da coisa, e os anos de
comércio exterior são os que eu mais uso para tudo hoje em dia (inclusive, acho
que as pessoas tinham que estudar economia na escola).

Então, da sua trajetória você aproveitou tudo?
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Exatamente, foi uma conjunção. (risos)

Flavia, mas é possível fazer direção de cena de uma ópera sem ler partitura?

Acho até que dá, mas você tem que estudar muito, sabe porque? Na ópera, a
música é o seu trilho, não dá para fugir disso. Então, as vezes, você vê uma coisa
plasticamente linda e que não soa lindo porque o diretor de cena colocou o coro
atrás da parede de “não sei o quê” com um contra luz... é lindo visualmente, mas
o coro tem que cantar! Ópera não é amplificada, não é um show, e se o coro tem
que cantar forte (ou tem que cantar piano) e ele está lá na última vara do teatro
a coisa não chega no público! E aí, não acontece a magia! Por que a ópera não é
nem música, nem teatro... ela não é nada, e é tudo ao mesmo tempo!

A Gesamtkunstwerk wagneriana, né?

É, dizia Wagner que é a junção de todas as artes!
As vezes, é difícil para um diretor de teatro entender isso... já vi brigas homéricas, já vi maestros super frustrados porque o diretor não quer abrir mão, e chega
uma hora que um deles vai abrir mão e ficar frustrado. Por isso que eu acho que,
as vezes, os diretores de teatro pecam por não chegarem mais bem preparados
para dirigir uma ópera – tem que estudar a linguagem, estudar a música, e até,
de repente, pegar alguém para te assessorar, entendeu? Tem coisas que o solista
precisa estar cantando para frente, não adianta estar cantando para trás... é uma
coisa muito delicada todas essas junções.
E aí, tem todo esse lado técnico do diretor de palco e do diretor de cena estarem
bem afinados, porque você tem que fazer o que ele quer. As vezes, já... porque
assim, eu tenho muitos anos de experiência fazendo direção de palco em ópera,
então, assim, eu olho as vezes e penso “poxa, será que não é melhor fazer aqui?
Porque aqui a música muda e vai ser um momento tão mais legal para fazer”, e as
vezes eles me escutam, as vezes eles não escutam; as vezes, eu dou uma “atrasadinha”, e o diretor fala “nossa, ficou maravilhoso nesse ponto, pode deixar aí!”,
entendeu? Tem que ter todo um jeitinho para você tentar passar toda a sua experiência, ou não. Tem diretores que são muito inseguros – e nem estou falando dos
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de teatro, estou falando dos de ópera mesmo – que não terminam nunca, e ficam
mudando todas as deixas todos os dias, e aí é um parto para o diretor de palco.
Agora, eu nunca trabalhei com teatro, até fiz a produção de uma peça do William
Pereira, que também é da ópera. Mas o diretor de cena no teatro, pelo que eu entendi, é a pessoa que dá as deixas e fica no backstage coordenando tudo, é isso?

Eu entendo o diretor de cena no teatro como o responsável pela logística de
funcionamento de todo aquele trabalho durante ensaios, montagem, apresentações e desmontagens zelando pelos princípios estéticos, técnicos e éticos que
esse determinado espetáculo exige.

Então, o diretor de cena no teatro é o responsável por duas funções na ópera, que
são o diretor técnico e o diretor de palco (que é o stage manager). Porque quem
é responsável pela logística de montar cenário e desmontar, de organizar a equipe
técnica (“você vai ficar naquela vara, e vai suspender isso e aquilo”, “preciso de
cinco para arrastar esse negócio”, “isso vai entrar e sair do palco”), isso é o diretor
técnico quem faz.
E o stage manager – que é o diretor de palco, como a gente chama – é aquela
pessoa que fica sentada com dois monitores na frente, além de estar do lado
do palco; então, você vê ao vivo aqui, mas você tem um monitor que é na cena
(a câmera está lá no final da plateia), um monitor no maestro, e a partitura toda
marcada com todas as cues. Então assim, eu dou desde cues de luz – quando é
um iluminador muito acostumado com ópera, muito experiente, as vezes, eles
nem querem, a não ser que seja uma coisa muito específica na música, daí eles
falam “eu quero que você me dê essas duas aqui porque são muito na partitura”;
tem cue que você dá que é visual (você não pode matar ninguém, então assim, a
pessoa tem que passar daquela linha para você baixar a parede, e você fica ali de
olho), e tem cue que é estritamente musical. Então, o diretor de palco na ópera, ele
fica sentado com a partitura, com os monitores, olhando a cena, lendo a partitura,
e dando “atenção, vara ‘tal’. Vara ‘tal’, vai!”, você só dá deixas (“Luz 57”, “57, go!”,
“Atenção, cortina. Cortina, vai!”, você fica só assim). Esse é o diretor de palco na
ópera. Já o diretor técnico cuida mais dessa área de montagem.
O diretor de palco na ópera tem que acompanhar todos os ensaios cênicos, porque ele que organiza, tipo... tudo o que entra e sai do palco é o diretor de palco
que tem que ter o controle (de adereços, objetos de cena, e do cenário em si). O
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diretor técnico tem que saber de tudo também, só que o diretor técnico está mais
preocupado com as coisas grandes, em organizar uma equipe técnica grande.
A equipe de contrarregragem é uma equipe que fica paralela e mais ligada ao
diretor de palco, até porque é o diretor de palco que fica “tem essa cena, quem
entra?”, “entra personagem tal e tal”, “esse personagem tem que estar com o que
na mão?”, “o coro tem que entrar com cajado ou sem cajado? Que horas entra o
cajado?”; então assim, você fica dando (cues) para a contrarregragem também:
“Gente, agora está chegando a cena dos hebreus, está todo mundo com o cajado
na mão?”. Então, você fica com a equipe de contrarregragem, com a equipe de
maquinistas, o diretor técnico, todo mundo da cena, e com o microfone chamando
gente no camarim.
Eu sou super brava, sou conhecida por ser bem brava porque eu não fico dando
mole para cantor. Eu acho que começou o ato, todo mundo que está naquele ato
tem que estar no palco, não vou ficar no meio das coisas gritando e procurando,
não tem tempo para ficar todo mundo correndo pelo teatro atrás de cantor que fugiu ou está no camarim. “Pode chegar depois?”, “Pode, mas é sua responsabilidade. Não tem gente para ficar correndo atrás de todo mundo. Começou o ato. Você
canta naquele ato? Então, esteja no palco. É sua responsabilidade.”. Normalmente
eu trabalho com profissionais, então, nunca deu errado, mas é que isso é uma
outra coisa... na ópera, as vezes, tem gente muito difícil de lidar, tem muito ego.

No teatro também a gente lida com muitos egos. (risos)
Me conta um pouco sobre esse momento em que você (diretora de palco) chega no processo. É sempre quando apresentam esse projeto para aprovação do
diretor artístico?

Normalmente, você vai na apresentação do projeto, e aí você começa a entender
o que vai ser. Então, a partir do primeiro ensaio cênico, você já está lá assistindo
a todos os ensaios, anotando tudo que o diretor está fazendo entrar ou sair, cada
personagem de onde entra e sai, qual coxia que ele entra e sai, de que lado do palco ele entra e sai... é um controle total da cena, quem tem esse controle anotado
na partitura no momento musical é o diretor de palco.

Então você sistematiza o seu trabalho dessa forma? Você pega a partitura mu-
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sical e vai construindo uma nova partitura da cena?

Sim, é uma cópia da canto e piano. Porque ópera tem a grade do maestro que é a
partitura completíssima – mas é muito, porque tem tudo que é coisa da orquestra,
todos os instrumentos, todos os corais... e sabe que, as vezes, ópera grande tem
coro infantil, tem balé, tem figuração, tem os solistas todos... Então, tem uma partitura que é a canto e piano, que só tem a parte cantada e a redução da orquestra
para o piano tocar, e é com essa partitura que os ensaios acontecem – tem um
pianista tocando aquela parte e os cantores cantando, entra o coro, entra todo
mundo, toca-se a música ali e assim os ensaios vão acontecendo.
Então, eu sempre tiro uma cópia, e eu tenho um método que eu aprendi com o
Aidan Lang – e que, na verdade, é um método que alguns maestros têm de um
maestro antiguíssimo russo que botava uma cor para cada instrumento, mas o
Aidan me ensinou a botar uma cor para cada solista, porque, na hora do vamos
ver, se você precisa resolver um problema ou achar alguma coisa rápido, pela cor
você se localiza muito mais rápido; e eu até já passei isso para outras pessoas.
Então, eu tenho esse sistema: grifo coro masculino de preto, o feminino de rosa, e
os solistas eu vou botando uma cor para cada um (geralmente a soprano principal
é vermelho, o tenor principal é azul...). Essa partitura é a vida do diretor de palco,
ali está tudo.

Esse seu material recebe algum nome? Por exemplo, no teatro musical, eles
chamam de bíblia a pasta que tem tudo que o stage manager precisa para “chamar” o espetáculo.

Não, não tem... é a partitura.

E você leva contigo a partitura e o que mais na pasta?

Eu levo a partitura e, além disso, tenho um sistema de colar bolinhas coloridas (a
bolinha vermelha é para movimentos de cena, bolinha prateada para a luz, eu coloco diferente), e eu dou as deixas de formas diferentes (tudo que é cena eu falo
“vai!” e tudo que é luz eu falo “go!”), e acho que é isso. Na hora de anotar, no meu
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sistema, eu desenho o palco assim e anoto na partitura pelo lado que a pessoa vai
entrar ou o objeto de cena vai entrar, então, eu sei que naquele canto está entrando alguém desse lado, aí eu coloco a inicial do cantor ou da personagem. A minha
partitura é toda desenhada. Na verdade, eu decoro os cenários.
Uma outra coisa que é diferente em ópera é que todo mundo ensaia tudo separado e, normalmente, um mês antes da estreia você começa os ensaios cênicos
e começa a juntar tudo, menos a orquestra. Antes, cada um está estudando em
casa, todo mundo chega pronto: o cantor chega com toda a parte pronta e decorada, o coro a mesma coisa. O diretor de cena só vai fazer assim “você é o tenor,
e eu quero que você entenda essa personagem ‘assim e assado’”, “é um tom caricato”, ou “acho que ele está completamente apaixonado”... as vezes, tem cantor
que aceita, e tem cantor que não, mas aí vai do... no teatro também tem isso, né?
Cada um imagina a personagem de um jeito. Então, o diretor de cena da ópera
chega e dá esse tom, e fala assim “você entra da última coxia, vai pegar isso aqui,
vai chorar aqui, e vai levantar nessa hora aqui da música. Nessa hora que você não
está cantando, você pode ir lá para trás ver se alguém está chegando, fazer isso
ou fazer aquilo...”, por isso que a gente ensaia cenicamente mesmo um mês antes.
Todo mundo chega com a música pronta e tudo decorado. Então, está todo mundo ensaiando em casa e aí, um mês antes, começa a juntar solista, coro, figurante,
balé, coral infantil. Em geral, uma semana e meia antes – e você no ensaio de cena
já começa... “vai ter uma mesa?”, então a mesa já tem que estar lá. O ideal é que
já tenha todos os adereços que o ator vai ter que manusear. Quando as coisas já
estão estruturadas, as cenas já estão completas, ensaiadas, você começa a juntar
com a orquestra. Porque em ópera há um respeito muito grande nas hierarquias e,
em geral, a orquestra não para, por isso, quando você vai para a orquestra, você
já tem que estar com a cena meio estruturada, você pode até parar mas só se
acontecer alguma coisa muito grave; a orquestra não para – ela vai começar na
hora, vai fazer o ensaio, e eles não param. O maestro pode parar para consertar
coisas musicais mas, em geral, o diretor de cena não para o maestro. Por exemplo,
em Manaus, quando o maestro dá essa abertura para o diretor, mesmo assim tem
muito diretor de cena que não para o maestro em respeito à orquestra.

Quais habilidades você considera que são fundamentais no seu trabalho?

Ler partitura é o principal. Eu já vi diretor de palco sem ler partitura, na verdade,
eu leio porque eu sou musicista, mas você pode com o tempo estudar um método
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para ir acompanhando a partitura (você começa a ligar o som, tem uma escalinha
que sobe no ouvido e sobe na partitura, e tudo que desce, desce, e tem uns acordos...), mas é mais seguro se você realmente consegue acompanhar e ler aquele
tipo de linguagem.
Na verdade, nem todo músico serve... já vi músicos que tentaram fazer essa função e são péssimos! Porque você tem que ter muito sangue frio (talvez mais até
do que ler partitura), porque é ao vivo! Então, você tem que ter muito sangue frio
e confiar. Quando eu chego pela primeira vez em um teatro, eu junto toda a técnica e explico como eu trabalho, eu falo assim “primeiro, vocês não obedeçam a
ninguém, se o diretor de cena está do seu lado e falar ‘abaixa essa coisa!’, você
não faça! Ele tem que dizer pra mim e eu faço!”, até porque eu tenho que saber
se eu estou fazendo as coisas na hora certa ou na hora errada, então, se começa
a ter intervenção no meio – eu estou sentada lá, e não estou vendo – aí, começa
a ficar uma loucura! Eu falo muito para a técnica “eu não dou deixa duas vezes”,
eu dou um atenção (“atenção, vara 1!”) e depois “Vara 1, vai!”, e quando eu falo
“Vai!” você começa a descer, “não se preocupem se der errado. Se der errado,
eu vou consertar na partitura e o diretor de cena vai falar comigo. Não obedeçam
ninguém e prestem atenção! Foco, porque eu não vou dar deixa duas vezes”. E é
isso que eu já vi muita gente fazendo, fica nervoso e começa “Atenção! Atenção!
Vara 1!”, ou então não chama de “vara” mas chama “o passarinho que está pendurado” que vai descer... já vi gente se apavorar e ficar no rádio assim “ai, meu
Deus, não vai dar certo! Ai, meu Deus!”, tira a mão do rádio!! O técnico começa a
ficar louco! (risos)
E com ópera é muita gente no palco, é muita responsabilidade. Todo mundo é muito bravo: o diretor de cena é muito bravo, o maestro é muito bravo... entendeu?
Vai vir todo mundo em cima de você! Então, você tem que estar com sangue frio.

O diretor de palco é o maestro dos técnicos?

É... e eu sempre tento me dar super bem com eles, e acho que me dou! Tanto em
Manaus com o diretor técnico, como aqui no Theatro Municipal de São Paulo (que
foi onde eu mais trabalhei fora Manaus), eu adoro o Pelé (Aníbal Marques)! Enfim,
a gente se dá super bem.
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O técnico também é um artista?

Eu acho que sim. Primeiro porque eu acho que não fica dentro do teatro quem
não tem amor pelo teatro, não tem como! E eu vejo eles assim... eu vejo técnico
que põe dinheiro do bolso para gasolina para trazer adereço para o cenário, eu
vejo técnico que se mata, que está junto comigo, que se precisa virar a noite, ele
fica lá... eu adoro a técnica! Eu adoro! Em Manaus, eu falo “meus meninos”, eu
sou brava, eles ficam todos assim “Dona Flávia... Dona Flávia...”, mas eu os admiro muito porque eles levam o espetáculo nas costas, entendeu? E os bons, eles
têm uma sensibilidade em lidar com o artista, eles sabem que eles não podem
estressar o artista (porque o artista já está estressado), e eu vejo isso... eu vejo
essa preocupação, por exemplo, eu vejo essa preocupação no meu diretor técnico
quando ele fala com a equipe técnica em Manaus, ele fala também como se portar durante os ensaios e junto aos artistas... eu vejo isso aqui com o Pelé, o Pelé
também é preocupado com isso. Então, eu acho que eles tem um amor assim pela
arte, eles gostam de fazer parte.

Mas esse técnico tem espaço dentro do processo de criação?

Eu acho mais difícil eles fazerem alguma interferência.

Eles têm algum espaço de criação com você?

É muito fechado, mas tudo o que não funciona, eles vem me falar. “Flavia, isso não
vai dar certo”, “isso não funciona”, “isso a gente não vai conseguir carregar”, ou o
diretor quer que o negócio desça numa velocidade que não dá, porque o manual
tem o limite da força da pessoa; o elétrico tem o limite da velocidade; e tem
também o limite da segurança, de até onde você pode ir fazendo a coisa segura,
porque isso também é uma grande preocupação na ópera, porque é muita gente,
é muito entra e sai!
Eu sempre falo que o cenotécnico que está construindo um cenário de ópera não
pode construir igual carnaval; no carnaval, você constrói aquelas coisas para durar
uma noite e vai subir lá uma dançarina. Na ópera, vão subir oitenta cantores de
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coro que não são bailarinos, entendeu? Tem que calcular pesos e medidas ali, tem
que estruturar direito, porque a coisa não pode despencar! Quem é o responsável
não é o diretor técnico (muitas vezes, o diretor técnico entende também, né? Todo
mundo entende um pouco do outro, até para poder ajudar), mas, nesse caso, o
responsável é o cenotécnico, ele é o chefe da construção do cenário.

No seu trabalho, você considera que tem espaço para a originalidade?

Não, originalidade talvez não... como stage manager, não. Você está sempre sujeito a originalidade do diretor de cena, você pode até ajustar um pouquinho, mas
você não chega e propõe algo. Na ópera, você não tem essa abertura. Aí, teria
que ser o dramaturgo, o assistente do diretor de cena, mas dentro da hierarquia
da ópera, o diretor de palco não.

Mas a própria operação você pode encontrar uma logística diferente para fazer,
ou não?

Não, depois que a coisa fecha, não tem como. Mas tem como você mudar para
resolver problemas. Tipo, no “Anel” essa coisa de todo mundo virando noites, um
dia o diretor técnico (o Apolo, Marcos Apolo Muniz) vira pra mim e fala “Flavia,
olha pra cima”, tinha uma coisa de lâmpada fria pendurada assim balançando (que
era parte do cenário), “quando a gente pode descer esse cenário para eu prender
a lâmpada de novo?”, e eu acompanhando a música desesperada começo “vou
adiantar essa parede da frente, a gente desce a de trás e eu atraso a frente” e foi
assim...

Uma das pessoas que eu conversei me disse que a originalidade aparecia no
trabalho dela no momento de solucionar problemas.

Ah, isso sim... é aí que você tem que ter mais sangue frio ainda, né? Para na hora
tentar... “não, eu atraso essa, desço essa”, e você já começa a avisar “gente, a
gente vai fazer uma coisa diferente, a gente está com um problema. A vara ‘tal’ vai
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ter que descer agora, segura a onda”... você começa a sair avisando todo mundo
e é tudo em segundos, as vezes, né?

Você se considera uma criadora nos seus processos de trabalho?

Olha, eu me considero... não sei se criadora, mas eu dou palpite em tudo. Eu sou
um horror! (risos) Eu lembro que o Luiz (o maestro), quando eu comecei a trabalhar com ele em 2001, ele virou pra mim e falou assim “você não tem muita noção
de hierarquia, né?” (risos) Porque eu dizia o que eu pensava, entendeu? E eu discordo deles até na parte artística agora que a gente trabalha já há muitos anos...
eu sempre falo “ai, isso acho que não vai dar certo” ou “isso eu acho que não é
bom” e, com ele, que eu tenho uma parceria, ele me escuta bastante.
Então assim, eu adoro o que eu faço! Sou completamente apaixonada por teatro!
Eu adoro até conseguir discutir a parte técnica com o cenógrafo sobre aquele
cenário, e falar “olha, isso aqui, em Manaus, não funciona! Não dá para trabalhar
com vídeo em Manaus... Manaus tem limitações! Tem inclusive uma oscilação de
energia elétrica no Norte inteiro do país que é complicado até para a gente poder
alugar equipamento daqui e levar para lá.”. Então assim... se eu me considero uma
criadora? Eu não sei, mas eu me considero uma palpiteira. (risos) quando me deixam, eu vou de fininho... Porque você não vai durante o Festival?

Quando é o Festival?

Abril e maio, tenta ir nem que seja no período de ensaios porque seria legal você
ver toda a estrutura, porque assim, Manaus é um projeto que deu tão certo! Um
Teatro (Teatro Amazonas) que é uma coisa! Aquele Teatro estava fechado e não
tinha nada na cidade, de repente o que que acontece? Acontece que você reabre
o Teatro, monta os corpos artísticos e põe isso tudo isso pra funcionar! E aí, vinte
anos depois, você ir lá ver o que acontece, como está a cidade, o que que aconteceu... é uma coisa impressionante!
Eu que sou toda interessada em economia da cultura, e estou até participando
do “Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais”, eu estou participando do grupo de
trabalho de economia da cultura... então, está sendo super legal!
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Eu fiquei pensando, durante a nossa conversa, a importância dessa hierarquia
na ópera e o quanto, no teatro, o que se vê, muitas vezes, é uma diluição dessas
hierarquias, e tem horas que parece que não dá para fazer teatro se não for horizontal. Enfim, você acha que a hierarquia é algo positivo para o funcionamento
da ópera?

Eu acho que sim.

Acredito que o teatro musical também tenha uma hierarquia clara.

Porque eu acho que quando você começa a juntar muita gente, quando o espetáculo começa a ser muito grande, com muita gente para fazer acontecer, você
precisa de uma hierarquia, você precisa de regras claras e de comandos. Porque,
se você quiser fazer uma coisa horizontal... a democracia funcionou na Grécia que
era desse tamanho, quando você abre para países gigantescos com milhões, você
não vai a lugar nenhum se todo mundo tem que falar alguma coisa, dar o seu palpite, tem que ser ouvido, tem que ser feito aquilo... aí é impossível!

Você já fez uma obra construída com tudo do zero?

Sim, já peguei uma obra nova feita pela primeira vez. É muito interessante porque
você não tem referência nenhuma, você vai descobrindo a coisa...
Aliás, uma das óperas mais difíceis que eu já fiz foi “Olga”, do Jorge Antunes, aqui
no Municipal de São Paulo... porque era ópera nova, “operão” com coro e tudo
que tinha direito, com uma música super contemporânea que não é palatável ao
seu ouvido, você tem que ficar muito ligado. E, nesse caso, o que foi mais difícil
é porque assim, quando faz a “canto e piano” (as vezes, o compositor terceiriza
isso, porque é reduzir o que ele escreveu para a orquestra)... então, a pessoa que
fez a “canto e piano” não fez assim... quando você faz a canto e piano você tem
que se preocupar em botar ali o que a pessoa vai identificar mais fácil na música,
e não estava ali! Então, as vezes, a “canto e piano” estava tocando uma melodia
que o terceiro oboé estava tocando, e você não escuta isso, você está escutando
a linha do violino, entendeu? Então, a coisa começava a fugir... tanto é que eu tive
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que largar a “canto e piano”, pegar uma cópia da partitura do maestro (que é uma
geral) para “re-entender” a música, para eu saber o que deveria estar escutando
aquela hora. E, quando juntou com a orquestra, a gente descobriu que, as vezes,
tinha vinte compassos de pausas e a música estava rolando, só que assim vinte
compassos de pausas para o diretor cênico – foi o William Pereira, que aliás fez
um excelente trabalho, foi uma produção linda – você pensa “se isso aqui é uma
pausa e eu não vou fazer nada, vou fazer isso aqui”, mas se tem música rolando
você tem que fazer outra coisa! Porque você não pode fazer barulho! Então assim,
a gente levava cada susto! Aquilo foi uma das coisas mais difíceis.

Você conhece muitos diretores de palco?

Diretor de palco, stage manager?

Isso. Pensando na ópera, eu já adaptei a pergunta para diretor de palco.

Não... como em Manaus eu faço tudo (todas as óperas), então... e aqui no Municipal, quando eu trabalho na produção eu sempre acabo entrando na direção de
palco também. Conheço o Ronaldo Zero, conheço a Bebel (que aliás foi ela que
estava em Manaus fazendo assistência para o Aidan, foi ela quem me falou “é
assim, Flávia! Você faz assim, e dá a deixa um pouquinho antes, e vai assim...”).

Nossa, são quantas óperas durante o Festival?

São quatro, cinco...

E você consegue acompanhar as cinco para chamar as cues?

Consigo. Sem contar que eu produzo tudo. É uma loucura! (risos)
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Mas como hoje em dia eu levo assistentes de diretores de cena que são pessoas
que eu conheço muito, eu já dou uma introduzida, e são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com ópera especificamente. Então, eles já sabem, e muitos
fazem, quando não tem ninguém. Então eu já falo “toma aqui a minha partitura, já
vai anotando” ou, então, hoje em dia eu tenho tanta prática que uns dois dias antes de juntar tudo com a orquestra, eu faço uma reunião de direção de palco assim
“me passem todas as cues”, e eu vou anotando... e como em Manaus a equipe é
muito minha, a gente trabalha junto há muitos anos...

É uma equipe que tem uma parcela de pessoas indo daqui, ou todo mundo é de lá?

Todo mundo é de lá. Na equipe técnica, todo mundo é de lá.

Pensando nas áreas técnicas, o que você considera mais frágil na ópera feita no
Brasil?

Eu acho que tem muita coisa frágil ainda, porque eu acho que a ópera, talvez, seja
uma manifestação artística brasileira, e eu digo brasileira porque desde Carlos
Gomes eu posso te citar uns dez compositores que escrevam óperas que estão
apodrecendo e sendo comidas por traças nas bibliotecas. Então assim, eu acho
que a gente sofre muito preconceito com a ópera no Brasil, e isso gera uma falta
de profissional qualificado.
O Pelé tem coisas dentro daquele Theatro Municipal de São Paulo, coisas que só
ele sabe que ele tem, que só ele sabe como faz, e ele tinha que passar isso para
essas gerações, e não tem ninguém preocupado com isso! Uma vez ele abriu um
pequeno curso na Central Técnica de Produção, porque ele estava precisando de
técnicos no Theatro, e apareceram quinhentos candidatos! A gente tem muitos
teatros de ópera fechados ainda, a gente precisa formar mais diretores de palco,
mais diretores de cena, mais diretores que se interessem por ópera... lógico, não
precisa só fazer ópera na vida! Pode fazer teatro também, mas que você abra um
pouco a cabeça para uma outra linguagem, para esse repertório, mas tentando
entender, e entender historicamente, entender o que está se fazendo hoje em dia
no século XXI lá fora, como a ópera é entendida hoje... e isso, aqui, no Brasil? Não
tem ninguém!
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Sinceramente, existe um motivo pelo qual o jornal “El País” (que é o jornal de
maior circulação da Espanha) elegeu o Teatro Amazonas como um dos dez teatros de ópera mais importantes do mundo, e o motivo é que tem gente lá que é
especializada em ópera! Tem eu, tem o maestro Malheiro, tem o Apolo... isso tudo
faz uma diferença! A gente não pode ficar há cada quatro anos mudando todo
mundo! Quando você vê que você põe gente de cultura, da área, isso faz diferença! Na ópera, eu acho que falta quase tudo aqui no Brasil! Falta reconhecimento,
falta...
Junto com isso, eu estou numa organização internacional que está se formando
– quer dizer, está se formando não! Tem dez anos! E eu ajudei a fundar, que é a
Organização OLA (Ópera Latino-Americana). Ela é baseada em duas outras organizações que existem há mais de trinta anos (Ópera Europa e Ópera América), que
são organizações que juntam os teatros de ópera, e essa está juntando os teatros
de ópera latino-americanos para fazer co-produções, para intercambiar técnicos,
para trazer gente do Teatro Colón (por exemplo) e formar gente daqui (peruqueiro,
maquiador, aderecista, pintor de tecido, tudo...). O Teatro Colón (Bueno Aires) é
impressionante, são uns quatro andares para baixo do teatro, e eles vão entrando
naquela “avenidona” que tem, e ali tem tudo, ali é um mundo... é um ministério
aquele teatro, é impressionante!
Então assim, a gente está com tudo isso na mão. Qual o único teatro que se interessa, que acompanha, que ajudou a fundar? Nem foi o único no Brasil que ajudou
a fundar, mas o Teatro Amazonas é o único que mantém relacionamento com
eles! Agora eu sou porta-voz deles, eles falam “pelo amor de Deus, a gente não
consegue falar com nenhum outro teatro do Brasil”, e é difícil.

Realmente, não conheço nenhuma escola de formação de técnicos de ópera...

Não tem! Não tem! Eu me formei na prática.

Seria incrível se o Brasil tivesse um curso de técnicos de ópera.

Sim! Por que, por exemplo, eu como tenho essa trajetória e eu fiz dois anos e meio
de engenharia (então eu estudei geometria descritiva), eu sempre li planta. Mas
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depois eu entendi que nem todo mundo lê planta, então você começa a ver que
tudo que foi relativamente fácil pra mim porque eu tive sorte de ter tido experiências com outras coisas que foram se juntando ali. Mas precisava! Uma coisa que a
gente precisa é justamente ter uma escola para formação de técnicos para ópera,
e que sirva para teatro também, que sirva para tudo!

Sem ignorar que cada linguagem tem suas especificidades, né? E entender que,
ao sabermos mais dessas outras linguagens, poderemos inclusive aprimorar o
teatro que vem sendo feito, por exemplo.

Sim, a hierarquia não necessariamente é uma coisa ruim, por exemplo.

As vezes, são demandas que as pessoas desconhecem e que podem melhorar
o trabalho que elas já fazem, como saber ler uma planta ou conhecer um pouco
de técnica de segurança, por exemplo.

Na ópera, os diretores técnicos sabem um pouco mais disso e, como os teatros
são muito grandes você sempre vai ter bombeiros e eles vão estar sempre liberando as coisas. O palco é liberado pelo bombeiro. Aliás, isso no exterior é até
mais presente, quem libera o palco para o espetáculo acontecer é um profissional
bombeiro que vai analisar tudo mesmo (cenários, vai ver se está trabalhando com
fogo ou se não está, ...).

Na Staatsoper de Berlim, eu conversei com o stage manager da ópera que estava em cartaz e ele me disse que circulava sempre com o espetáculo. Aqui no
Brasil também é assim? O diretor de palco necessariamente circula com o espetáculo?

Não necessariamente. As vezes, o diretor técnico é mais importante, porque o
diretor de palco, depois que a coisa está pronta, é só dar as cues – eu posso até
mandar as minhas partituras, e o diretor de palco vai ler e dar as cues. Mas o diretor técnico, no caso, é quem já montou e desmontou o cenário, e sabe os truques

421

de cada coisa, então, normalmente, quem viaja é o diretor técnico.

Então, assim como esse stage manager da Staatsoper de Berlim, você pode
chegar no teatro uma hora antes da apresentação? Que aflição! Eu sou sempre
o primeiro a chegar e o último a sair! (risos)

Posso! Sabe porque? Quando a coisa estreia, está pronto. O que a gente fica
morando no teatro é nesse período de montagem, dos ensaios cênicos até esses
ensaios finais. Antes você pode mudar coisas, depois do ensaio geral você não
muda mais nada. Então, se todo mundo já está sabendo o que vai acontecer aqui,
vai acontecer e tudo já está testado! Tanto é que, depois da estreia, você relaxa...
você chega uma hora antes, os técnicos já sabem o que fazer.
Agora, antes (esse período quando começa a montagem no palco do cenário),
nesses primeiros ensaios que dá tudo errado, aí você tem que ficar lá! Até para
você entender o seu cenário, em que vara está o quê, o que que está dando problema e o que não está. Você fica meio que morando no teatro nessa fase.

E as temporadas das óperas são curtas, não dá nem tempo de você enjoar...

É (risos). Em compensação, o período de ensaios é muito intenso.

Sendo a maestrina dos técnicos, como você faz para ajuda-los a se manterem
dispostos nesse momento do trabalho?

Ah, você entra na adrenalina... eu acho que tanto pra mim, como para os técnicos,
como para os cantores... todo mundo ama o que faz! Para ficar, você tem que
gostar, tem que ter muito respeito.

Você acha importante que os técnicos conheçam a ópera?
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Acho, eu conto para eles. Já aconteceu até, aqui no Theatro Municipal de São Paulo, uma vez que a gente estava fazendo “A menina das nuvens” (de Villa-Lobos),
logo depois que reabriu o Municipal... eu que produzi e fiz “stage”.... e você acredita que o meu rádio falhou? E eu continuei dando as deixas... e aí, daqui a pouco,
vem o Pelé voando e me diz “Flavia, ninguém está te ouvindo!”, “mas como assim?
eu estou dando as deixas e tudo aconteceu!” – aconteceu porque eles perceberam
que não estavam me escutando, e eles estavam conhecendo tanto a história que
eles falaram “aqui é a hora que balança, né? Vamos balançar!”! Por isso que eu
falo: eu acho que eles são artistas! Eu acho que os técnicos são admiráveis!

Você acha que existe muito preconceito em relação aos técnicos de palco no
Brasil?

Eu acho que, no geral, o Brasil precisa olhar para os artistas e para os técnicos de
uma outra maneira. Eu parei de escrever que eu sou produtora, porque quando
você fala que você é produtora, muitas vezes, as pessoas acham que você é a
produtora da (rua) Vinte e cinco de março, de ficar na rua comprando as coisas –
nada contra, aliás eu faço isso se precisar fazer. Mas eu já trabalhei com equipes
do mundo inteiro e, nos Estados Unidos, por exemplo, o produtor é uma cabeça
pensante que pensa junto com o diretor artístico. Na verdade, é assim que eu funciono! Daí que eu comecei a descobrir que eu funcionava mais como eles, do que
como se entende produtora aqui. Quem cuida do dinheiro é quem manda, por isso
que os produtores de cinema nos Estados Unidos são os caras mais importantes.
É ele quem fala para o maestro “a gente não tem condições de fazer essa ópera!
Essa ópera tem vinte e dois solistas, está louco? Não dá para fazer isso aqui! Ou
você faz essa, e outras duas sem coro para economizar.”. Então assim, o produtor
pensa! E isso eu acho que é um preconceito não só com o produtor, mas com toda
a parte técnica! Eu já vi os técnicos muito chateados, por exemplo, porque o produtor deu para eles marcarem as varas com durex colorido, e eles “poxa, compra
a fita Rosco, por favor! Com durex colorido a coisa fica toda melada e derrete com
a luz!” – porque, no final, a coisa cai e você não tem a vara marcada! E gente, sei
lá.. tem uns doze anos que não se deve mais fazer isso!
Os nossos técnicos (os bons), eles se profissionalizaram também! Como eu trabalhei com gente do mundo inteiro (equipes artísticas, cenógrafos, figurinistas), a
nossa diferença com eles é justamente essa – a gente tem gente super profissional, o Brasil não precisa ficar com esse complexo tupiniquim de que tudo de fora
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é melhor – só que a gente precisa que os próprios brasileiros entendam isso: você
precisa colocar gente que seja da área nos teatros, você precisa botar um diretor
técnico que seja diretor técnico, você precisa colocar como diretor do Theatro
Municipal de São Paulo alguém que seja de ópera, você precisa encarar a técnica
de uma maneira profissional.
Não teve um diretor estrangeiro que saiu de Manaus infeliz. Muitas vezes, eles
saem até mais felizes do que quando fizeram suas coisas lá fora! “Nossa, vocês
são mais sensíveis!”, “o iluminador é mais sensível”... e eu já não trago iluminador
de fora faz anos! Porque lá fora a estrutura é tão profissional, e eles têm tanto
dinheiro nos teatros de ópera, que o iluminador só faz mapa de luz! Então, se alguma coisa der errado, ele não sabe resolver! Então, eu preciso de um iluminador
que saiba trabalhar com equipamentos da Idade da Pedra, que é o que a gente
tem aqui. O resultado artístico nunca era bom e, a partir do momento que eu falei
para o meu diretor artístico “deixa que eu falo com os diretores internacionais e,
se eles quiserem vir para Manaus, a condição é: trabalhar com um iluminador brasileiro.”. Todos aceitam, todos saem super felizes. Podem até chegar meio assim e
tal, mas depois do resultado artístico... eu preciso de um cara que saiba trabalhar
com as coisas que eu tenho em Manaus – e que não vai ser a última geração de
iluminação – e que saiba dar a aquilo um resultado brilhante.
Então assim, falta muita coisa... falta muito respeito pela cultura no Brasil.

São duas coisas que se retroalimentam, né? Exigem que o técnico faça milagre
sem que tenha qualquer suporte estrutural para isso e, para sobreviver, o técnico brasileiro aprendeu a fazer e se virar com muito pouco.

Sim, aí a gente tem toda a nossa criatividade a nosso favor, todo o nosso jeito.
Mas chega uma hora que fazer com nada, fazer com nada, fazer com nada... até
onde a tua criatividade vai?
Acho que se a gente tem que se juntar é para pedir mais dinheiro, e não achatar
todo mundo. Eu pago “tanto” para o iluminador brasileiro, mas eu jamais pago
oitenta mil euros para um iluminador de fora! Jamais! O que eu faço é não pagar
aqueles valores exorbitantes para os internacionais, e pago um pouco a mais para
os nossos e tento equilibrar isso, porque os nossos profissionais são profissionais!
Eles não devem nada aos de fora! Mas, tirando Manaus, eu vou te dizer que essa
não é ainda a lógica de todos os outros teatros de ópera do Brasil.
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Isso quando não colocam, muitas vezes, um estagiário para trabalhar no lugar
de um profissional, priorizando não uma política séria de estágios nos cursos de
teatro, mas sim uma estratégia de diminuir os custos das produções, tendo em
vista que o valor pago a um profissional é maior.

A ópera está sofrendo com isso não diretamente nas produções, porque você
tem que ter gente qualificada, se não a coisa não acontece – a não ser que seja
um estagiário muito bom, que vai pegar a coisa, mas aí é alguém que nasceu para
aquilo! (risos)
Agora, o que eu vejo é que, no fundo, sofre. Por exemplo, não sei se você acompanhou a história do (Theatro) São Pedro, mas o maestro Luiz Fernando Malheiro
estava fazendo um trabalho com nada! Um trabalho super importante! Eles foram
capa de revista internacional com uma produção do São Pedro, nunca tiveram
uma crítica internacional negativa, ele aumentou a orquestra e tal... e eles tiraram
ele alegando que não precisavam de nada daquilo, e mandaram trinta por cento
da orquestra embora para substituir com estagiários da EMESP (Escola de Música
do Estado de São Paulo). Disseram que mantiveram o Ópera Estúdio, mas quase
todo mundo saiu, e os poucos que ficaram não tem mais aula de nada! Antes eles
tinham aula de línguas, tinham aulas de canto com profissionais, tinham aulas de
formação musical... e eles não tem mais aula de nada! E o maestro Abel Rocha fez
um texto no facebook que eu achei super pertinente, porque ele explica que eles
pegam o trabalho da EMESP (que é indubitavelmente um trabalho importante de
formação, porque é a escola de música do Estado) e juntam ali com a orquestra do
teatro, só que São Paulo tem apenas dois teatros de ópera, e eles pegam um dos
dois e “des-profissionalizam” para transformar num teatro de estudante; e tem outra, que é o que o Abel estava falando “as orquestras jovens surgiram numa época
(na década de setenta e tal), porque precisava ter uma coisa intermediária entre o
profissional e o estudante, e você conseguia que aquelas pessoas tivessem uma
experiência na prática”, só que o que que acontece hoje em dia? Sob essa alcunha, você está criando sub-emprego. Demitiram os profissionais para substituir
por estudantes na única casa de ópera do governo do Estado! Uma cidade do tamanho de São Paulo, que tem só duas e você pegar uma e transformar num teatro
de escola? Invés de você abrir o mercado, você fecha? Entendeu?
Então assim, eu acho que a ópera está sofrendo com isso dos estagiários, porque,
indiretamente, é o que está acontecendo. E tudo isso é um absurdo! De quatro
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em quatro anos, mudou o Secretário de Cultura, mudou tudo! Não tem como! Manaus aconteceu porque durante vinte e um anos nós tivemos o mesmo Secretário
de Cultura (e eu estou lá a catorze anos, o maestro Malheiro está lá há dezoito!).
Então assim, você consegue construir um trabalho sólido, você consegue construir um nome, com gente que é da área e que entende. Mas não adianta, eu que
trabalho com ópera, querer ir lá e falar “Rafael, deixa que eu faço o seu trabalho!”,
por mais que eu seja artista também, tem coisa que você só vai fazer bem feita se
você conhecer a linguagem! Não sei se é preconceito ou se não é, mas eu acho
que não dá, porque o resultado final não é bom! Por isso que eu falo: se eu tivesse
visto vários diretores de teatro chegarem na ópera e fizessem encenações maravilhosas... mas não é o que eu vejo.

Pensando numa escola de ópera, o que seria fundamental para a formação de
um bom técnico?

Tudo. Escola técnica que a gente não tem nenhuma, né? Não tem peruqueiro, não
tem nem escola para maquinista! Uma vez até o Pelé me chamou para conversar
com eles, para eles saberem o que eu esperava deles... e o que eu vejo tanto do
Apolo quanto do Pelé é que eles falam até da postura que você tem que ter dentro
do teatro durante os espetáculos, durante os ensaios, entendeu? O Apolo lá, se
ele vê alguém fazendo alguma piadinha ou alguma coisa com alguma cantora, bailarina ou figurante, ele cai em cima dos meninos! Ali não é lugar para isso! Ali todo
mundo tem que ser profissional. Então passa desde a parte técnica mesmo, até
você saber como se portar dentro do ambiente de trabalho. Porque a gente lida
com arte, a gente lida com nu, com LGBT, com tudo... ali é ambiente de trabalho
e tudo tem que ser respeitado.

No Festival de Manaus, vocês tem muitas mulheres técnicas trabalhando?

Tem! Maquinistas têm poucas... mas a gente tem uma assistente de iluminação
que é ótima – ela começou com dezesseis anos, ia até com o uniforme da escola
para o Teatro, e agora está fixa no Teatro Amazonas, até faz luz de vez em quando
–, tem uma menina ótima também na maquinaria, e tinha uma outra na contarrregragem. Então, a gente tinha, no mínimo, as três. E não é só para carregar peso
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que você precisa do técnico! Por exemplo, eu trabalho muito com o Fábio Retti
(iluminador) e ele já levou a Kuka Batista umas duas, três vezes para Manaus, ela
até já assinou a luz de um dos espetáculos e eu até fui parabenizar.
No início, você até perguntou se tem preconceito, e entre os técnicos em Manaus
não tem não, eu nunca vi. Nunca achei que tivessem preconceito comigo, e eu
também não fico muito preocupada com essa coisa, mas também chego fazendo
o meu trabalho e vou e, se é preconceito ou se não é, eu passo por cima. Nunca
tive problema, tenho um excelente relacionamento com os técnicos seja aqui, seja
em Manaus, em todos os teatros que eu já trabalhei.
Mas eu vou dizer uma coisa: eu sempre fui assim “ai, essa mulherada fica reclamando”... e eu acho realmente, as vezes, que as pessoas ficam falando que não
foram chamadas para trabalhar por preconceito de gênero – mas como eu faço
produção eu sei que tem vários motivos para você chamar ou não uma pessoa. As
vezes, você adora uma pessoa mas não dá para trabalhar naquele trabalho com
ela, e não é porque você é mulher que não te chamaram para trabalhar. Então, eu
acho que tem muita gente hoje querendo inventar desculpa, tem muita gente que
não é boa e arruma confusão, não faz o trabalho direito, se escora...
Mas aí, a Ligia Amadio, que é uma maestrina, fez um fórum sobre maestrinas e aí
ela resolveu rodar vários teatros do Brasil perguntando... ela fez o fórum aqui em
São Paulo, parece que foi super bem sucedido mas eu não consegui assistir... e
ela disse assim “incrível como quando a gente começa a fazer as coisas para todo
mundo, as pessoas começam a te tratar como se você tivesse a obrigação de resolver a vida delas”; e a outra coisa, é que eu ouviu muitos comentários machistas
de muito gente por causa disso – e aí, eu que sempre falei “não, não tem preconceito”, falei “gente, ainda tem preconceito!”; ainda se tem preconceito com mulheres ocupando certos cargos, e eu fico até me perguntando assim “será que eles
têm preconceito comigo?”, não sei... eu não sinto. Mas eu fiquei surpresa de ver
como, inclusive alguns maestros que eu conheço, falaram coisas... uma loucura!
Agora, o que esconde o preconceito é, por exemplo, um diretor de teatro que fala
“não... tem que ter mulher regendo! Tem que ter mulher nisso e naquilo!”, mas aí,
na hora que tem uma mulher diretora de teatro... não, mas aí é quando pega no
deles! Discurso lindo é para qualquer outra profissão, mas quando chega na deles
é que a coisa fecha, que o preconceito aparece.. e você fica assim “nossa, jamais
imaginaria que essa pessoa pudesse vir com esse discurso”.

Para finalizar, tem alguma coisa que você não disse e considera importante fa-
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lar?

Deixa eu pensar... As hierarquias elas resolvem um monte de problemas e impedem que a coisa estresse além do que já está tudo estressado.

Numa “pirâmide” da hierarquia técnica de uma ópera, o diretor técnico está acima de todos e o diretor de palco está logo abaixo dele?

Eu diria que do lado. É que ele é o chefe da equipe, ele que vai escolher... não
sou eu que vai escolher “João, você vai ficar na última vara, e a Maria vai ficar na
segunda”. Quem conhece a equipe e quem é do teatro, é o diretor técnico. Nem
sempre o diretor de palco tem vínculo com o teatro, o Ronaldo Zero teve uma
experiência diferente da minha, porque ele foi durante um bom tempo o diretor
de palco do Theatro Municipal de São Paulo, então ele fazia tudo, ele era da casa
– mas acho que foi a única experiência que eu vi aqui no Brasil de alguém que era
fixo, talvez eu em Manaus (mas como Manaus só faz ópera durante o festival, é
por um período e depois fica um ano sem), mas ele ficou direto com os meninos.

Você trabalhou com o Ronaldo Zero em Manaus?

Trabalhei, ele foi para Manaus uma vez, eu levei ele para Manaus. Aqui em São
Paulo, eu nunca trabalhei junto com ele.

Até porque ter dois diretores de palco não funciona, né?

Não. Na verdade, em alguns teatros do exterior, eles dividem um pouco, tem um
que eles falam que fica na mesa, que é quem fica lá com o monitor dando as cues;
e tem os outros que dão entrada, por exemplo, de adereços, e aí ficam circulando
no palco, checando. Acontece que aqui a gente tem sempre tão pouca gente trabalhando, que eu fico no rádio falando com eles.
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No teatro de grupo, por exemplo, o diretor de cena, as vezes, condensa três
funções que existem no teatro musical: o stage manager, o company manager (que administra e gerencia os recursos administrativos e humanos, zelando
pelo bem-estar de toda a companhia) e o diretor assistente (que acompanha
o diretor artístico, anota as demandas, e também acompanha o cotidiano das
apresentações).

Na ópera, esses dois últimos seriam o assistente do diretor de cena, que fica não
só vendo se está todo mundo bem, como fica lá com o diretor, consertando a cena
e anotando.
Uma das coisas que eu acho, além de você ter sangue frio, é você saber exercer
uma liderança. Isso é uma das coisas que eu vejo que muita gente se perde, porque você tem que saber ser líder sem ser autoritário, sem ser desagradável com
as pessoas. A liderança tem que se impor naturalmente, não por uma “forçação”
de barra, não no grito, você não consegue nada no grito, ainda mais quando vocês
tá lidando com arte, e é um ambiente artístico! Os técnicos eles estão li porque
eles gostam, por mais que eles precisem do dinheiro, ninguém fica num teatro de
ópera se não gosta! Fica insuportável! A música é insuportável se você não gosta
da ópera! Por isso que ópera tem tanta rejeição também, porque quando a pessoa
não gosta, ela odeia! Então, para você ser líder (de qualquer coisa, eu acho), você
precisa saber exercer uma liderança sem ser autoritário, sem ser prepotente. Isso
é uma das coisas primordiais para você fazer bem o seu trabalho na direção de
palco.

GABRIEL PEDERNEIRAS
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Gabriel, para começar, eu queria pedir para você me contar um pouco do início
da sua trajetória com a dança, em especial, seu envolvimento com as áreas
técnicas.

É o seguinte, não sei se você sabe, mas meu pai é o Rodrigo Pederneiras, que
é coreógrafo aqui do Grupo Corpo; e o meu tio que é o diretor artístico, o Paulo
(Paulo Pederneiras), que é também iluminador e cenógrafo; e tem o Pedro (Pedro Pederneiras), meu outro tio, que é diretor técnico. Então, eu, mais ou menos,
cresci nesse meio. Mas eu não dava muita bola, não tinha muito interesse... eu ia
lá, assistia os espetáculos, e ia embora para casa. Não tinha muito contato com o
trabalho em si.
Então, quando eu tinha dezoito anos, eu estava cursando comunicação (era meu
primeiro ano), tinha uma turnê do Grupo Corpo, e tinha muito tempo que eu não
encontrava meu pai, a gente estava muito longe um do outro... E ia ter essa turnê
do Corpo em julho: era Lisboa, Londres, e depois iam para os Estados Unidos para
um festival que tinha lá, chamado “Jacob’s Pillow Dance Festival” – até hoje tem,
é um festival de dança bem bacana, é coisa menor assim, mas é bem legal – e,
depois, eles voltavam para a Itália. Enfim, e o meu pai me falou: “Você vai estar
de férias, cara! Vamos comigo? Que ir?”, e eu fui. Em Lisboa, no primeiro dia, passeamos, fiquei andando com ele... e vi que o pessoal da técnica ia para o teatro
cedo, mas eu fiquei lá com ele... passeamos, conhecemos Lisboa, adorei, achei
um máximo... e fui para o teatro. Na hora que eu cheguei, vi o pessoal trabalhando
(pessoal da técnica e tal), e os bailarinos entrando e começando a aquecer, e o
sempre pessoal trabalhando – esse dia foi ensaio, sentei lá, assisti, e já fiquei com
a pulga atrás da orelha.
Bom, fui assistir o espetáculo no dia seguinte, eu vi e falei “então é isso que esses
caras fazem!”... aí é que eu fui entender o trabalho! Aí é que eu fui ver... “que demais, cara!”... para isso acontecer, eu vi o que o cara fez ali!
Aí, no dia seguinte, eu chamei o Pedro (meu tio), e falei “eu posso ir para o teatro
com vocês?”, “pode, ‘vamo’ embora!”, e aí eu fiquei lá... enchendo o saco de um,
enchendo o saco de outro, fiquei olhando... e, no dia seguinte, fui de novo; e, no
dia seguinte, fui de novo... na desmontagem, todo mundo saiu para jantar e eu
fiquei lá com eles. E, enfim, acabou Lisboa e fomos para Londres.
Chegou em Londres, todo mundo foi passear e tal, e a técnica foi para o teatro. Eu
olhei o pessoal saindo para conhecer Londres – que eu não conhecia – e olhei o
pessoal indo para o teatro, e falei “olha, eu vou para o teatro com vocês, pode?”,
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“mas você é louco, cara? Você tá em Londres! Vai passear!”, “Não, eu prefiro ir
para o teatro”... aí, me enfiei e não sai mais de dentro do teatro!
Voltamos para o Brasil, depois da turnê, e falei “pô, eu quero trabalhar aí, cara! Eu
quero trabalhar com vocês, é isso que eu quero fazer!”, e os caras falaram “Não!
Vai estudar! Você está maluco! Você está é impressionado, ficou viajando o mundo e tal... vai estudar!”. E ninguém me queria, mas eu falei “ah, vou vencer esses
caras pelo cansaço”.
Então, todos os dias eu era o primeiro a chegar aqui, e o último a ir embora. O que
tinha de serviço pesado, eu pegava! E eu venci eles pelo cansaço! Uma hora acho
que eles encheram o saco, e falaram “vamos contratar esse chato aí!” (risos)

Isso foi em que ano, Gabriel?

Foi no ano 2000 a viagem, mas eles me contrataram em 2001.
Hoje eu sou coordenador técnico, e assino a iluminação de alguns espetáculos
junto com o Paulo.

Então, você está mais próximo da equipe técnica do que dos bailarinos?

Muito mais.

E você considera que existe alguma diferença entre o artista e o técnico?

Tem mais ou menos, é uma coisa obviamente de diferença de gosto, de trabalho...
mas isso existe em qualquer profissão. Agora, aqui especialmente, é todo mundo
muito junto. Então, aqui, no nosso trabalho, essa diferença não existe. Nenhum é
mais importante do que o outro. Não tem um nível de importância, de hierarquia...
isso aqui não existe! O técnico é junto com o bailarino, que é junto com a direção,
que é junto da produção, e é todo mundo a mesma coisa! Cada um sabendo a sua
função, mas todo mundo tendo a mesma importância dentro da empresa.
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E o Grupo Corpo possui um núcleo fixo de técnicos?

Sim. Hoje somos quatro técnicos: eu; o Alexandre (Alexandre Vasconcelos), que
foi bailarino da companhia, e hoje cuida da parte de figurino, e é contrarregra; o
Stefan (Stefan Böttcher), que é um alemão que também foi bailarino da companhia, e hoje é o cara que cuida da parte de cenário – o Alê está no Corpo há vinte
e seis, vinte e sete anos... e o “Alemão” está por aí também, uns vinte e cinco
anos... os dois estão bem próximos, quase trinta anos os dois de casa; e tem o
Átilla (Átilla Gomes), que é um amigo meu, que cuida mais da parte de iluminação.

Muito bacana ter na equipe técnica dois ex-bailarinos que estão há tanto tempo
no Grupo... o tempo fez com que vocês se tornassem uma família não só por
conta dos Pederneiras?

Sim, o Grupo inteiro é assim! É muito difícil alguém entrar aqui e sair. A hora que
sai, é para aposentar mesmo! (risos)

Essa equipe está próxima durante todo o processo de criação?

A gente está próximo o tempo inteiro.
O bom daqui é o seguinte: o Paulo (que é cenógrafo, diretor artístico e iluminador)
é, antes de tudo, um técnico, entendeu? Ele conhece o que ele está fazendo. Ele
não é só um cara que vai chegar, rabiscar alguma coisa no papel, e falar “eu quero
isso”. Então, ele vai pensar antes de chegar com a ideia para a gente, e, obviamente, ele vai pensar no peso, ele vai pensar como isso vai ser montado, ele vai pensar
já sabendo se é possível ou impossível, e depois que ele viu “ah, está difícil! Tudo
bem... Mas a minha ideia é essa! Vamos sentar juntos e vamos tentar resolver!”.
Porque tem que pensar em um monte de coisas: tem que pensar no transporte
(por que isso viaja, faz viagens internacionais); tem que pensar em logística de
montagem; tem que pensar em dimensão, em peso; tem que pensar quais são os
teatros que a gente vai (como são, normalmente, os teatros que a gente vai) para
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poder fazer aquilo caber ali sem stress, dentro de um tempo hábil – até porque não
adianta fazer loucura e ficar doido! Então, é normalmente assim, a gente participa
bastante do processo.

Mas vocês dessa equipe técnica se posicionam como criadores dentro do processo?

Não... como é que eu vou falar?... é mais tentar resolver tecnicamente a criação
dele. A criação é dele, o conceito e tudo é dele! A gente só vai fazer aquilo ser na
prática.

Você acredita que há espaço para originalidade no trabalho de vocês?

Muito! Aqui é isso, está todo mundo aberto a ideias!
Então, as vezes, a gente está fazendo a iluminação de um espetáculo, você está
montando e está fazendo de um jeito que você está vendo que aquilo não dá certo, é só chegar e falar “olha, será que a gente não pode fazer desse jeito? Vai dar
mais certo, e a gente vai conseguir o mesmo efeito”... as vezes sim, as vezes não,
mas, normalmente, eles são muito abertos a experimentações...

Gabriel, pensando nessa experiência com o Grupo Corpo, como você definiria
esses quatro profissionais: o diretor técnico, o diretor de palco, o diretor de
cena e o stage manager?

Eu acho que são coisas diferentes, e depende muito em que lugar do mundo você
está (em que país você está trabalhando), entendeu? Você vai ver, por exemplo,
nos Estados Unidos, lá eles trabalham com uma definição de stage manager que é
aquela coisa fixa, do cara que fica ali (teoricamente) sentado dando cues, marcando, dando ordens, mas não é o cara que vai chegar, pegar no batente e trabalhar.
Normalmente o diretor de cena é mais citado em óperas, o cara está ali, entende
de partituras...
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Bem, vou te falar o que eu entendo, o que me vem a cabeça quando você falou esses nomes aí... O diretor técnico, normalmente, é o cara que senta atrás da mesa,
é o cara que vai pôr em prática tudo para mandar pro palco para quem está lá. O
diretor de palco... eu acho que seria, teoricamente, um chefe de palco ou alguma
coisa assim... é o cara que está a frente do batente mesmo.
Engraçado, porque no Brasil a gente não tem... a gente vai pegando uma nomenclatura daqui, uma dali e vai misturando mas, geralmente, as coisas não casam.
Mas eu acho que basicamente é isso daí.

Interessante você me dizer isso, porque eu entrevistei a Flavia Furtado – que
trabalha no Festival de Ópera de Manaus, por exemplo – e, nessa conversa,
compreendi que aquele que eu entendo como diretor de cena no teatro é, no
caso da ópera, o diretor de palco; e que o diretor de cena na ópera é o profissional correspondente ao encenador no teatro.
Agora, falando especificamente da coordenação técnica de um grupo de dança
como o Grupo Corpo, quais são as suas demandas?

Olha, hoje eu vou te falar que faço esses quatro trabalhos que você falou aí. (risos) Então, assim, o meu trabalho hoje, principalmente, é... por exemplo, eu estou
fazendo isso agora: tem uma turnê para os Estados Unidos em janeiro, então,
um ano ou dois anos antes eu recebo as plantas, vejo a viabilidade dos teatros
(qual cabe, qual não cabe, qual programa e tal) e, com tudo isso definido, a gente
monta a turnê. Aí eu vou atrás de carga, logística... analiso que espetáculo eu vou
levar, como eu vou separar a minha carga, fazer listas (peso, dimensionamento,
tudo separadinho e tal), vejo qual vai ser essa logística de carga (em qual lugar eu
vou entregar). Aí, agora, eu estava fazendo as montagens, que é adaptar a minha
montagem ao teatro dos caras. Então, eu pego a planta (aqui é luz, aqui é tal, aqui
é cenário, as listas que vou mandar para eles, a lista de patch de luz1), e eu mando
tudo arrumadinho – eu mandei pra eles, mandei o mapa adaptado, mandei todas
as coisas – e eles me voltaram com algumas perguntas, e eu estou respondendo.
O meu trabalho é basicamente isso.
Chegando lá, eu vou botar a mão na massa: eu entro, eu descarrego caminhão,
vou trabalhar com todo mundo, vou montar a luz, vou montar o cenário, vou afinar
(a luz), vou cuidar de tudo, vou operar o espetáculo, vou desmontar, vou empaco1
É a correlação entre a numeração dos canais das varas de luz e a numeração dos canais presentes na mesa
de luz.
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tar e vou mandar para a próxima.

Você opera exatamente o que durante o espetáculo?

Eu opero a luz, e faço o que um stage manager faz (que é dar as deixas de movimentos de cenários e essas coisas). Então, eu opero a luz e dou as cues no intercomm. Assim, a gente não tem o formato americano de trabalhar em que o cara
da luz é o cara da luz, e o stage manager fica sentado no palco dando a deixa para
o cara da luz, entendeu? Eu fico na cabine de luz e tenho minha equipe no palco,
que é o Alexandre, o Átilla, o Stefan e, as vezes, dependendo da demanda, a gente leva outros técnicos que não são fixos da companhia (e são caras que a gente
contrata de acordo com cada situação).

E todos eles que estão na coxia participaram do processo de criação?

Sim, a gente pega do começo ao final.

E a gente pode considerar que para exercer o seu trabalho você foi beber nessas
quatro profissões?

Exatamente. Eu tento agregar essas quatro numa pessoa só. E tem também a
produção técnica que eu faço. Mas o Grupo tem também a produtora executiva
que cuida mais de passagens, de vistos, de viagens.

Quais conhecimentos e habilidades você acha que são fundamentais para esse
tipo de trabalho?

Depende da função em si; por exemplo, se eu for ser diretor de cena de uma ópera, eu não sei ler partitura, então, para mim já não dá... eu posso ser diretor de
palco, mas de cena não.
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No meu caso aqui, no Grupo Corpo, para o trabalho que eu realizo, é falar línguas
(primeira coisa!) porque é muito importante, você tem saber se comunicar, você
tem que saber chegar. Hoje, eu falo inglês, francês, espanhol, e estou aprendendo
italiano agora.
Enfim, mas o principal de qualquer coisa desse nosso trabalho é o pessoal. Primeiro são as pessoas, é o jeito que você sabe chegar, porque a gente tem que saber
que está chegando na casa de alguém, certo? Nós somos visitantes e temos que
nos comportar como visitantes, tratar as pessoas com respeito. Isso, para mim, é
o principal. É uma coisa que qualquer um tem que ter, porque aí o trabalho flui, aí
é tranquilo.
O segundo, é preparação! Porque eu acho que você tem que chegar bem preparado, sabendo o que você quer – por isso que eu acho que esse trabalho antes da
montagem é mais importante que o trabalho da montagem em si, porque se você
sabe que vai chegar, o que vai encontrar, e se as pessoas que estão te recebendo
sabem o que você quer e o que você veio fazer, o trabalho flui. Se começar muito
com essa de “Ah, não... vamos mudar isso!”, “Isso aqui está errado”, aí vira bagunça! Bagunça pessoalmente e bagunça profissionalmente. Então, eu acho que
a logística (a ordem das coisas) tem que começar por aí: é chegar bem preparado
para não ter surpresa.

E você sistematiza de que forma o seu trabalho? Você tem uma planilha com as
suas cues de luz? Essas cues já tem as anotações de movimentação do cenário
junto?

Na verdade, na verdade... eu faço tudo de cabeça! Eu entendo e vou fazendo, porque é meu. Agora, por exemplo, se eu for fazer um trabalho para fora (se alguém
me chama para fazer um espetáculo fora), aí sim eu deixo tudo anotadinho. Eu
faço muita coisa fora, vou te mandar o meu site para você ver (blecaute.art.br)
– é uma empresa que a gente tem, somos eu; a Cassi (Cassi Abranches), minha
mulher, que é coreógrafa também, e foi bailarina do Corpo por muito anos; a Jana
(Janaína Castro), que ainda é bailarina aqui, e é figurinista); e o Átilla, que é meu
parceiro na técnica. A gente montou essa empresa exatamente para as coisas
extra-Grupo Corpo que a gente faz por aí.
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Você acha que existe alguma demanda específica quando se trabalha com direção técnica de espetáculos de dança?

Não, acho que não... acho que é a mesma coisa. Assim, o que a gente tem que
entender, é que o nosso trabalho é, obviamente, você deixar que o trabalho dos
artistas seja feito com mais fluidez e mais tranquilidade. A gente não pode dar
trabalho para eles. O nosso trabalho é que eles cheguem para fazer o deles, e eles
não tenham nada que interfira (seja em ópera, seja em dança, seja em teatro), né?
Eles vão lá para fazer o ensaio deles, para fazer o espetáculo deles, e a gente tem
que fazer isso correr da melhor forma possível – no nosso trabalho, independente
de qualquer área, acho que isso é essencial! Porque é a cara deles que vai estar lá,
mas a gente vai estar fazendo o espetáculo ficar bonito também.

Por isso é importante que vocês conheçam todas as “dramaturgias” que compõem poeticamente o espetáculo, né?

Exatamente.

Considerando inclusive experiência internacional com o Grupo Corpo, quais os
principais desafios que você observa no trabalho do técnico de palco no Brasil
hoje?

Eu acho que o desafio maior... eu vou ser sincero – nem sei se eu deveria falar isso
–, mas o desafio maior é dinheiro! É falta de dinheiro, é falta de investimento, é
falta de cuidado. Eu acho que é dinheiro, investimento! Porque talentos nós têm
muitos, gente com ideias maravilhosas têm muitas; só que você não consegue
colocar em prática ou, se consegue, você tem que sair tolhendo muito da sua
ideia porque você não tem verba para fazer aquilo, você não consegue, entendeu?
Investimento é o que mais falta, porque talento está sobrando, isso a gente tem.

E para os técnicos? O que você acha que precisa melhorar?
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Para a técnica, falta muita coisa... falta muita coisa! Porque, hoje, você vê que ser
técnico ainda é uma profissão meio marginalizada! Acham que o trabalho de técnico é trabalho de peão (não desmerecendo nenhum trabalho), mas as pessoas
nem veem nada de técnico no que a gente faz (ou no que a maioria das pessoas
faz). Então, você vê que, no teatro, os técnicos que ganham menos, e são os caras
que têm menos incentivo, os que têm menos respeito, menos prestígio, e por aí
vai... E não é bem assim! Hoje, a gente fala no Corpo – e isso é uma coisa que eu
posso falar, e é bem legal – que todos os teatros que a gente trabalha (no mundo
inteiro), toda vez que a gente vai embora, as pessoas falam “Voltem quando vocês quiserem!”, e a gente volta, e é super bem recebido! E isso começa por nós!
Isso começa pela técnica! O jeito que a gente chega no teatro (o jeito que a gente
entra), porque nós somos sempre os primeiros a chegar. Quando a gente vai ter
contato com os técnicos deles, se fazemos essa relação legal no começo, isso vai
até o final! Os bailarinos vão chegar, e vão ser recebidos de outra forma (se eles
precisarem pedir alguma coisa, vão ser atendidos de outra forma), e a produção
vai chegar, e também vai ser atendida de outra forma, “porque a gente já viu que
os caras são assim, na base do respeito”. Começa nos técnicos e acaba nos técnicos, então, se não está certo a partir daí, dançou o resto! Aí, você pode até fazer
um bom espetáculo, mas o clima não vai ser bom não!

Você considera que no meio técnico existe muito preconceito? Você tem alguma mulher técnica na sua equipe, por exemplo?

Na minha equipe não. Mas assim, eu acho que preconceito, obviamente, tem!
É um mundo machista – super machista! –, você sabe... você vai trabalhar num
teatro e, muitas vezes, é aquela coisa tosca! Mas isso depende também de onde
você vai, que tipo de gente você está lidando e tal. Eu vejo que, por exemplo, fora
do país é praticamente... não vou falar que é meio a meio, mas tem muita mulher
técnica! Aqui, no Brasil, também tem muita mulher técnica! Inclusive, muitas mulheres muito boas que eu conheço, e que eu trabalho! Aqui no nosso Grupo não
tem porque não tem, mas não muda nada ser mulher ou ser homem, para mim,
não tem diferença nenhuma. Mas é um mundo machista sim.

Considerando o diretor de cena como essa pessoas que faz o elo entre a produção e a criação, e que está ali no palco e na sala de ensaio gerenciando a
harmonia desses espaços, você conheceu muitos desses profissionais ao longo
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da sua trajetória?

Conheço muitos! Vários, vários, vários... principalmente internacionais.
Eu me inspiro muito nos caras trabalhando fora do país, eu sempre tento pegar
um pouquinho de cada um ali: o jeito que eles trabalhavam nos Estados Unidos,
que é aquele jeito meio sindicato, super rígido e pouco pessoal; o jeito que os
caras trabalhavam, as vezes, na França, que é aquele jeito super solto, e “vamos
tomar uma cerveja juntos”, “vamos tomar um bebida que daqui a pouco a gente
volta mais relaxado”; o jeito maluco que os caras trabalham na Espanha, em que
o resultado é sempre o mesmo, sem rigidez. Enfim, eu tento pegar um pouquinho
de cada coisa para aplicar.
Então, eu me inspirei em muita gente, cara! Tinha um cara no BAM (BAM Harvey
Theater), de Nova Iorque, que é fenomenal, e eu soube que ele aposentou agora.
É difícil falar um assim, ou dois, ou três... eu trabalho com muita gente ao redor
do mundo, e gente muita boa! Então, fica até chato eu falar um e não falar outro.
Mas eu tento me inspirar nesses caras aí de teatros grandes que me recebem de
um jeito que eu falo “pô, os caras de um teatro dessa importância estão me recebendo desse jeito!”... então, assim, eu tento levar isso pra mim!

Nessa perspectiva, o que os técnicos tem lá fora e falta aqui dentro?

Organização. Eles são mais organizados que a gente. E não só eles, mas as pessoas que vão nos teatros deles! Mas é isso que eu te falo: eu quando vou, tento
ser o mais organizado possível para facilitar o trabalho deles. Aqui no Brasil não
acontece muito isso, as pessoas chegam meio “vamos lá” – até muito por falta de
conhecimento, por falta de experiência, porque o cara só conhece esse jeito de
trabalhar aqui no Brasil! É o jeito que ele aprendeu, não é falta de nada, é só falta
de oportunidade.
A gente não tem uma escola... a gente não tem um universidade legal que vai te
ensinar sobre essa área como lá fora os caras têm – você pega teatro para estudar, e você quer trabalhar com luz? Vai estudar! Você quer ser maquinista? Vai
estudar! Mas aqui não! Aqui é assim: caiu na rua aí, vamos embora, já tem uma
oportunidade. É isso que falta muito aqui, eu acho.
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Uma boa qualificação é também uma forma de valorização, né? Então, se tivesse que pensar um projeto de formação para técnicos de dança, o que você acha
que seria fundamental dentro desse curso para que se forme um bom técnico
de palco?

Olha, você tem que ter... depende, né? A gente está falando e tem vários técnicos... tem o técnico de luz, tem o técnico de cenário, tem o técnico de figurino...
enfim, a gente tem que entender qual é que é...
Mas eu acho que um bom diretor técnico tem que saber um pouco de tudo, não
precisa ser um master de mesas de luz e moving lights (do mesmo jeito que ele
não precisa ser o cara que vai estar no rapel ali em cima), mas ele precisa saber
como tudo isso funciona para fazer essa gerência, entendeu? Se você não souber,
não adianta... não precisa ser o foda de áudio, mas você tem que saber sobre o
sistema de áudio! Tem que, pelo menos, ter o conhecimento básico de todas as
coisas que têm dentro de um teatro.
E não dá para fazer um curso de técnico sem a prática! O teórico vai chegar até
uma certa fase, e depois não serve mais para nada... “Ah, e porque você não dá
um curso?”, eu não posso dar um curso! Seria picaretagem! Eu ia chegar na sala
de aula, ia falar um monte na cabeça dos caras, e os caras nem sabem do que que
eu estou falando! Você quer aprender? Então, vem trabalhar com a gente, podem
vir quantas pessoas quiserem, a gente vai fazendo, e eu vou recebendo turmas de
interessados. Vem, fica com a gente, fica na montagem, e aprende na prática, e aí,
durante o trabalho, vai perguntando, vai vendo. Obviamente tem que ter o teórico
também (é super importante), mas a prática, nesse caso, acho que é fundamental!

Geralmente, vocês tem quanto tempo de ensaio? Só para eu entender, mais ou
menos, o cotidiano do Grupo Corpo.

Olha, no dia a dia, quando a gente está aqui no Brasil, eles ensaiam das nove da
manhã às três da tarde, todos os dias de segunda a sexta-feira. Eles fazem uma
aula de balé de nove às dez e meia, depois ensaiam de onze às três.
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Durante os processo de criação, nesse horário de onze às três tem sempre um
técnico na sala acompanhando?

Não. Aqui, a gente tem um esquema assim: eles estão lá, eles tem a mesa de som,
eles se viram e fazem lá, mas, se precisarem de alguma coisa, a gente está aqui.
A gente, todos os dias, está aqui no mesmo horário; e a gente fica mais tempo,
obviamente. Todos os dias (de nove da manhã às seis da tarde) a gente está aqui,
e, se precisar, a gente fica no final de semana. Não tem um negócio certinho de
ter que ficar no horário mas, em época de criação, aí é pesado! A gente fica muito
parados enquanto eles estão criando a coreografia (que é o que vem primeiro), e
a gente fica só esperando a bomba, né? (risos) Só esperando vir a ideia do Paulo!
E, quando ele vem com a ideia, a gente acompanha, a gente vê, discute – mas a
ideia inicial é do Paulo, a gente acompanha também, mas não fala que “não vai
fazer isso não”. Então, ele vem com essa ideia dentro do conceito que eles criaram
para o espetáculo, e a gente resolve.

Então, vocês tem uma reunião de criação? Ele coloca os conceitos e vocês vão
discutir ideias?

Aqui é uma coisa assim: não existe reunião. Reunião é uma coisa proibida aqui
dentro! Não tem reunião! Ele vai chamar a gente (ou ele me chama e eu passo
para o pessoal), a gente já desce lá, e ele vai falar “olha, eu preciso disso, disso
e disso...”, aí a gente começa a fazer os testes, vai lá, e mostra para ele “olha, a
gente acha que isso funciona, e isso não”... a gente vai mostrando e vai chegando
e, às vezes, ele até muda um pouco o projeto dele dentro das coisas que a gente
vai passando. Mas é basicamente assim, ele me chama lá, e eu chamo o pessoal.

E você acaba coordenando esse momento, essa “reunião”?

Essa “reunião”, entre aspas, é só a gente.
Mas, as vezes, eu estou fazendo outra coisa, e eles vão lá no Paulo e mostram pra
ele... não precisa passar por mim, sem hierarquia!
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Depois que chega a ideia do Paulo, você passa o tempo todo com eles? Porque,
se qualquer coisa não der certo, vocês estão ali para solucionar, né?

Ah, aí é... depois que começou, não para mais! Aí, é o tempo inteiro...
Hoje, por exemplo, o pessoal está todo de folga (há uma semana) e eu não saio
daqui!

As demandas não param?

É verdade.

Teve algum trabalho que foi mais complicado de fazer?

Aqui no Grupo Corpo? Acho que todos são muito complicados, e muito prazerosos de fazer. Tem alguns que são mais complicados de montar, e outros mais
fáceis; tem alguns que são mais difíceis de viajar, e outros mais fáceis. Agora, de
criativo, assim no processo, eu acho que todos dão muito trabalho! E é trabalho
mesmo! Por que, se não trabalhar, não fica legal! Todos te gastam a mesma
energia para ficar legal. Obviamente, depois que fica pronto, dá trabalho para desmontar ou não, viajar ou não, é mais pesado, é mais leve... mas, para criar, é tudo
muito intenso!

Quem faz essa pesquisa de objetos e materiais a partir das ideias do Paulo?

Nós, juntos! Cada um vem com uma ideia, a gente vai botando em prática e vendo. Por exemplo, no “Suíte branca” (que é até coreografia da Cassi, minha mulher), tem aquele telão que parece um muro, e nós sofremos para chegar naquilo!
Nós tentamos tela de galinheiro revestida e amassada, fizemos um milhão de coisas, até que eu achei na Gerriets, na Alemanha, um papel moldável (é uma folha
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de alumínio que faz formato de pedra, de cachoeira, os caras usam, e pintam por
cima). O Stefan estava na Alemanha na época, e eu falei “cara, vai lá e pega”, e
ele falou “já peguei, já achei, e estou levando com umas amostras aqui”, e a gente
fez o teste, e deu certo. Hoje, é uma coisa idiota: eles tem 1,20m de largura por
10m, a gente “velcra” tudo, amarra na vara, desce, amassa, e está pronto o cenário – normalmente, o ideal é o quanto mais esticadinho e bonitinho, mas, nesse, o
quanto mais amassado, melhor. E é simples! Mas até chegar aí... cara, você bate
muita cabeça!

Essa é uma outra questão delicada: nem sempre a gente tem todos esses instrumentos e materiais acessíveis aqui no Brasil, né?

No Brasil, não tem. Não tem. O Stefan é representante da Gerriets no Brasil, então, a gente está conseguindo trazer muito material legal, entendeu? Material de
trabalho, material de qualidade! A gente só compra Gerriets há, sei lá... dez anos!
E agora, a gente está tentando fazer isso no Brasil, porque, realmente, cara, não
tem condições... aqui é pouco, e tem um material ruim e muito caro... é bem difícil!

Essa é uma condição para vocês se apresentarem? Quero dizer, o espaço precisa ter toda a estrutura que vocês consideram necessária para que vocês se
apresentem?

Não. Na verdade, nós do Corpo, temos qualquer coisa que for necessária para fazer qualquer dos nossos espetáculos! Nós temos, e a gente faz questão de ter. Então, assim, se o teatro não tem a estrutura, a gente tem para colocar ela lá dentro.
O negócio, normalmente, é dimensão e estruturas de vara, de grid, desse negócio
todo, como altura. Agora, equipamento, nós temos tudo! Qualquer espetáculo do
Grupo Corpo, eu faço com o meu equipamento. Qualquer um, em qualquer lugar.

Então, você viajam com todo o equipamento de luz se não tiver luz?

Se não tiver luz, a gente viaja. Se o teatro não tiver, a gente leva.
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E porque ser diretor técnico, Gabriel?

Olha, eu acho que foi acontecendo... no meu caso, aconteceu. Eu fui melhorando,
melhorando, melhorando, e virei um diretor técnico – mas sem largar o técnico,
porque eu não consigo. O lance que eu te falei do diretor técnico como um cara
que fica atrás da mesa, sabe? Então, eu não consigo ser o cara que fica só atrás
da mesa!
Olha, cara, eu vou te falar: nessa profissão aqui, eu tenho minhas coisas, eu tenho
minha família, eu conheço o mundo inteiro... eu fico olhando assim, porque... eles
me pagam para fazer isso, cara! (risos) Outro dia, a gente estava sentados (acho
que era na Espanha) numa cidade linda, os caras com a gente bebendo no bar,
derramando sidra no negócio inteiro, e eu falei “cara, eles estão pagando a gente
para estar aqui! É uma coisa inacreditável!”, entendeu?
É muito bom! Eu adoro chegar no teatro e ver que o que eu planejei, deu certo!
Sabe, você está ali ralando pra caramba, mas olha... e deu certo! Isso aqui deu certo
por causa disso, disso e disso, e pronto. Organizou, entrou, trabalhou, divertiu, e
vamos embora.
Eu tenho um super orgulho em ser técnico, um super orgulho! Se você quer me
ver feliz, é quando eu meto meu cinto de ferramentas na cintura, e vou para o teatro. Abriu meu caminhão ali, eu estou contente! Eu gosto mesmo! É um lugar que
eu gosto de trabalhar, que eu gosto das pessoas... eu gosto das pessoas que eu
conheço, gosto das pessoas que são envolvidas, eu gosto dos técnicos, eu gosto
dos artistas, sabe? Eu gosto! E o meio do teatro, pra mim, é diferente do meio de
shows, que eu não sou tão chegado – se me chamam, eu já fico meio... só se for
valer muito a pena eu vou! Porque é um jeito diferente de trabalhar do meu, o que
não é melhor nem pior, mas é diferente. Eu gosto do teatro, é o que eu gosto de
fazer.

Tem algum coisa que você não falou, mas acha importante dizer?

Não sei, cara... acho que falei tudo...
Ah, tem uma coisa que eu queria falar – porque eu acho importante – que é o se-
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guinte: um teatro que eu acho que, no Brasil, trabalha de um jeito que tem que ser
trabalhado, é o Teatro Alfa, de São Paulo. Todo mundo que fala “olha, eu preciso
fazer um curso”, eu digo “não tem essa de curso! Liga para o Haroldo (Haroldo
Costanzo), liga para o Fernando (Fernando Guimarães), e vê com eles se você
pode passar um tempo lá!”. Se você quer aprender a trabalhar, vai para o Teatro
Alfa! No Brasil, não tem nada igual, não existe! É enxuto, é bom... para mim, ali, é
“a” escola que tem no Brasil.
E, aqui, no Corpo, as portas são abertas! Não tem porteiro, não tem chave, não
tem nada... quem quiser, chega, vem, assiste ensaio, fica com a gente, quer ir para
o teatro? Vamos! Todos são bem vindos! É sempre assim.

Gabriel, você se define como um técnico criador?

Acho que sim.
Acho que isso existe sim: tem muitos técnicos que são técnicos muito técnicos;
e tem gente que já vai mais para um outro lado, e esse é o meu lado. Sou um
técnico, mas não sou aquele cara de eletrônica, e de ir ao limite do conhecimento
técnico! Eu já sou mais da abrangência desse lado artístico, procuro saber se está
bom, se não está bom, se está bonito ou se está feio... acho que é o que eu gosto
mais de fazer, e é o que eu me dou bem.

HAROLDO CONSTANZO
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Haroldo, gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você me contar
um pouco da sua trajetória no teatro, em especial, sua relação com o backstage.

Vamos lá... bom, eu morei fora de São Paulo a minha infância e juventude. Saí de
Bauru aos oito anos, fui para Fortaleza e morei até os doze, dos doze aos dezesseis eu estava em Recife e, no segundo grau, eu resolvi vir para São Paulo. Em
São Paulo eu cheguei em 89. Em 89, eu prestei o curso de física na USP, e foi
o que eu comecei a estudar na minha vida, fiquei lá seis anos e meio, e não me
formei no final do período. E foi justamente uma transição, onde eu já trazia uma
bagagem por trabalhar num estúdio de ensaio desde 92, e eu lidava com música
e tinha uma banda – e esse era o envolvimento paralelo a física que eu fazia. E
eu fui me tornando técnico de som primeiramente, porque eu tinha também um
pouco de conhecimento de física, e por ter o entendimento de algumas coisas de
acústica (e algumas coisas que eram relacionadas com o ambiente de som ao
qual eu trabalhava, com coisas de tecnologia e tal). E aí, eu pegava “bicos” para
fazer de trabalho nesse ramo de som junto com um estúdio que eu trabalhei de
92 a 95. Depois, a gente (eu junto com dois meninos da minha banda) comprou
o estúdio e começou a administrar ele, até eu entrar no Teatro (Alfa) em 98, que
foi o meu primeiro contato com o teatro (de trabalhar na vida teatral). Antes, eu
estava sempre relacionado com a música e com o estúdio, mas não diretamente
com o teatro em si.
Entrei no Teatro Alfa em 98 como técnico de som, eu era terceirizado na época
por uma outra empresa. Isso foi antes de inaugurar o Teatro – o Teatro inaugurou
no dia 22 de abril de 98, e eu comecei dia 27 de março de 98 a trabalhar. E fiquei
um ano por essa terceirizada agindo dentro do Teatro, até o momento em que o
Fernando (Fernando Guimarães), que já era o gerente operacional na época, me
convidou para trabalhar como técnico de som da casa. A gente ia abrir a sala B,
e a demanda que a gente tinha tido em 98 tinha sido super grande, e só tinha um
técnico que era o Samir (Samir Khan), na época. Conhece o Samir? Ele também
faz direção técnica, né? E junto ficamos eu e Samir Khan até 2001.
Em 2001, a gente teve uma reestruturação muito grande. Nos quatro primeiros
anos, a gente fez bastante coisa dentro do Teatro em todas as áreas (de óperas,
de grandes espetáculos em todos os seus gêneros), até termos que mudar e nos
reestruturar, e começar a andar com os próprios pés. E a gente começou a criar
um rumo, a criar dentro do Teatro uma linha para seguir, que foi buscar a dança,
que foi buscar o teatro infantil e as programações – foi onde a Bete (Elizabeth
Machado, superintendente do Teatro Alfa) começou a criar projetos junto de lei, e
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a gente conseguir captar recursos e montar uma estrutura da gente. Então, essa
veio sendo a evolução que eu acompanhei nesse período.
Em 2003, foi o ano que eu me tornei o coordenador técnico das equipes, e daí eu
respondia por todas as equipes, e não só mais pela equipe de som (que é o que
eu fazia já desde lá de trás). Depois, fiquei coordenando as equipes até 2011, e
foi quando eu comecei a me desligar um pouco mais do operacional direto (de ter
que ficar acompanhando o ensaio na íntegra, por exemplo) e ter atividades mais
administrativas (que eu já vinha acumulando ao longo de todos os anos).
Então, eu fui focar e dar uma diretriz melhor ao meu desenvolvimento e ao trabalho, e isso é o que eu ajudo até hoje o Fernando a desempenhar. São funções
administrativas e são técnicas, ou seja, a minha relação hoje com as companhias
é porque sou eu quem respondo tecnicamente pela análise junto, óbvio, com a
minha equipe e com o respaldo que eu tenho do Fernando e da minha diretoria
(quero dizer, com toda a estrutura que a gente tem). Mas eu faço a interface com a
companhia que chega e a minha equipe, na distribuição de tarefas, na organização
de cronograma, na definição do que pode e do que não pode realizar em relação
a questões técnicas ou questões operacionais mesmo aqui de dentro do Teatro.
Então, eu acabo filtrando e sendo essa interface entre nós do Teatro e as companhias que chegam (da mesma forma com as que vem de fora ou com as produções nossas). Eu desenvolvo a análise do que é que precisa para realizar aquele
espetáculo dentro do teatro, os tipos de locações, as sugestões das adaptações
do que vai ser usado. Então, essa dinâmica é o que a gente exerce junto com a
minha equipe e essas equipes de fora para a gente poder lidar com isso daí. Eu
hoje cuido disso, desse mix das coisas: de manutenção predial; da escala de folga
do técnico que vem; do fechamento de custos para o pagamento das equipes...
Então, tem essa coisa administrativa junto com essa liderança das montagens e
da logística das coisas de palco. É isso.

Atualmente, vocês têm quantos técnicos contratados no Teatro?

A gente faz uma mescla, né?
No período do início de 98 até 2001, quando o Samir estava aqui, o Joyce Drummond estava aqui, a Marina (Marina Stoll) que veio depois... nessa época, eu acho
que a gente tinha uns treze técnicos! A gente tinha cinco técnicos de iluminação
(considerando já o chefe deles), quatro técnicos de palco, dois técnicos de som,
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camareira própria... era um corpo estável como se tem nos teatros municipais e
estaduais! E, mais pra frente, quando a gente entendeu que tinha que enxugar
essa equipe, a gente mesclou e começou a terceirizar serviço de acordo com a
produção. Então, deixamos uma coordenação por equipe e, depois, no meio do
caminho, nós perdemos esse chefe de equipe de iluminação, que na época era o
Samir – ele tinha voltado. Ele era de som, saiu para fazer musicais, e voltou pra
gente; e ele ficou como responsável, e nem era a área de atuação dele (porque
a área de atuação inicial dele era no som junto comigo), mas ele ficou na luz um
tempo fazendo essa ponte aí pra gente, que eram coisas mais administrativas de
organização da equipe, porque era quem contratava as pessoas a cada produção,
e a gente terceirizou.
Hoje, a gente tem uma terceirização onde a gente tem um corpo de pessoas que
são fornecidas por essa empresa que é a Pró-cênica, que são sócios da própria
empresa que trabalha pra gente para outras coisas (que é o Claudio Gutierres, que
é o Tiago Sanches, que é o Willians Guh), e eles quem fazem essa terceirização pra
gente. Então, hoje, a gente tem no corpo fixo do Teatro quatro pessoas só de técnicas: eu; o Luis Henrique (Luis Henrique Santos Reis), que é o nosso coordenador
técnico (ele era chefe de palco e, quando eu passei a sub-gerente, ele passou para
a minha função de coordenação técnica); a Maria Lia (Maria Lia Carvalho da Silva)
e a Lays (Lays Caroline Somogyi Pastore), que são duas técnicas de som. E aí eu
tenho a equipe de luz terceirizada, e eu tenho mais gente de palco que também
são terceirizados.
Camareira a gente não tem, porque o que acontece: eu sou responsável por ter
camareira apenas na nossa temporada daquilo que a agente produz, e isso é só
no segundo semestre. No primeiro semestre, sempre rola uma produção externa
como um musical, e quem é responsável por essa equipe de camareiros é a própria produção. Mas a gente tem estrutura de máquina e essas coisas para eles
poderem administrar melhor essa história.

Quando eu conversei com o Gabriel Pederneiras, ao final, ele foi enfático elogiando a formação dos técnicos que acontece aqui no Teatro Alfa. Como esse
processo acontece aqui?

Na verdade, existe um projeto de estágio desde 2004. Aliás, em 2003, a gente
começou a pegar os primeiros, que nem recebiam nada e eram de um grupo que
eles tinham todos um histórico de vida muito complicado, sabe? Era gente que
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tinha sido tirada dos pais para morar com a assistente social, era uma coisa bem
pesada, e a gente começou a “salvar” algumas pessoas trazendo aqui para o nosso ambiente para ver se eles se encaixavam nesse perfil para coisas mais técnicas.
Começou dali.
Na sequência, o Luciano Huck abriu o “Instituto Criar de TV, cinema e novas mídias”, e a Bete era conselheira, na época, do Instituto Criar, e ela criou um vínculo,
uma parceria. A gente tinha um convênio com eles, e eu comecei a trazer gente
que vinha do curso de iluminação, outro de som, teve até de vídeo logo no começo. Abri cinco vagas, porque pra mim essas pessoas ajudariam até na ajuda
do nosso dia-a-dia real, até para aliviar um pouco da carga das pessoas que nós
tínhamos aqui no dia-a-dia pela própria casa. Era uma via de duas mãos realmente.
Então assim, eu acho que juntou, naquele época também, o fato de que a gente
estava começando com o nosso projeto social que é o “Descobrindo o Teatro” –
que é um projeto social onde a gente traz também pessoas de ONGs e escolas
públicas que tenham algum vínculo com essa questão da arte. A gente traz essas
pessoas para cá para eles entenderem o processo de um espetáculo. Então, eles
vão assistir um espetáculo (que é o “Caixa Mágica”, um espetáculo que a gente
pediu que fosse criado) que conta a história do teatro sob o olhar de um técnico
(quer dizer, a evolução da iluminação, a evolução das artes cênicas, ...). Depois,
a gente coloca essa meninada num contexto para entender essas técnicas que
foram utilizadas nesse espetáculo: sugerem um texto, e eles vão desenvolver um
cena e, nessa cena, eles vão pensar na cenografia que eles vão fazer, na luz que
eles vão usar, no figurino, no som, e vão para uma oficina onde eles desenvolvem
isso tudo. E, na terceira oficina, eles vem e tem uma visita técnica comigo e com
os outros técnicos, a gente mostra um pouco do Teatro, a gente mostra aquilo
que a gente tem como estrutura física para nos ajudar como técnicos – e eu acho
que esse é um grande facilitador inclusive de um ensinamento que a gente tem
dentro do teatro, que é o da gente poder usufruir daquilo que a gente tem e que
é bacana materialmente falando. Então, você se desenvolve como pessoa a partir
disso, porque você teve esse respaldo de ter acesso a esse tipo de coisa. Isso com
adolescentes, uma média de trinta a quarenta alunos por mês, e a gente faz dez
módulos anuais desse projeto social que é bem bacana. Quem está a frente disso
é a Heloisa Helena, que é uma parceira da gente que cuida do projeto social, e eu
desenvolvo junto com eles ministrando essas aulas que a gente está falando.
Eu acho que é uma somatória que faz com que as pessoas que vieram trabalhar
aqui sempre tenham um carinho muito grande com o espaço, assim como sempre
o espaço respeitou muito bem as companhias que vieram. Daquilo que a gente
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teve de diretriz da ideologia do Fernando, que é a gente receber as companhias
como a gente gostaria de ser recebido em qualquer lugar do mundo – pela experiência de já ter feito trabalhos em diversos lugares, e saber a diferença entre você
ser bem recebido num lugar e em outro não. E nós, diretores técnicos, somos as
pessoas responsáveis por essa interface de fazer com que as pessoas da casa
tenham um respaldo bacana em relação aquelas companhias que vem.

E dos técnicos terceirizados, tem muitos que saíram daqui ou aprenderam aqui?

Muitos! Poxa, a gente está falando já de quase quatorze anos (desde 2004), e
sempre tive uma média de pelo menos um estagiário por área todo ano. Sempre
saiu bastante gente, gente que deu continuidade e pessoas que hoje se desenvolveram muito bem.
Então, mas eu te dei o contexto, agora, normas e procedimentos de trabalho que a
gente assume pra gente e que a gente considera bacana e a gente curte difundir...
Tem um respeito pela qualidade dos trabalhos que a gente realiza, que são de um
nível que, mesmo quem vem trabalhar como estagiário, tem um nível de responsabilidade e um grau de inserção naquilo, que é diferente. Então, tem um monte de
fatores que são positivos para a gente ter um bom desenvolvimento e conseguir
fazer isso que a gente gosta – tanto de botar gente no mercado, como usar essas
pessoas pra gente (porque era esse o intuito inicial: vamos treinar pessoas que
depois vão servir para a gente mesmo quando a gente precisar). Aí, você vai fazer
uma produção para um musical onde tem um monte de gente trabalhando que
não são funcionários da gente, mas que já trabalham com a gente aqui no dia-a-dia com outras companhias. E você consegue ir caminhando com essas pessoas
assim.
Eu acho que o processo de aprendizagem hoje, nesses últimos dez anos, mudou
um pouco a cara do Brasil do que ele era antes, né? Daquela coisa autodidata que
“se vira cada um”, não tinham cursos! Hoje você tem o privilégio de fazer uma
pós-graduação numa coisa que está em voga, porque sabe que tem mercado e
tem pouca gente que se desenvolveu nisso ou que tem um currículo preparado
para isso.

Bem, já que a gente falou de formação e dessa experiência de vocês aqui no
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Teatro Alfa, eu queria saber o que você considera importante para a formação
de um bom técnico de teatro.

Eu acho que a primeira coisa, é entender se quem vem está realmente afim, né?
Porque, por mais que a gente goste do que a gente faz, a gente é uma empresa e
não uma escola. E a gente também sabe que aquilo que a gente recebe de estagiários, é diferente de pegar um estagiário assim de marketing que o cara já está
lá estudando (ele tem alguns recursos, ele tem uma bagagem que ele vai chegar
e vai poder somar), mas, aqui, os estagiários quando chegam, muitas vezes (são
poucos os que chegam numa outra condição), chegam muito crus, com uma bagagem de informação muito pequena e você vai, na verdade, ensinar do zero
como se você pegasse qualquer pessoa que não estivesse mesmo cursando uma
coisa dentro da área que ele está escolhendo. Mas aí está a diferença: na escolha!
Porque o cara escolheu por que ele está fazendo aquilo, e tem um interesse diferente. Não é regra, você pode pegar um sujeito do nada e que vai se desenvolver
tanto ou mais do que uma pessoa que escolheu aquilo para si. Então, quando a
pessoa está afim, já é um grande diferencial. Porque essa pessoa vai nos ajudar
mais, vai se ajudar mais a ter um nível de desenvolvimento melhor, a ter um nível
de conhecimento melhor, a ter um desenvolvimento pessoal melhor (de relacionamento mesmo, de networking, de ser inserido em outros trabalhos e ser indicado
a fazer). Isso vai muito de pessoa para pessoa, o resto é você ter a paciência e a
dedicação que a gente tem de querer somar e querer que a gente consiga ter pessoas decentes trabalhando direito – o que vai ser bom para todo mundo, não é só
pra gente aqui! E não tem essa coisa de preocupação de alguém roubar o lugar,
porque sempre vai ter espaço para aqueles que trabalharem bem.

Você acha que técnico também é artista?

Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Eu acho que técnico é um pouco artista
e o artista também é um pouco técnico. Quanto mais você consegue interagir em
todas as áreas que você tem, mais completo você se torna, mais você tem a se
doar como pessoa. Eu acho que mescla sim.

Interessante você me dizer isso. Você acha que esses caras que trabalham no
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palco tem espaço para a originalidade no trabalho deles?

Depende de cada um! Têm pessoas que se desenvolvem na operação e na execução da coisa; e têm pessoas que tem dentro da área técnica mesmo uma coisa
mais artística de criação (é o criador de luz, é o design de som), são criadores que
estão ali para poder executar aquilo – quer dizer, vai da própria postura de cada
um.
Agora, espaço para o técnico que executa poder ter originalidade também vai dos
processos que você tem em cada companhia. É tudo tão relativo, não é? Mas eu
acho que sim, que dá sim! Acho que tudo que é proposto (mesmo por aquele ator
técnico, que propõe uma coisa para o diretor artístico) e é uma mudança cênica
que pode ser boa... eu acho que, sendo o processo de uma forma conjunta ou não
(mesmo a mais autoritária), cabe ainda o recurso da tentativa.

Você considera que o diretor de palco, o diretor de cena, o diretor técnico e o
stage manager são profissionais distintos?

Existem os modelos e os padrões.
Sei lá... o modelo americano de se trabalhar dentro de um musical: você tem funções pré-definidas porque elas têm diferenças muito grandes. Agora, existem ambientes de trabalho, ou mesmo tipos de produtoras que se trabalha, onde você tem
uma mescla dessas coisas. O cara que é o diretor técnico (que foi responsável por
toda a parte da instalação, do entendimento do equipamento em si, a viabilidade,
logística da coisa), ele também é o cara que depois acabou sendo o cara que foi
meio responsável pela direção de palco do espetáculo, acabou sendo o cara que ia
dar as deixas para os caras que iam operar e fazer a história... então assim, acho
que as definições elas existem, e cada um tem a sua função pré-definida dentro
de um contexto, dentro do que é o padrão de trabalho daquela companhia ou dos
moldes de onde vem o trabalho que está sendo executado.

Acho que existe também alguma relação entre essa nomenclatura das funções
e as linguagens artísticas, por exemplo, é possível traçar um paralelo entre o
diretor de cena da ópera e o encenador ou diretor artístico do teatro, ou, entre
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o diretor de palco da ópera e o diretor de cena do teatro.

É verdade isso... também! Em shows de música, você tem o diretor técnico. Eu
fazia direção técnica para a Mônica Salmaso, e era isso: eu ia lá, eu negociava
com todas as empresas que iam (nos lugares do Brasil que eu ia apresentar o
show) e quais eram os equipamentos; quer dizer, você faz uma produção técnica
daquilo que é necessário, argumenta com cada equipe a ordem de montagem das
coisas, mas eu tenho lá o meu técnico de iluminação (que me pediu para negociar
um equipamento com cada casa). Então, é uma direção técnica daquilo que eu ia
fazer, né? Daí, eu chegava nos locais, e tinha uma direção de palco: entrada dos
caras, a saída dos caras. E isso não é direção de cena porque não existe a cena em
si, mas você dirige essas pequenas movimentações que vão acontecer ali durante
o espetáculo – ah, vai entrar um roadie para tirar alguma coisa ou botar o microfone em tal posição – e isso é uma direção de palco, não mais uma direção técnica.
Você vê, por exemplo, dentro desse musical que a gente está fazendo agora (“Peter Pan”), a gente tem quem lá? A gente tem o diretor artístico (que é o José Possi
Neto), tem a assistente de direção dele (que é a Cissa, a Cecília Simões), tem o
coreógrafo, e o diretor musical; e é a Cissa quem comanda essa coisa da cena
junto com o Possi. Eles vão estrear, o Possi não precisa mais vir, e a Cissa vai assumir, enquanto assistente dele, a direção artística ao longo da temporada. Mas
existe o Estevam (Estevam Franceschini) que é o cara que vai fazer essa direção
de palco, porque é ele quem vai chamar a hora que for fazer o voo, e que faz essa
coisa do stage manager de ficar no intercomm coordenando as coisas – mas não
sei se ele é tão criterioso como o modelo americano do stage manager chamando
deixas de luz, ou se o cara de luz vai fazer a sua operação e os dois vão se ajudar
(que é o que eu mais tenho visto ao longo dos anos que vem funcionando dentro
das operações brasileiras); mas tem algumas companhias que querem instituir o
“modelo Leslie Pierce” americano de trabalhar.

Realmente, existe um movimento nos musicais aqui no Brasil em que o stage
manager não chama mais luz.

É, não tem mais calling, né?
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Acho importante para a ópera, por exemplo, porque, na maioria das vezes, você
precisa de alguém com a partitura reduzida dando os comandos, né?

Ah, sim!

Quando eu pensei em conversar com vocês que são “chefes da casa”, minha intenção foi buscar entender: o que um “chefe da casa” entende quando eu chego
com uma companhia de teatro e me apresento como diretor de cena?

É engraçado isso, porque assim... primeiro eu dou risada até da situação porque
– isso acontece muitas vezes – a pessoa se define com um título dentro da
companhia dela! E toda vez eu tenho que perguntar “mas me diz assim, dentro
desse processo, o que é exatamente que você faz?”, daí a pessoa me diz o que ela
faz, e aí beleza. Eu acho que não tem uma predisposição minha de entendimento
do que se faz. Acho que eu já tenho a malícia de entender que cada um se autodesigna. Aí, você faz até o comparativo: “ah, nessa companhia, isso aqui é tal!”
(risos)
Olha, sobre a direção de cena, eu posso falar sobre as experiências que eu vivi
aqui dentro, e o diretor de cena no musical, pra mim, é justamente quem vai ficar
no processo tanto de criação e dos ensaios (ali na correção das cenas junto), e
ele tem a interação direta com o stage manager e com essa organização toda de
palco para fazer a coisa acontecer conjunta.
Em peças de espetáculo teatral, eu também vejo os diretores artísticos (dependendo do tamanho da produção) tendo pessoas que são esses assistentes de
cena – que é o que a gente está chamando de diretor de cena – para fazer essa
função. Eu acho que é um pouco da função do próprio diretor artístico, só que não
tenha a carga do nome.

Mas existem alguns conhecimentos técnicos que nem todo diretor artístico de
teatro possui, como esse olhar para as questões de segurança, por exemplo,
né? Você acha que existe algum preconceito em relação ao técnico de teatro?

458

De castas, você diz? Olha... tem. Não se tem preconceito em função de ser técnico
em si, mas eu acho que, as vezes, do artístico para o técnico você encontra esse
preconceito sim. Eu já vivenciei isso, e você vê mesmo até na forma de trato. Mas,
esse meio artístico também, é uma disputa de egos...

E preconceito entre os próprios técnicos? Por exemplo, você considera o meio
técnico machista?

A gente nunca aqui dentro do Teatro teve uma postura onde não se tivesse dado
uma chance, tanto para meninos como para meninas em qualquer área (mesmo
na área de cenotécnica), várias meninas a gente pegou do “Instituto Criar” ou de
outros lugares para poder trabalhar. Se a pessoa é mais feminina e assume uma
organização peculiar muito melhor do que a masculina para coisas administrativas,
ou coisas de logística que vão ajudar dentro da equipe, e é uma função que os
meninos não conseguem executar... então, você completa a sua equipe. Mas você
sabe que não pode contar com a força da pessoa para carregar um praticável ou
aquilo que o corpo da pessoa não consegue – não que não tenham mulheres bem
preparadas para esse tipo de coisas, mas assim, existem coisas que elas vem da
natureza humana (da natureza de cada um, do sexo de cada um). Então assim,
hoje, as vezes, para os trabalhos que a gente precisa de um cenotécnico aqui, o
Luis é um cara que dá preferência para meninos. Por que ele precisa de gente para
ajudar nisso: troca de cenários, ficar fazendo troca de pesos em maquinário, gente
que está ali para ajudar nesse sentido. Então, ele acaba preferindo porque para o
tipo de serviço que ele tem que desenvolver, acaba sendo melhor. A minha equipe
é de mulheres, eu tenho duas técnicas de som meninas, eu tenho uma técnica de
iluminação menina, e a gente mescla aqui sem essa história... vai do desenvolvimento de cada um!

O palco do Alfa tem varas elétricas?

Tudo manual, só manual. Nosso palco inteiro. A nossa máquina cênica é a melhor
que tem no Brasil e eu te garanto isso! (risos) Cara, graças a Deus, a gente é um
Teatro particular e, nesse sentido, faz uma puta diferença dos outros, né? Porque,
realmente, a gente tem respaldo, a gente consegue manter dentro das condições.
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Você está vendo esses refletores aqui sob a sua cabeça? Eles estão aí há vinte
anos, e você vai ver que nenhum vai ter faca se pegando, não tem lente trincada,
não tem nada... e isso faz parte inclusive dos ensinamentos da nossa rotina de
trabalho, como manutenção preventiva. A gente tem uma equipe de muitos anos
que trabalha aqui e aprendeu a desenvolver um processo que a gente julga bom
(dentro daquilo que a gente vê de nível de qualidade) e a gente oferece para as
companhias que vem. Hoje, o Teatro Alfa atende mais teatro infantil, dança, teatro
musical, e tem música ainda também (shows de jazz ou música popular)

O que você acha que precisa melhorar no meio teatral? O que ainda é frágil,
considerando o técnico de palco?

(silêncio) É uma pergunta difícil essa, porque ela envolve questões políticas, que
envolve questões mais estruturais. Eu acho que o que falta mesmo pra gente (e
não só de técnicas) é desde um sindicato mais forte, com defesas melhores e que
tenha uma valorização do próprio tempo de trabalho, porque as jornadas são desgastantes ainda.
A gente sabe, quem trabalha no teatro, o que funciona dentro dessas jornadas
mais longas, e que não dá para ficar dividindo tarefas em equipes de oito em oito
horas dentro de uma condição normal quando você está falando da produção de
uma criação onde você tem que acompanhar o processo do começo ao fim... da
forma como a gente sabe que funciona, né? Mas eu acho que ainda tem formas
de você conseguir mudar isso e não ser tão exploratório. Eu estou generalizando
dentro daquilo que a gente da realidade técnica brasileira (aqui em São Paulo e Rio
de Janeiro até que mais estruturados, né?)
A capacitação, ela vem vindo aos poucos. Hoje, você vê uma molecada mais nova
bem mais atenta aos processos e se adaptando mais rápido aos processos do
que quando você tinha que pegar pessoas sem nenhuma bagagem de informação (e isso em todas as áreas! Acho que até mesmo para os atores de musicais).
Acho que o entretenimento, de uma forma geral, está tendo uma profissionalização maior cada vez mais. E a gente tem visto isso como resultado do trabalho
que a gente apresenta de cultura brasileira (ou não) para o mundo, né? A gente
realmente consegue fazer coisas que são compatíveis de qualidade em todas as
áreas (não só nas técnicas como nas artísticas também)!
É um processo de educação e de mudança do olhar! Com o “Descobrindo o teatro”
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a criança já não vem mais para o teatro como um espectador, ou com a intenção
e o desejo de ser o artista e estar ali na frente –ou seja por facilidade ou seja por
talento mesmo, vocação... E eu acho que dá uma estrutura para você mostrar
que existem outras profissões dentro desse mesmo ambiente, e que elas são
profissões dignas que precisam de dedicação como qualquer outra profissão, e
que existe mercado! Existe mercado!

Vale a pena ser técnico de teatro?

Eu acho que sim. Eu gosto. Minha vida foi dedicada a isso. Estudei tanto tempo de
física para entender depois que não era exatamente a física o que mais me motivava, o que me dava tesão. Hoje eu gosto de fazer o que eu faço.

JOÃO DO CARMO,
O JOCA
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HETEROSSEXUAL
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Joca, eu gostaria de começar nossa conversa pedindo para você me contar um
pouco da sua trajetória até se tornar um técnico de palco.

Veja bem, quando eu vim para este Teatro aqui (Teatro Santa Isabel), na época, eu
não gostava nem de teatro! Porque o pessoal falava, e eu não gostava porque era
ignorante sobre essa área. Mas Ariano Suassuna me convenceu que eu tinha que
ir para o teatro; ele era meu diretor (Secretário de Educação da época), e foi ele
quem me botou no Teatro Santa Isabel, em 1976. Ele me forçou a ficar no Teatro
e, graças a Deus, deu tudo certo!
Antes eu trabalhava numa biblioteca volante da Secretaria de Educação. Cada dia
a gente fazia um bairro; mas como a biblioteca tinha problemas com a estrutura
de livros (não tinham mais livros novos e as pessoas já não se interessavam mais),
e como eu não gostava de coisa errada, pedi a ele (Suassuna) que recolhesse a
biblioteca porque não tinha condições de ficar assim na rua! Fizeram um levantamento da biblioteca e viram que não tinha condição. Passaram para ele, ele
mandou me chamar, e disse “olha, você está de parabéns, viu? O pessoal foi lá, e
realmente não tem condições de continuar esse projeto!”, agradeci e saí.
Mas fiquei sem ter lugar para trabalhar... eu trabalhava em dois lugares (na Pilar e
lá), largava um, e pegava outro.

O que é Pilar?

É uma fábrica de biscoitos aqui de Recife. Eu já fiz várias funções! Eu era torneiro
mecânico naquela época. Trabalhei na Pilar por dez anos e seis meses, mas, como
eu era torneiro mecânico, eu trabalhava na oficina.
Eu voltei para Ariano, e disse “professor, eu não estou gostando... não tenho lugar
para trabalhar! Eu assino o ponto, e posso ir até embora! Só que eu não gosto
dessas coisas!”, e ele me disse “é a primeira vez que eu vejo uma pessoa querendo trabalhar!”, “mas eu não estou ganhando? Então, não é justo eu não trabalhar!”. Ele falou com a secretária dele “tem algum lugar para ele?”, e ela disse “tem
lá no Teatro Santa Isabel! O senhor não disse que ia botar uma pessoa no Teatro
Santa Isabel?”. Então, ele fez um ofício comunicando e me apresentando no Teatro Santa Isabel, em 76. O diretor do Teatro na época era o Fernando Spencer, que
trabalha com negócio cinema e essas coisas.
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Mas não me quiseram no Teatro por causa do horário, porque eu só podia trabalhar a noite, e eles queriam que eu pegasse a partir das quatro horas e eu só podia
pegar às seis horas... “mas o Secretário mandou!”, e ele (Spencer) não queria de
jeito nenhum! Eu ainda voltei três vezes para Ariano, que acabou tirando o diretor,
e eu fiquei.
Graças a Deus deu certo, porque eu vim para uma função que eu não conhecia direito, mas aprendi rápido. Quando se tem boa vontade com as coisas, se aprende
com rapidez.
Cheguei como assistente de direção do teatro – e todo diretor que passava, eu era
auxiliar – porque era eu quem conhecia mais a história das coisas do Teatro. Mas,
depois, eu saí. Passei de 88 a 90 no Teatro Apolo, sendo diretor do Teatro Apolo.
Depois, o Teatro Apolo teve um problema, e me mudaram para o (Teatro) Barreto
Júnior, no Pina – lá eu não quis porque era muito contramão pra mim! Eu morava
muito distante, e pedi meu retorno para o Santa Isabel.
Eu vim para o Santa Isabel, e até hoje eu continuo respondendo pelo Teatro diversas vezes. Então, eu tenho esse passado, graças à Deus, com o teatro.

O senhor é o funcionário mais antigo do Teatro Santa Isabel?

Eu sou o funcionário mais antigo do Santa Isabel. (risos) É... eu vou fazer quarenta
e dois anos agora de teatro.

Me conta um pouco sobre a sua equipe atualmente no teatro? São quantos funcionários trabalhando na parte técnica, Joca?

Eu trabalho com nove técnicos, eu tenho três técnicos de luz, dois técnicos sonoplastas e quatro maquinistas. Eu tomo conta deles. (risos) Esse pessoal foi um
pessoal que eu formei no Teatro, porque os funcionários antigos morreram todos!
Aí eu tive que fazer uma nova equipe, e essa equipe hoje é considerada uma das
melhores equipes de teatro do Brasil. Minha equipe, com muito orgulho!

Foi o senhor quem treinou toda a sua equipe?
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É, porque eles vieram, mas não tinham passado ainda por um teatro, são pessoas
que trabalhavam com espetáculos de rua. Eu comecei a treinar o pessoal, e hoje
eu tenho uma equipe que posso dizer que é uma das melhores equipes do Brasil.

Parabéns! O senhor é um técnico de teatro há quarenta e dois anos?

Sim.

E o senhor acredita que existe alguma diferença entre ser técnico e ser artista?

Olha, no meu ver, o técnico e o artista são um só, porque um depende do outro. O
técnico depende do artista e o artista depende do técnico, porque são duas coisas
que trabalham junto, entendeu? Eu acho, no meu ver, assim. Porque, quando eu
vim para o Teatro, eu era um eletricista de cena, e hoje eu sou iluminador, passei
a fazer espetáculos inclusive com o Paulo Gracindo, o Antonio Fagundes... eles
passavam pelo Teatro, e eu era responsável pela iluminação do Teatro... passava
noites fazendo montagem e, graças a Deus, deu tudo bem.
Hoje em dia, eu tenho amigos que, quando vem ao Teatro, a primeira coisa que
eles fazem é vir me procurar! Eu sempre gostei de atender as pessoas bem, entendeu? As pessoas pensam que o dinheiro é tudo, mas não é tudo não! Tudo que
a gente tem é a nossa saúde e a nossa amizade! É ter amor pelo que você faz! Eu
sei o que eu passei antes, porque eu quando vim para o Teatro, não tinha nada!
Toda a estrutura do Teatro era manual! Para levantar uma vara de refletor aqui
você dependia de quatro pessoas, hoje, o menino bota o dedo lá e comanda, né? É
uma diferença muito grande! Eu trabalhava numa escada de madeira com quatro
metros, e “fazia” medo quando ela tombava para segurar! Hoje, a gente tem uma
escada de alumínio mecânica que sobe e desce sem problemas.
Sabe, acho que por isso que é bom quando você vem de baixo, porque você conhece a fundo o teatro. Hoje eu tenho essa função, e faço outras coisas no Teatro
que o pessoal diz “rapaz, mas, nessa idade, porque foi se meter a fazer isso?”,
“porque eu gosto do que eu faço, e ninguém vai tirar isso de mim”. Eu estou fazendo porque gosto, e o dia que eu não puder mais, eu não faço.
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Joca, qualquer pessoa pode ser técnico de teatro?

Olhe, técnico de teatro... isso vem da pessoa que quer aprender alguma coisa na
vida. Quando se quer, se faz. Quando não se quer, não tem jeito.
Lembro que quando eu entrei no Teatro eu não sabia nada de teatro, inclusive eu
não gostava. Comecei a aprender sendo humilde. Quando a pessoa estava fazendo as coisas, eu ficava lá olhando e perguntava se queria que eu ajudasse. Então,
com isso, você faz amizade com quem sabe, e começam a ensinar pra você as
coisas.
No teatro, quando você vem querendo ser todo poderoso, você não passa de
onde você está! Porque ninguém vai querer te ensinar nada! Graças a Deus, eu
aprendi com pessoas que realmente sabiam, e eram funcionários antigos de teatro... e tenho muito orgulho em dizer que hoje eu amo o teatro! E esse Teatro é
como se fosse a minha casa!

Você acha a originalidade uma característica importante para um técnico?

Eu acho que sim, eu acho que sim porque... Veja bem, hoje os técnicos ainda não
foram reconhecidos como mereciam. Os técnicos eram para ser muitos mais reconhecidos, inclusive financeiramente. Tem técnico de teatro que ganha um salário
mínimo e mais uma “besteira”, entendeu? Ele merecia um salário digno por essa
função!

Eu estou investigando uma figura específica no meio dos técnicos, que é o diretor de cena de teatro.

Sim, eu sei o que é.

O senhor conheceu muitos diretores de cena?
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Olhe, em Recife tem muito pouco, porque quase sempre quem resolve tudo são os
técnicos, porque as peças já vem com o iluminador, já vem com o sonoplasta e,
entre eles, eles organizam o palco. Quando vem um grupo do “sul”, ele geralmente
vem com um técnico que resolve tudo: “eu quero isso, eu quero isso ‘assim, assim,
assim’!” e pronto.
Eu trabalhei com um japonês aqui uma época num espetáculo de dança, e eu vi
ele fazer sucesso no palco sozinho! Era uma coisa incrível e, quando terminou a
temporada deles, eu fui dar parabéns para ele porque ele realmente mereceu (ele
não falava a minha língua, mas tinha o intérprete que falava)! Eu gostei porque ele
era daquele que mostrava o que queria, e fazia. Isso é importante: ele mostrava o
que queria, e fazia! Era fora de sério o trabalho dele.
Já “teve” outras pessoas que estiveram no Teatro como iluminador, e ele resolvia
tudo do espetáculo. Sempre que um grupo deve viajar, deve viajar com os seus
técnicos! Mas hoje as pessoas diminuem a quantidade por causa de despesas e
essas coisas. Antigamente, os técnicos vinham completos (vinha sonoplasta, maquinista, iluminador, vinha tudo!)! Hoje é diferente, vem um iluminador e, as vezes,
um técnico de palco.

Era melhor quando ia a equipe completa, não?

Justamente, porque adiantava muito. Hoje, você manda um iluminador, mas não
manda um maquinista que fez o espetáculo diversas vezes, que fez a peça com
eles e que sabe as deixas do espetáculo. Aqui, agora, só vem um, que é o iluminador. É... o iluminador, e para eles é tudo!

Nesses casos, quem opera a peça?

Quando eles não trazem ninguém, quem opera é a equipe da gente.

E como funciona isso? Por exemplo, chegou um espetáculo sem um diretor de
cena, mas o iluminador vem, ele explica como faz a montagem, e vocês fazem.
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E depois? Ninguém para e explica a história da peça pra vocês antes de operar?

Funciona assim: quando vem o iluminador deles, aquele iluminador deles que vem,
ele sabe todas as deixas do espetáculo porque ele vem trabalhando com o espetáculo. É por isso que eles diminuem. Quando eles sabem que no meio artístico
tem um que pode resolver tudo, eles diminuem as despesas! E quando ele chega
no teatro, a equipe do teatro se junta com aquele e monta todo um espetáculo,
entendeu? Monta tudo e funciona tudo normal, porque ele vira o homem-chave do
espetáculo.

O senhor acha que direção de cena, direção de palco e direção técnica são a
mesma coisa?

Não, são coisas diferentes. Cada um vai tomar conta da sua função e, no palco,
já fica diferente para a gente que vai trabalhar, porque, chama o maquinista e diz
o que quer, chama o sonoplasta e diz o que quer, chama o iluminador e diz o que
quer. Com mapa de luz, com mapa de palco, com essas coisas! Como era antigamente!
O diretor de cena e o diretor de palco são a mesma coisa. O diretor de palco,
quando chega, a primeira coisa que ele faz é procurar o diretor da casa e, quando
ele vem, ele vem com o mapa deles e entrega pra gente: “Olha, isso aqui é o que
eu quero”. Pronto, ele dizendo pra gente o que eles querem com aquele mapa, a
gente já “mata” ali – porque a gente já sabe tudo o que a gente vai fazer! A gente
conversa com ele, pede um tempo para montar, e começa a trabalhar com aquilo
que ele deu pra gente.

Joca, você já acompanhou alguma peça desde o começo dos ensaios, com montagem e apresentações?

Inclusive, teve um espetáculo aqui na época de Nilton Carneiro, chamava “À direita
do presidente”, e, quando chegou aqui, ele veio sem iluminador! Veio o grupo dos
artistas todos, mas não veio nenhum iluminador! O Nilton tinha uma gravação na
Globo na segunda-feira, e não pôde vir para o Teatro na quarta-feira estrear! Os
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artistas vieram até mim “olha, Joca, a gente não tem iluminador!”, e eu disse “eu
não posso fazer nada! Eu não sei o espetáculo de vocês, eu não conheço! Eu só
posso fazer alguma coisa se eu tiver pelo menos um ensaio!”, “então, a gente vai
passar por uma hora para você pegar as deixas”, e “vamo se embora!”. Eu entendi, montei a luz, e operei.

Entendi, geralmente vocês recebem mais espetáculo pronto, não?

Geralmente já chega pronto.

Mas quando chega e precisa de um maquinista, tem alguém que chega e explica
para ele como fazer?

Olha, é uma coisa que eu aprendi no teatro: no teatro não tem bicho de sete-cabeças, quem faz os bichos são as pessoas! Porque, se hoje tem uma estreia no
teatro, vai ter que estrear aquele espetáculo! Vai ter que estrear?... “Ah, faltou o
iluminador! Não pode!”, passa rápido aqui que o iluminador do teatro vai pegar as
deixas, e vai fazer! O que não pode é ficar sem fazer o espetáculo! Isso não pode!
E eu já “tapei” diversos buracos assim: o cara vinha, passava as deixas pra mim,
eu pegava, anotava, marcava na mesa e pronto. Fazia os espetáculos e, quando
terminava, recebia os parabéns dos grupos.

Vocês entram para os aplausos normalmente?

Olhe, têm grupos de teatro que faz. Termina o espetáculo, e eles chamam os
técnicos do teatro e os técnicos deles: “sem essas pessoas a gente não estava fazendo isso, sem as pessoas que estão trabalhando atrás, escondidos, mas que ‘é’
importante para os espetáculos!”. Antonio Fagundes fazia isso, a Glória Menezes
e diversos desses que chegavam aqui.

Vale a pena ser técnico de teatro no Brasil, Joca?
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Olha, que vale a pena, vale.
O que está faltando é o que eu disse pra você: “é” os técnicos serem mais reconhecidos. Mas que vale a pena, vale! Porque todas as funções são bem vindas
em qualquer setor, não “faz” vergonha! E eu aprendi que, no teatro, não se pode
dizer “não”. No teatro, é até “vamos ver!”, mas “não!”, não existe. Porque o teatro
depende do “sim”, entendeu? Eu aprendi isso, e vou morrer com isso. No teatro, é
muito importante assim quando a pessoa está preocupada com a mão na cabeça,
aparecer um técnico e falar “não, rapaz, isso aí tem jeito! Vamos fazer assim, assim e assim...” e, quando termina, deu tudo certo... as pessoas ficam admiradas!
Qualquer técnico é digno da sua função, e tem que fazer bem feito para poder ser
reconhecido realmente como um técnico!

O que o senhor acha que é importante para a formação de um bom técnico de
teatro?

Olhe, a primeira coisa na formação de um técnico vem da boa vontade dele de
querer ser técnico. Isso é a primeira coisa.
Segundo, ter uma pessoa digna que não esconda as coisas, porque “ai, se ele
souber, depois vai passar por cima de mim”, isso não existe! Estou no Teatro há
quarenta e dois anos e ninguém passou por cima de mim! Porque eu também ensinei eles assim. Quando a pessoa quer, a gente tem vontade de ensinar. Quando a
pessoa não quer, a gente ensina, e vê que aquela pessoa não quer. E aí, você tem
que falar a verdade: “olha, meu filho, aqui não vai dar pra você!”.
Você não pode dizer “ah, mas o espetáculo vai começar a essa hora? E que horas
eu vou chegar em casa?”, não existe isso! Não existe! Eu dormi muitas noites nesse teatro aqui, porque não tinha mais ônibus para ir para a minha casa e eu moro
distante. Eu digo sempre para todos eles não ficarem dizendo “Ah, mas o espetáculo vai atrasar hoje!”, não faça isso! Se passar do seu horário, você tem o direito
de chegar no seu diretor e comunicar “olhe, meu horário é até as onze horas e já
são onde e dez! Eu tenho que ir para casa.”, mas é o diretor que vai responder por
você. É importante as pessoas saberem o que querem, se não aí complica!
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O senhor ensinou um grupo de pessoas aí?

É, a gente ensina um grupo de alunos. Tem um projeto que a gente recebe pessoas
jovens para ver se elas se incentivam a querer aprender alguma coisa. A gente
mostra, ensina, desmonta, e manda eles montarem os refletores, e a gente vai
vendo e explicando até eles entenderem como montar sozinhos, por exemplo.

A sua equipe tem nove pessoas, e todos são homens?

É, são tudo homem! Hoje tem poucas iluminadoras, antigamente tinha mais... Eu
já trabalhei com duas aqui no Teatro.

Você acha que ainda existe muito preconceito entre os técnicos?

Eu creio que não, mas eu acho que as mulheres tem que ter o espaço delas! A
gente tem que acabar com aquele – que até eu fazia antigamente – “ah, o lugar de
mulher é na cozinha”. Não... a mulher batalhou o espaço dela, e ganhou! Se ela é
digna do que ela faz, é claro que tem que respeitar! Eu respeito todas aquelas que
vierem. A iluminadora é igual ao iluminador, eles fazem o mesmo serviço.

Como você organiza o seu trabalho no dia a dia do Teatro?

A primeira coisa que a gente faz, antes do grupo chegar no Teatro, é passar um
e-mail pedindo o mapa de palco deles. E a gente procura adiantar alguma coisa já,
entende? Então, quando eles chegam no teatro, já tem alguma coisa adiantada.
Eles chegam e ficam admirados com isso, porque a gente já sobe os refletores na
posição que eles querem e depois é só afinar! Até o cenário já está pendurado do
jeito que ele botou no mapa! Então, quando eles chegam, tem pouco tempo, e a
gente só faz afinar e fazer algum retoque com eles.
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Mas vocês tem sempre ensaio?

É, eles sempre têm que passar uns trinta, quarenta minutos para a gente pegar as
deixas.

Vocês precisam assistir o ensaio para pegar as deixas e poder operar a peça?

É, porque a gente não acompanha o espetáculo, o espetáculo vem passando fora.
Quando contratam um técnico para acompanhar um espetáculo deles, é diferente.
Porque quando eles vêm para o teatro, aquele rapaz já vem com ele, já sabe de
tudo e, aí passa tudo pra gente.

Quando vocês precisam assumir a operação de alguma coisa no espetáculo,
vocês são contratados a parte?

É, quando não tem iluminador, eles contratam um da gente e a pessoa fica
responsável por aquilo.

Como você faz para identificar um bom diretor de cena?

A primeira coisa que um diretor de cena (que realmente conhece) faz é que ele já
vem pronto para aquilo que ele quer, com aquele mapa que ele faz... com aquilo
tudo organizado, o espetáculo dele já está montado! Porque, quando ele chega no
teatro, a primeira coisa que ele faz é procurar a equipe técnica do teatro. Eu, como
diretor de palco, apresento os técnicos, e ele vai só dizer “eu quero isso aqui, meu
espetáculo é isso aqui”, e pronto, você monta o espetáculo com tudo “em cima”.
É diferente do amador... o amador é a pessoa que, quando você vai fazer as
coisas, vai fazer mais de uma vez! Você sobe, afina o refletor, e “está bom!”. Aí,
você desce, e depois, lá na frente, ele vai diz “rapaz, eu queria mais para a direita
um pouquinho!”... esse é o amador.
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O profissional mesmo, depois que ele faz a montagem e afinação, ele só vai passar, e está pronto! Porque ele conhece aquilo! Ele chega no lugar para trabalhar
com o espetáculo, e ele sabe o que ele está fazendo.

O Teatro Santa Isabel foi inaugurado em 1850. Isso gera alguma responsabilidade a mais para os técnicos de palco?

É uma responsabilidade a mais porque as pessoas cobram muita coisa. As pessoas
vem ao Teatro e ficam perguntando “mas você é antigo aqui, você conheceu
fulano, fulano e sicrano?”.
Eu tive agora há pouco tempo com um casal e o filho aqui no Teatro procurando
uma pessoa que trabalhou no Teatro como porteiro, mas, quando eu cheguei no
Teatro, essa pessoa já tinha até falecido! E eles não tinham o nome completo da
pessoa! Era tio dele, mas nem ele sabia o nome completo, só tinha o apelido dele
que era “coleguinha”! (risos) E ele realmente foi porteiro do Teatro, mas quando
eu cheguei ele não era mais porque ele já tinha falecido! Mas a gente tem uma
placa em homenagem àquelas pessoas que se foram, daí, eu fui e mostrei a placa.
Quando ele olhou, ficou contente que só! Porque encontrou, né?
Tem essas coisas que a gente ganha muito assim no Teatro Santa Isabel, que é
passar para as pessoas coisas que elas realmente não sabiam. Aquelas pessoas
que, quando a gente passa as coisas para eles, eles ficam muito contentes porque
eles não sabiam daquela parte.
Eu fiz até uma gravação para a Rede Globo sobre os “mal-assombros” do teatro,
porque o pessoal falava muito de mal-assombro e, hoje, as pessoas quando chegam no Teatro e perguntam “cadê o Joca? Quero falar com ele sobre os mal-assombros!”. (risos) São essas histórias de teatro.

O palco do Teatro Santa Isabel passou por um processo de reforma para a modernização, é isso?

É! Esse palco antigamente tinha um caimento de uns cinquenta centímetros. Na
época, era cenário de gabinete e você tinha que pregar o gabinete na madeira, e
botar um contrapeso, se não, ele virava! Hoje, não! Hoje o teatro tem um declive
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muito pequeno. Todos os teatros têm um declive, mas esse tem muito pouco
porque foi tirado na reforma. Na reforma de 2000 – que foi a maior reforma do
Teatro – se tirou isso. Você chegando no Santa Isabel, você vê a altura que tiraram
do declive, porque tem na porta marcando.
Como eu sou muito curioso, eu aprendi uma coisa: quando eu gostava da coisa,
eu ia e batia uma foto para guardar de lembrança. Hoje eu tenho um álbum com
setenta e poucas fotos do Teatro, de como ele era antes da reforma (isso em preto
e branco ainda!). Hoje as pessoas que eu conto isso falam “mas rapaz, isso é uma
relíquia!”, “mas é meu!”. (risos)

Qual o maior desafio para alguém que quer ser técnico de teatro hoje?

Primeiramente, ele tem que enfrentar uma coisa que é importante: ser humilde. A
pessoa precisa querer aprender e não ensinar. O importante é você, quando chega nos cantos que você não sabe, ficar olhando e perguntando. E as pessoas vão
querer te ensinar se você é humilde e não chegar “cantando de galo”, é chegar
como um pintinho ainda querendo pegar um grão de arroz em qualquer canto.
Chega gente aqui que eu olho e falo “esse aí eu vou ensinar, porque ele merece e
ele quer”, mas tem uns que vêm e, com pouco tempo, já querem mandar em você!
Mas todas as pessoas de teatro hoje não são como antigamente. Antigamente, eu
tinha um maquinista, por exemplo, que brigava se via alguém passando um lápis
na parede... eles brigavam para cuidar, com ciúmes daquilo que ele fazia e gostava! Hoje, mesmo as pessoas da limpeza, ficam com raiva porque eu reclamo!
“Você não é da limpeza? Então, porque tem aquele papel ali? Quando abrir para o
público, o público vai dizer que o teatro está sujo!”.
O importante é você receber elogios do público, e não querer se elogiar por conta
própria – eu aprendi muito assim. Antigamente, quando terminava o espetáculo,
os grupos elogiavam o teatro: “O Teatro Santa Isabel tem uma equipe perfeita
que pode trabalhar em qualquer teatro!”, e isso é importante porque quem está
dizendo são eles!

É importante a sensibilidade quando se trabalha no teatro, né?
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Justamente é. Olhe, isso aqui, quando a equipe técnica do teatro foi embora e
eu fiquei sozinho... isso foi no ano de 2000. Em 2000, o Teatro fez a reforma e os
técnicos não tinham condições mais de ficar, a maior parte morreu – eu era o mais
novo dessa equipe, e fiquei. Quando a diretora do Teatro assumiu, me botou para
tomar conta dos técnicos. Como o restaurador do Teatro (que fez a reforma do
Teatro), que era Sebastião Solé, já me conhecia porque já tinha feito algumas coisas no Teatro, ele me disse “olhe, Joca, quando terminar a reforma, você vai ser
o diretor técnico”. Eu pensei que era brincadeira dele, mas era verdade. Quando
terminou a reforma e reabriu o Teatro, em poucos dias saiu no Diário Oficial o meu
nome como diretor do palco. Eu agradeci muito a eles, e ouvi “você não tem que
agradecer! Você merece isso! Você é a cara do Santa Isabel”. Eu já sou aposentado, mas sou recontratado para tomar conta dessa equipe.

Antes de 2000, você trabalhava na equipe de iluminação?

Isso. E desde de 2000, eu assumi como o diretor de palco.

Tem alguma coisa que você não falou e acha importante dizer?

Então, eu tenho uma coisa que eu tenho vontade falar....
As vezes, os meus colegas me censuram porque, assim que eu assumi o palco do
Teatro, existia uma coisa que eu achava horrível no Teatro que eram os técnicos
e funcionários terem acesso aos produtores e ficarem pedindo coisas, alguma
gratificação... e eu achava aquilo horrível! A gente recebe o nosso salário (pouco
ou muito, mas a gente recebe), e a gente não tem que ficar pedindo ao produtor
ou diretor um auxílio para alguma coisa. Isso eu acabei nesse Teatro! Porque tem
muito isso por aqui, mas eu fiz o que eu achei correto... “não tem que pedir esmolas, vocês têm o salário de vocês!”. Quando eu assumi eu disse “a partir de hoje,
tudo o que for acertado no palco passa pelo diretor do Teatro”, porque se o grupo
precisa de horas extras, tem que fazer uma continha do sindicato, e isso quem resolve não é o funcionário e sim o diretor do Teatro! A gente deve receber da mão
do diretor do Teatro o valor correto, e não aceitar esmola da mão de produtor ou
diretor de grupo nenhum, entendeu?
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Joca, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade em conversar comigo, e dizer que é uma honra conhecer um técnico de palco tão apaixonado pelo teatro
como você.

Eu que agradeço. E para qualquer pessoa que quiser, passe aqui e a gente compartilha isso! A gente tem que lutar pelo que é bom para o teatro!

JOSÉ (ZÉ) RAIMUNDO
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Zé Raimundo, eu gostaria de começar te agradecendo por ter topado conversar
comigo. Como ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, gostaria de pedir pra gente começar a nossa conversa com o senhor contando um pouco da sua trajetória com o teatro, em especial, no Teatro Nacional
de Brasília.

É... veja bem, quando eu cheguei aqui em Brasília em 1975 – 04 de janeiro de 1975
– eu trabalhava numa obra numa quadra na 202 Asa Norte. Eu cheguei bem bravo,
porque eu sou da roça. Então, eu fui trabalhar e eu me interessei em aprender
um pouco de eletricidade, aí eu fui me adaptando à eletricidade, fiz uns cursos no
SENAI para eletricista predial, essas coisas... então, quando eu fui para o Teatro,
eu fui como eletricista já. Com o teatro eu não tinha nada, porque eu nem sabia o
que era um teatro na verdade porque eu tinha três anos aqui. Eu via aquele prédio,
mas nunca que conheci como era o teatro, nem sabia como funcionava um teatro.
Então, eu fui convidado, assim, fichado na obra pra ir... era a Construtora Rabelo,
que era uma construtora muito forte, que construiu Brasília na verdade.
Então, a gente pegou esse prédio do Teatro só o esqueleto, quem conhece o
Teatro sabe do que eu estou falando. Ele tem umas vigas de cimento por fora... o
Teatro é muito lindo, né? O Teatro Nacional é um dos teatros mais modernos do
mundo, é bem simples... não tem lustre no centro, não tem camarote, não tem... é
bem simples, bem limpo, né? Numa cor verde, é muito bonito...
Então, o Teatro inaugurou em 1979, e aí o meu chefe chegou e falou “– olha,
quem quiser passar na Secretaria de Cultura é só... a gente vai dar baixa, a gente
já vai entregar o Teatro, e se vocês quiserem, vão numa quadra do escritório da
Fundação Cultural” – que era a fundação que comandava esse sistema de cultura
em Brasília, né? – então, aí eu fui lá e passei. Era um salário muito ruim e ninguém
queria ir. Em 1979, só fui eu. Dia 20 de março de 1979 foi o dia que eu entrei na Secretaria de Cultura. Então, eu fui da manutenção, mas logo eu me interessei para
entrar para a área de... tinha um senhor já antigão que era o Formiga e o Antonio
Aguiar, só tinha dois iluminadores. Aí, o meu chefe falou: “– você não quer ficar na
iluminação? É muito bom”, e eu fui achando muito bonito. Então – para encurtar –
foi aí que eu comecei.
A primeira peça que eu montei na Sala Martins Penna foi “Macunaíma”, e eu achei
lindo aquilo... na hora que nasceu aquele índio pra mim era... foi um sucesso! Uma
coisa muito bonita. Então, eu me apeguei, e hoje eu sou apaixonado pelo teatro!
Eu não gosto nem de ir lá porque não se consegue mais entrar no Teatro, e aquilo
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pra mim é minha vida... eu fiquei trinta e nove anos lá dentro, né Rafael? Trinta
e nove anos é uma vida. Eu era solteiro, meus filhos já estão tudo... eu já tenho
netos que estão levando no teatro... e eu não posso nem entrar lá. Política é uma
coisa muito complicada como todos nós sabemos, fecharam o Teatro por causa
de segurança depois que aquela boate lá no Sul pegou fogo. O Teatro foi feito
numa época que não tinha essa... como se diz?... esse requisito de segurança,
né? Ele tem saída de emergência, mas não tinha pra cadeirante, não tinha rampa
para cadeirante, não tinha cadeira para cadeirante, não tinha as cadeiras... Mas aí,
mandaram um dinheiro que disseram que conseguiram num governo passado. No
dia 19 de dezembro de 2015 (ou 2014, não me lembro), fecharam o Teatro para
reforma. Eu sei que foi no dia 19 de dezembro, esse foi o dia da última peça que
eu montei lá, foi “Os melhores do mundo”, eu lembro até hoje.
Até um dia desses eu estava lembrando com um colega meu, ele me disse que
passou lá e a montagem ainda estava do mesmo jeito, ninguém mexeu, os refletores estavam na mesma posição e já faz uns quatro ou cinco anos, né? Então, isso
foi um massacre na minha vida, né? Porque eu era um cara tão apaixonado por lá
que aquilo me deixou muito magoado. Porque fizeram logo um projeto... veja bem,
se nós brasileiros temos condição de manter um Teatro do jeito que fizeram o projeto, com tudo elétrico, com todas as varas elétricas, o palco era projetado para
todos os tipos de elevadores... eu sei que o dinheiro que fizeram na época foi de
cinco, seis milhões... só uma firma do Rio Grande do Sul levou esse dinheiro só no
projeto, aí fecharam o Teatro para reforma, e cadê o dinheiro? Até hoje ninguém
fala que existe nem Teatro Nacional, é uma coisa assim absurda para nós que
mora em Brasília. Não é para eu que trabalhava lá, mas sim para todos os artistas
que vinham de fora, porque era um teatro! Brasília hoje não tem teatro! Não tem
um teatro em Brasília! O teatro que tem é o teatro da UNIP que é um teatro particular que aluga caro, e não tem nada que substitua o Teatro Nacional. A altura... o
pé direito é baixo, não cabe o cenário. O cenário de seis metros não cobre a parte
quando sobe o cenário... daí você sabe, para se montar é uma loucura, uns projetos doidos que inventam que para você colocar um refletor na varanda você tem
que deitar para poder caber o refletor... sabe, não tem nada do Teatro Nacional.
Então, eu estranhei muito essa coisa.
Hoje eu tô tentando me adaptar, eu faço algum trabalho, eu estou fazendo alguns
trabalhos de show, de balé (porque eu gosto de fazer balé também), gosto de fazer iluminação para shows, essas coisas... aliás, toda a área de iluminação eu sou
apaixonado.
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Bem, só para eu entender melhor essa linha do tempo: em 74 o senhor mudou
de Rio Grande do Norte para Brasília já para trabalhar na parte elétrica de construção civil do Teatro?

Eu fui para a 202 Norte, uma quadra que não era o Teatro... nós aqui somos quadras, né? Uma quadra com tantos blocos, né? E foi onde eu consegui. Mas eu
sai da roça cru, sem nenhuma parte técnica, né? Eu saí para trabalhar de orelha
mesmo. Então, depois que eu me interessei eu fiz alguns cursos, fiz dois ou três
cursos pelo SENAI a noite. Eu saia da obra e ia para o SENAI aqui em Taquatinga
que é perto, em Brasília mesmo, e me ajudou muito essa coisa. Graças a Deus,
eu sou eletricista, sou considerado eletricista, trabalho com manutenção predial,
tudo isso.

Na sequência, o senhor ficou trabalhando no Teatro Nacional por trinta e nove
anos, é isso?

No Teatro eu fiquei trinta e nove porque eu conto com esses quatro da construtora, né? Mas se você botar como eu trabalhando na parte técnica, eu fiquei trinta
e cinco anos e seis meses. Eu era o iluminador responsável por todo o Teatro.
Toda a montagem que chegava, era Zé Raimundo que pegava essa frente porque
eu tinha uma fama de muito rápido. Montagens que gastavam quatro dias em
Salvador, eu fazia em um dia e meio em Brasília, dois dias. Montagem que faziam
em Manaus em dois dias, eu fazia em oito horas em Brasília. Porque eu tinha todo
o Teatro na mão, eu sabia tudo, eu sabia todas as tomadas, eu sabia o que que
funcionava.
Eu tinha uma obrigação de toda segunda-feira que não tinha espetáculo, fazia a
manutenção em todo o sistema, em rack, tomadas, porque eu tinha uma vergonha de dizer assim: “– não, essa tomada não está funcionando”, “– esse rack não
funciona”, “– não, essa tomada não tem plugue porque não funciona”. Então, eu
tinha vergonha de chegar uma pessoa de uma companhia que alugava o Teatro e
dizer isso, porque eu achava que era uma obrigação minha dar o Teatro todo funcionando para o iluminador que viesse. Então, eu tinha obrigação de conserto de
material. Uma vez, para concluir... o material do Teatro Nacional é todo da Bélgica,
né? Foi um dos primeiros Teatros onde foi instalado esse equipamento belga, chamado ADB (com a fábrica ADB), e é um material muito bom para teatro. A mesa é
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ótima... a primeira mesa que chegou no Brasil foi para o Theatro Municipal do Rio,
depois foi para São Paulo, depois Belo Horizonte, e aí Brasília.
Então, é uma mesa muito engraçada, muito grande, com um potenciômetro, trezentos e sessenta canais de dimmer. Quer dizer, cada potenciômetro comandava
um dimmer de dois quilowatts. Uma mesa enorme, e outra mesa com flop disco,
que era um disco tipo de papelão grande, um disquete de oito polegadas. E era
paralelo com a outra, você afinava a luz no manual e quando terminava... você
sabe como é um mapa de luz, né? Um mapa de luz é tudo, tem os códigos, tem as
cores, tem as gelatinas, que cor de gelatina que vai e tal, que tipo de refletor vai
para o foco que é geral, e tudo isso. Então, aquilo depois nós anotava os números
e passava para esse disquete, era uma coisa bem moderna na época. Depois, veio
outra ADB digital, que já foi bem mais interessante para nós, muito bonita, uma
mesa linda e funcionava muito bem.
O Teatro era considerado um dos mais seguros do mundo em termos de acidente.
Graças à Deus, nós nunca tivemos um pequeno acidente dentro do Teatro Nacional.

O senhor tinha quantas pessoas na sua equipe?

Veja bem, a gente tinha uma turma. Mas eu sempre pegava o mais duro, né Rafael? Que era a parte de montagem. Essa parte de montagem, a gente geralmente
tinha... como eram duas salas, a gente dava uma balanceada. Como a Martins
Pena era uma sala menor – o equipamento era o mesmo – mas era menor, com
cento e vinte canais e quatrocentos e poucos lugares, quinhentos lugares; a sala
Villa-Lobos era uma sala grande com mil trezentos e sete lugares. Então, a gente
balanceava, uma equipe ia de manhã para a outra sala e a outra ficava comigo,
era eu mais quatro ou eu mais três. Uma pessoa ficava direto na mesa com rádio
de comunicação porque o palco era muito longe, deve dar uns setenta metros da
cabine de luz ao palco. Então, tinha que ser via rádio porque se vê a cabine de luz
mas não dá para ouvir senão você fica doido gritando o dia todo. Por isso, você
tem um rádio de comunicação que trabalha com essa pessoa o dia todo na cabine, essa pessoa era responsável por anotar o que eu queria: “– número ‘tal’ é azul
e faz a luz em ‘fulano de tal’, o número ‘tal’ é o número do ator principal e faz o
foco ‘tal’, e é um elipso de 40º, 90º”... tem que dizer porque na hora de fazer essa
programação ele tem mais facilidade porque está tudo na mão, você sabe tudo o
que você tem, entende? Então, era uma base de três a quatro pessoas por turno.
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Eu mais três, quatro.

E vocês tinham a sala Villa-Lobos, a Martins Pena... e eram só essas duas?

Nós tínhamos três salas. Nós tínhamos a Alberto Nepomuceno que era uma sala
para noventa e nove pessoas, que era uma sala para pequenos concertos, concertos de embaixadas, uma sala linda, vermelhinha, no veludo, muito bonita. A Martins Pena tem quatrocentos e noventa e nove, que era uma sala de bom tamanho
para certos espetáculos, o palco com dezesseis (metros) de boca por dezoito (metros) de fundo, de profundidade. Já a Villa-Lobos com vinte e quatro (metros) – se
não me engano – com dezoito (metros) de boca e a altura do pé direito do palco
dá trinta e dois metros. O Bolshoi foi montado – eu não lembro o ano que veio o
Bolshoi – mas montamos o Bolshoi completo, com uns telões enormes, telões de
quatorze, quinze metros de altura e dava para esconder todos os telões, não tivemos que aparar nenhum telão. É uma altura maravilhosa para teatro.

É bem alto!

Sim, são trinta e dois metros da varanda onde fica todo o maquinário (a última) até
o piso do palco. Trinta e dois metros e pouquinho.

E como vocês faziam para afinar a luz?

Para afinar era simples... quando eu cheguei no Teatro estava tudo cru ainda, né?
Então, eram escadas de madeira, de abrir. Era muito pesada! A obra fez uma escada porque eu pedi, era uma escada com doze metros de altura. Esses doze metros
significam o que? Que as varas de luz tinham que ficar à doze metros de altura
porque o refletor abre mais, dá uma geral mais aberta, suave, e o calor é menos,
pintura bem, dá para dar um colorido bonito e não agrava muito o calor, entende?
Porque os refletores são todos de mil watts, então é uma temperatura muito alta.
Com o tempo, eu falei com o pessoal porque eu tinha que subir, aí afinava um,
descia, e puxava a escada... daí, com o tempo, eu bolei tipo um praticável e botei
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a escada em cima, furei quatro buracos e botei a escada em cima. Aí, já eram duas
pessoas segurando e eu já não descia mais, eles levavam a escada para onde eu
queria, iam até uma ponta da vara e voltavam para a outra. E, depois, apareceu
uma companhia que veio gravar um show e doou uma escada de alumínio de dezesseis metros... aí, eu tava bem, aí eu fiquei de boa. (risos) Depois compramos
outra escada de dezesseis metros, e aí tudo funcionou... mas essa escada de madeira funcionou, no mínimo, quinze, vinte anos. Até o dia que eu saí, eu não deixei
tirarem ela do palco, ela ficou na lateral, porque a lateral do palco dá mais de vinte
metros de coxia.

É um palco grande...

É, isso é que foi o meu... quando eu saio para montar aqui em Brasília... veja bem,
Rafael, nós estamos com um problema seríssimo aqui em Brasília: o pessoal aluga
um auditório de colégio, e auditório de colégio não é teatro. Primeiro, não tem
pé direito para você montar a luz, não tem energia suficiente para que você ligue
um equipamento de quarenta, cinquenta mil watts... com menos de cinquenta
refletores você não faz um balé, você não faz um nada praticamente. Então, nós
estamos com esse problema muito grande, tem teatro que tem, tem teatro que
não tem nada, tem teatro que a gente tem que levar equipamento – teatro que
eu estou dizendo são esses que eles dizem que é teatro, mas que é auditório de
colégio que é feito para reunião e que alugam como teatro. Aí, a professora de
balé quer botar o mesmo cenário que colocava no Teatro Nacional numa coisa
dessas, e pra gente convencer que isso não é assim, é muito confuso.
Mas a gente está indo bem, a gente está levando, arranhando as unhas, enquanto
esses homens de Brasília, esses políticos não tem interesse em consertar o Teatro. Porque, se abrirem hoje o Teatro Nacional e varrer, eu creio que funciona depois de amanhã perfeito. É um crime, é um crime o Teatro Nacional estar fechado!

Sabe, eu insisti muito para conversar com alguém que atue no centro-oeste,
porque vejo e ouço falar bem dos grupos de teatro da região, principalmente na
cidade de Brasília. Mas fiquei indignado quando descobri que o Teatro Nacional
segue fechado desde 2014.
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Essa é a minha grande indignação.
Veja bem, Rafael, eu fui um cara dentro do Teatro Nacional que fui muito massacrado. Massacrado em termos políticos, políticos de chefe. Assim, eu nunca ganhei um salário que eu merecia – estou sendo honesto em dizer. Eu nunca ganhei
o salário que eu merecia porque eu era muito estourado, eu não aceitava certas
ordens, eu era rebelde. Eu não ia em reunião porque você tinha que mentir, dizer
que todo mundo trabalhava bem, que todo mundo estava chegando no horário,
que todo mundo era direitinho, que todo mundo fazia tudo, que todo mundo era
maravilhoso... e eu achava isso um absurdo! Eu ter que dizer que meu superior era
bonzinho pra mim e que meu inferior chegava no horário. Então, eu não ia para as
reuniões, era tratado como rebelde. Eu não usava crachá porque queriam que eu
usasse crachá com um cordão pendurado com um cinto de segurança para subir
numa escada... e eu não tenho esses costumes, porque se você está em cima de
uma escada e toda vez que você for descer tem que soltar o crachá que está enganchado na escada e no cinto de segurança... eu não trabalho nesse tipo... então,
eu sempre fui tratado como rebelde.
Essa coisa de rebeldia, isso me judiou muito perante meus chefes. Meus chefes
nunca me deram apoio com uma chefia recompensada, davam a chefia pra mim
trabalhar, mas não para me recompensar financeiramente. Mas eu não tenho mágoa disso não, eu aprendi muito com isso. Graças a Deus, eu sou um profissional
e sou respeitado no Brasil inteiro. Tem um “pai velho” da gente que é o Jorginho
de Carvalho (Jorge Carvalho Moreira), do Rio de Janeiro, que é o “pai velho” nosso
que é uma pessoa que me ensinou muito e que me respeita, entende? E outras
pessoas mais, o Grupo Corpo, por exemplo, eu sou um dos caras que trabalha
com o Grupo Corpo sempre que eles vêm à Brasília – não para operar, mas para
montar com eles porque eu monto rápido... Paulo Pederneiras, Pedro (Pederneiras), esse pessoal todo são meus amigos, eu trabalho muito bem com eles.

Poxa, eu entrevistei o Gabriel Pederneiras para a pesquisa...

O Gabriel foi aluno meu aqui em Brasília. Conheci Gabriel com uns cinco anos de
idade.

E o senhor começou no Teatro Nacional cumprindo exatamente que função?
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Eu tinha meu chefe, eu era simplesmente um montador e aí os outros foram saindo... e eu fui tomando uma posição minha mesmo. Eu agradeço muito ao Teatro
porque eu tinha uma voz muito ativa, se eu falasse “– pode botar um refletor ali”,
pode botar. Meu chefe também não me dizia nada, nunca me chamou atenção. Se
o iluminador que vem com a companhia me dizia “– o foco tem que ser aqui, não
tem como mudar”, eu dava mais ou menos uns quinze, vinte minutos pra gente
quebrar a cabeça, se não tinha solução, “– vamos botar o foco aqui”, botava, e eu
meu chefe perguntava: “– mas botou o foco ali?”, “– botei, mas a cortina só vai
vir até aqui”, e eu tinha responsabilidade sobre aquilo, claro. Se eu falasse que eu
ia botar, a responsabilidade era minha. Então, a cortina não ia queimar porque eu
sabia que ela não iria até lá onde estava o foco, e eu não ia botar o Teatro e o meu
trabalho em risco.

Como funcionava, vocês trabalhavam de segunda-feira à segunda-feira?

Sim. Veja bem, o teatro é um pouco ingrato. Quando o Teatro abriu, a maior
dificuldade foi formar o quadro de funcionários do Teatro. Na época não tinha
concurso, então, eram indicados, amigos... mas quando diziam que trabalhava de
sábados, domingos e feriados, o cara já ia embora, não ficava mais.
Então era isso, sábados, domingos e feriados, e se não tivesse nada na segunda-feira, seria a sua folga. Os chefes também não prendiam a gente, então, chegou
de terça-feira e não vai tem nada: “– olha, vocês podem ficar em casa, vamos pagar aquele dia da semana passada”, deixavam tudo em dia. Então, a nossa folga
oficialmente era segunda-feira.

Uma equipe com quantas pessoas no total?

Nós éramos uma média de oito a dez pessoas. Tinha noites que eu ficava, quando
a companhia exigia “– ah, você tem que ficar, porque se der problema e tal”; mas
quando era tranquilão, ficava um para ligar o equipamento, para desligar, para
ligar a plateia e desligar... aí já tinha as pessoas da noite que ficava uma em cada
sala. Mas se a barra fosse pesada, eu tinha que ficar lá do lado do cara para dar
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uma força, eu era mais ágil nessa coisa, eu pensava mais rápido.

Mas esses oito, dez eram só da equipe de luz?

Só da equipe de luz. Nós éramos muito divididos, nós tínhamos três equipes. Tinha
a equipe de som, que eram os sonoplastas... era tudo dividido, nós não nos metíamos na área um do outro, respeitávamos totalmente. Eu de vez em quando ainda
entrava na área da maquinaria porque eu saco de maquinaria, e se você trabalha
trinta e tantos anos e você não aprende como é que monta um cenário, como é
que corta uma boca de cena, uma lateral... aí você vai sofrer muito. Então, tinha
horas que eu entrava também, mas eu entrava meio calmo, né? Tinha o Zezito
(José Cardoso) que já faleceu e que também era o chefe da maquinaria, a gente
discutia muito quando montava óperas, a gente discutia muito... se estava dando
sombra, se tinha que subir mais o cenário, “– ah, mas não dá pra subir!”, “– ah,
mas tem que dar!”... aquelas confusões profissionais, né? Mas isso era tudo coisa
que depois saia, tomava uma cerveja, a gente se abraçava e dava tudo certo no
final, todo mundo ria, todo mundo curtia. Isso era muito bom.

Então, vocês tinham três equipes: a dos sonoplastas, a dos iluminadores e a
dos maquinistas, era isso?

Isso, e a gente não se misturava entre um e outro, a gente não dava palpite no
trabalho do outro. Era mais ou menos oito a dez por equipe, mas a maquinaria era
maior... a maquinaria deveria ter uns quinze, dezessete. A maquinaria era mais
pesada, tinha mais cenário. Na época, nós montávamos óperas, Brasília produziu
muitas óperas: “O barbeiro de Sevilha”... “Carmina Burana” foi a primeira ópera
que eu montei! Foi “Carmina Burana”... uma ópera linda, maravilhosa, grande,
com muito cenário. E outras óperas tudo que nós montávamos produzidas por
Brasília, por uma senhora com nome de Asta-Rose (Asta-Rose Alcaide) – ela era
da Embaixada da França, da Espanha, não lembro – e ela produzia essas óperas
todas. Acho que ela até já faleceu, tem quatro anos que eu perdi o contato com
esse pessoal.

488

Zé Raimundo, o técnico de teatro é artista também?

Ah, sim! Eu tenho que puxar brasa pra minha sardinha, né Rafael? (risos) Eu me
considero artista, porque o cara aguentar o que a gente aguenta... e tem que criar,
né? Tem que saber resolver as coisas, tem que respeitar a concepção do iluminador que vem. Tem que ser um cara rebelde por um lado, mas muito disciplinado
por outro, sabe?
Eu trabalhei esse tempo todo, me aborrecia... e quando eu estava aborrecido, eu
saia, encostava a cabeça, e meu irmão que trabalhava lá, já sabia, ele via de longe... quando eu coçava a cabeça, ele já sabia que eu não estava bem. Mas eu saia,
tomava um café, voltava e continuava.
Eu nunca discuti com o iluminador que vinha de outro setor, entende? De outra
companhia, de outro teatro... todos eram muito meus amigos.

A gente precisa de originalidade para fazer o trabalho como técnicos?

Sim, precisa. Uma coisa muito interessante: eu digo assim “– eu gosto do que eu
faço”. Se você não gosta do que você faz, você nunca vai ser um profissional.
Nunca. Isso eu digo para todas as pessoas que já trabalharam comigo, eu batia
muito nessa tecla com a minha equipe, sabe? Duas coisas muito sérias é horário e
gostar do que você faz. Tem que gostar do que você faz se não você nunca vai ser
um profissional. Eu gosto, eu trabalho de graça porque eu gosto. “– eu não tenho
dinheiro”, “– não precisa de dinheiro, depois você me paga”, e assim vai... hoje eu
tenho a minha freguesia. Hoje a gente cobra uma diária de duzentos reais, porque
em Brasília se você cobrar mais ninguém tem dinheiro... não é muito dinheiro, mas
é uma grana que dá pra salvar. “– mas eu não tenho, é muito caro”, “– não, quando a senhora puder, a senhora me paga. Eu vou montar o espetáculo da senhora,
vou operar”, e faço do mesmo jeito como se tivesse ganhado dez mil reais. Isso
é uma posição que eu acho que o técnico... aliás, não só o técnico de teatro, mas
todo profissional. Tem que fazer o que gosta. Quando você é um bom jornalista,
é porque você gosta de fazer o que você faz; quando você é um bom iluminador,
é porque você gosta de fazer o que você faz. Não adianta você se meter a fazer
iluminação se você não gosta.
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Bem, eu sou diretor de cena, e muita gente ainda confunde a figura do diretor
de cena com o encenador ou diretor artístico. Então eu queria que o senhor me
falasse um pouco como que o senhor entende a direção de cena, o que é, se o
senhor conheceu algum diretor de cena...

Olha, diretor de cena eu conheço muitos, e é um cara importantíssimo dentro de
uma peça de teatro. Ele faz parte de uma peça de teatro, ele quem diz o que quer,
ele quem sabe o que precisa do grupo de iluminação, de som, o que que vai passar... isso é muito importante! Por que se você chegar no teatro, eu que sou do
teatro não vou saber como é que é a sua iluminação, e você sabe, você ajudou a
criar junto com o diretor técnico, junto com o diretor artístico e o iluminador. São
pessoas importantes e que podem entrar em acordo, e vocês devem criar muita
coisa ali. É um trabalho muito importante.

Interessante o senhor dizer isso, porque a gente ainda vê técnicos não sendo
inseridos no processo de criação, não são convidados a pensar o trabalho criativamente.

Eu conheço, por exemplo, o Aurélio (Aurélio de Simoni) que é ator, é iluminador e
é diretor de cena, quer dizer, ele é uma porrada de coisas e resolve tudo. O Jorginho de Carvalho é um cara que é iluminador, mas ele dirige espetáculos também...
quantos espetáculos de teatro que já não teve que ele dirigiu? Ele gosta de teatro,
de fazer teatro. E ele sabe como é a direção de cena, ele cria a luz junto com o
diretor de cena, com o diretor de palco, junto com o diretor artístico.

E o senhor acha que existe diferença entre o diretor de palco e o diretor de cena?

Sim, tem uma diferença. Porque a responsabilidade maior é do diretor de cena
porque ele está lá cuidando da cena, já o diretor de palco ele tem mais uma direção de como vai atuar o espaço.

O senhor já participou da montagem de algum espetáculo do zero, no qual o
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senhor ajudou no processo de criação?

Ah, sim... ajudei muitas pessoas que chegam, grupos de Brasília, porque Brasília
tem muitos grupos – tinha, né? Porque, sinceramente... – mas daí, a gente entrava:
“– e se eu botar um foco aqui? Será que não vai resolver?”. Então, você entra com
a sua parte vamos dizer assim, “– não, mas e se a gente colocar uma luz aqui?
Vai dar uma sombra grande na porta como se o sol estive entrando...”, e isso vai
ajudando, e aquilo vai ficando, vai ficando e segue em frente.
Mas eu acho importante, acho primordial ter o diretor de cena, porque o iluminador fica mais seguro, a equipe fica mais segura porque ele conhece o espetáculo,
né? Porque ele conhece o espetáculo, sabe tudinho, pegou ele bruto, e eu não
conheço nada da cena. Então, para quem é que eu vou perguntar as coisas? Para
o diretor de cena. O artista nunca vai te dizer, ele chega na hora um pouco antes
para o ensaio, e a gente não pode perturbar. Uma outra coisa que eu sempre me
cuidei muito é em entrar no camarim e falar com artista. Nunca. O lugar no Teatro
Nacional que eu menos andei foi no camarim, porque eu tenho medo de entrar
em camarim, porque não é lugar meu, entendeu? Ir falar com o artista ou o ator
também não é função minha, é “boa noite”, “boa tarde, brincadeira nem pensar, é
um respeito total para não confundir as coisas.

Nem toda companhia chega no teatro e tem a preocupação de contar a história
da peça para o diretor técnico e a equipe do espaço, para o senhor isso é importante?

É claro que é importante, e é importante ter um roteiro. Se bem que quando o
pessoal chegava em Brasília já não tinham muito “pic” mais para ficar explicando
nada a ninguém. O cara monta o cenário e outro monta a luz junto.
Eu preferia quando o mapa de luz chegava, porque, muitas vezes, o voo atrasava,
então eu já montava mais ou menos porque eu tinha as medidas mas elas não
batiam, todo teatro é diferente – um palco de um teatro é um, o palco de um teatro é outro – nunca a iluminação de um teatro é igual ao outro. Nunca, nunca, não
existe...
E mesmo dizer “– essa montagem já está pronta, foi feita para o ‘Macunaíma’, e
vamos botar na peça do ‘fulano de tal’”. Não existe isso! O que que eu fazia? Eu ar-
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rancava todo o material de manhã cedo e botava na lateral do palco (os refletores
separados, os tipos de refletor). O iluminador chegava e eu dizia “– tenho tantos
desse, tantos desse, tantos disso”, ficava mais fácil com as varas todas limpas e
colocava o que ele queria na posição certa, e então começava a seguir um trabalho. Eu não aproveitava nada.
Nossa boca de cena abria até dezesseis metros para cima, era uma boca maravilhosa. Com dezoito... se eu não me engano, era de dezoito a vinte metros de largura. Então, dava para montar tudo, e cortava muito bem, cortava a lateral, isolava
com pano preto, com pernas pretas.

E quais o senhor acha que são os principais desafios que a gente enfrenta como
técnicos hoje no Brasil?

Nós temos muito desafios. A primeira coisa, nós não somos regularizados em
sindicato nenhum, não tem um sindicato oficializado (pelo menos em Brasília),
então, você não tem apoio de nada. Brasília é uma capital muito difícil de se trabalhar, equipamento aqui é surrado, saca? Vocês em São Paulo têm muitos equipamentos novos, têm onde comprar material. Então, a gente é muito massacrado
em Brasília por causa disso, você não tem onde comprar uma gelatina, não tem
onde comprar um material de iluminação cênica (uma casa que venda isso), não
tem onde se socorrer imediatamente. Então, a gente é meio massacrado por isso,
entende? E aí, através disso você tem uma visão um pouco mais atrasada do que
vocês que trabalham no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, onde é
bem desenvolvido... Rio e São Paulo nem se fala, é equipamento a vontade. E aqui
a gente é meio preso numa coisa que vem de fora ou que se aluga.
O Teatro já tinha bastante material, mas já estava obsoleto. Uma vez veio um cara
lá da Bélgica e ele até tirou foto, porque disse que nem lá na Bélgica eles tinham
visto mais esse material, mas o Teatro Nacional tem esse equipamento que funciona até hoje. Até o dia que eu saí de lá, tudo funcionava, uma média de seiscentos
refletores funcionando, elipso e essas coisas... nós tínhamos muito material, e
muito bom. Um material com uma lâmpada mais antiga, uma lâmpada amarelada,
mas hoje trabalham mais com led. Então, isso é um massacre que eu vejo ser informatizado nesse processo em cima do iluminador local.
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E o senhor comentou dessa falta de uma estrutura local para receber um equipamento.

Hoje a gente trabalha em teatro de escola, o único teatro que dá para parecer um
teatro hoje são os teatros do SESC (que tem um no Gama e tem um no Taquatinga, que são cidades satélites, que dá uns cinquenta quilômetros do centro). Então,
tem esses teatros do SESC, e o SESC você conhece, é padrão SESC, o material
é o mesmo, se passar dez anos é o mesmo e aqui eles esquecem que aquilo tem
que se atualizar; e tem um teatro da UNIP aqui também em Brasília que é menorzinho, mas é mais parecido com teatro. Tudo é um aluguel muito caro e, tirando
isso, tudo é auditório de colégio ou é shopping, auditório de shopping. Aí a gente
monta uma torre, um box (box truss)... e vamos inventando enquanto não sai o
Teatro Nacional, né velho?
Eu não tenho mais esperanças de voltar para o Teatro Nacional com essa disposição que eles tem de consertar o Teatro, de botar o Teatro para voltar a funcionar.

E Brasília tem bastante técnicos de teatro?

Tem, Brasília tem uma safra boa, uma safra de técnicos que inclusive passaram
pela minha mão. Se puder citar alguns nomes, tem o Dalton Camargos (ele largou
o teatro, mas está montando exposição por aí em São Paulo e no Rio), o Sérgio
Pessanha (que está na Alemanha, foi embora... ele era arquiteto, passou a ser iluminador e ajudou muito à ele essa profissão de arquiteto), tem o Marcelo Augusto
(que hoje está quebrando a cabeça com a gente aqui), e mais outras pessoas que
foram se desenvolvendo.
Quando eu entrei em teatro era meio complicado, não tinha ninguém não. Hoje
tem bastante, a UnB (Universidade de Brasília) tem um curso e tem um teatro lá
deles – que é o Teatro Candango – e o pessoal de artes cênicas tem aulas e eles
saem de lá mais ou menos equilibrados, não é de pegar o abacaxi todo mas dá pra
descascar alguma coisa.

De certa forma, o senhor ajudou na formação de muita gente nesses anos no
Teatro Nacional.
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Sim, eu tenho orgulho de dizer que passou muita gente pela minha mão. Não digo
nem que formei, mas eu digo que eles chegavam com os papéis e eu começava a
montar, e eles começavam – como na linguagem que a gente chama lá no nordeste – a espiar, depois eles iam chegando, e depois quando voltavam umas duas ou
três vezes eles já estavam sabendo o que era uma elipso, uma PAR foco 5, uma
PAR foco 2, então eles já iam começando a se encaixar. Mas eu sempre dizia para
eles “– se você não gostar, não inventa de ir que você não consegue. Você tem
que gostar”. E eu selecionei umas pessoas boas – selecionei não pessoalmente,
mas aqui no meu cérebro – são umas pessoas que eu respeito muito e que estão
indo bem. Esse Marcelo Augusto escreve até livros, escreveu dois livros; o Dalton
escreveu um livro sobre iluminação, uma coisa básica (uma base bem boa, viu?).
O Marcelo Augusto lançou um livro agora tem pouco tempo também sobre iluminação. Então, graças à Deus, eles estão indo muito bem. Tem uns que não aproveitaram nada, mas quase todos foram bem, estão indo bem, estão indo.

Então, o que o senhor acha que é importante para a formação de um bom técnico de teatro?

Eu sou cansado de falar que a pessoa tem que gostar, né? Mas tem que gostar.
E uma outra coisa, um iluminador tem que ter uma noção básica como eletricista
muito boa, porque toda cidade muda muito (por exemplo, você chega em Brasília
e é tudo 220v), tem que saber como liga um rack, como divide uma carga (porque
a carga é alta, um show tem muitas lâmpadas, tem que ser bem dividida), e essa
coisa toda. Isso é uma característica que um técnico tem que saber fazer. Se não
souber de eletricidade, ele vai depender de alguém para fazer isso, porque não
funciona se não souber dividir bem a carga, como é, como se deve fazer desde o
princípio. É muito problemático você estar no meio de um show e arriar um disjuntor completo, isso é complicado e é responsabilidade do iluminador, e se ele não
fizer direito isso pode acontecer em qualquer teatro.

Todo técnico é um responsável pelo espetáculo?

Sim, com certeza. Do porteiro até o técnico mais sofisticado porque no momen-
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to que uma companhia de teatro entra dentro de um teatro, ela é responsável
por tudo que acontecer com ela. Tudo que acontecer com ela é responsabilidade
sua, o espaço é seu, é você quem está ali mandando nesse espaço, é você quem
montou aquele espetáculo. No Teatro Nacional, graças a Deus, nunca aconteceu
isso comigo, mas se caísse um disjuntor (como eu já vi acontecer) eu ia morrer
de vergonha, nem sei o que ia acontecer comigo. Então, essa responsabilidade é
muito grande, por exemplo, quando chiava um som, uma caixa de som, um negócio que dava problema, a gente ficava torcendo para que tudo desse certo porque
era complicado para todos nós. O público acha que “– ah, é o pessoal do Teatro”,
essa é a primeira coisa que vem na boca do espectador é isso: “– ah, o pessoal do
Teatro deixou o som cair, por culpa do pessoal do Teatro a luz apagou no meio...”,
entendeu? Quer dizer, todos nós somos responsáveis.

Eu sempre digo para as minhas equipes que “quando um tropeça, todo mundo
cai”.

Todo mundo cai. A casca de banana vai para todo mundo. (risos)
Mas isso é uma coisa muito séria que você está falando e é verdade. As pessoas
me chamavam de puxa-saco, mas a responsabilidade maior era minha e eu dizia
“– gente, vamos trabalhar! Brincadeira na hora de trabalho?”, eu sou inimigo de
brincadeira, eu sou totalmente diferente quando estou trabalhando. Quando eu
bebia e saia para tomar cerveja, eu era outro cara. Mas dentro do Teatro eu era
tratado como enjoado, porque eu não gosto de brincadeira, trabalhar é trabalhar
(se saiu para almoçar, almoça, e vamos trabalhar de novo). Não dá para misturar
brincadeira com trabalho.

Até porque estamos lidando o tempo todo com segurança, né?

E com pessoas de fora, entendeu? É a maior vergonha... é a mesma coisa de chegar um colega seu para montar um espetáculo e chegar bêbado, é um absurdo
isso dentro de um Teatro! E já aconteceu comigo, e eu falei “– não, vai embora, vai
pra casa!”. Você vem com Gal Costa, com Chico Cuoco (Francisco Cuoco), com
Fagundes (Antônio Fagundes) e um técnico vai chegar assim para falar com um
cara desses? Você tem que respeitar o artista. E também pela segurança de todo
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mundo, o trabalho está na mão de quem está montando, você tem que ter a plena
consciência de que você está fazendo o certo, não pode ter dúvidas.

E o senhor acha que existe preconceito no meio dos técnicos de teatro?

Não, eu não vejo isso. Eu vejo o pessoal dos técnicos de teatro aqui em Brasília
muito unidos. A gente se respeita, a gente respeita o cara que saca menos, respeita o cara que sabe mais, porque através disso que você vai mantendo uma
amizade. Uma amizade que você pode ligar pro cara hoje “– Damião, vem aqui!
Estamos precisando de você!”, Damião é um cara que nunca aprendeu a operar
a mesa, mas para montar ele é bom! Você tem respeitar o cara, você não pode
forçar ele, ele tem que ser o que ele quer ser.

E tem mulheres nas equipes técnicas?

Brasília já tem muitas, no começo não tinha não, tinha um preconceito. Brasília
antigamente não tinha ninguém, mas hoje tem bastante pessoas que trabalham na
iluminação, são bastante curiosas, deram muito certo e não vejo nenhum problema em relação a isso, elas montam, sabem de tudo, as ferramentas, as gelatinas
(o que é importantíssimo para nós que estamos montando – inclusive, um auxiliar
bom não pergunta que cor é, ele pergunta qual o número).

Bacana! Tinha alguma mulher na equipe de vocês?

Tinha, era uma pessoa que ajudava bastante, que era uma pessoa muito interessante que foi muito bem, seguiu muito bem, foi muito bacana.

Para finalizar, o senhor acha que vale a pena ser técnico de teatro?

Sim, sim! E parabéns para o cara que quer ser hoje, porque se trabalha muito, é
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uma pessoa que tem que ter responsabilidade e, primeiro: tem que gostar! Esse
é meu slogan (risos). Se não gostar, não vá porque é difícil. É difícil de encarar o
dia a dia.
Veja bem, é uma profissão linda, maravilhosa desde que você respeite um ao outro e tenha a característica de ser um técnico. Não tem que ser engenheiro não,
um técnico é um técnico, não precisa ser engenheiro para ser um bom técnico.
Tem engenheiro que não sabe fazer o que a gente faz – não é desmerecendo,
mas sim dando apoio ao bom técnico. A prática é um dos melhores professores
que tem, quando você tem chance de ter uma boa prática você se torna um bom
profissional. Você tem que ter liberdade, se você trabalhar num teatro fixo, você
tem que ter liberdade. Você tem que ter liberdade para montar o espetáculo da
companhia sem ficar preso às interferências administrativas.

Obrigado pela nossa conversa. O senhor gostaria de dizer alguma coisa que não
falou?

Olha Rafael, pensa numa pessoa que nem passa na frente do Teatro Nacional...
pois eu fico doente só de pensar naquilo tudo estragando lá dentro. É muito triste.
E eu quero agradecer à você pela nossa conversa, por me procurar para falar comigo.

LESLIE PIERCE
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Leslie, como eu te disse, acho que eu estou esperando essa conversa com você
há muito tempo. Por que eu tenho algumas inquietações ao longo da pesquisa,
e isso está muito relacionado com a forma como a direção de cena apareceu
pra mim: eu fui chamado para trabalhar em um grupo de teatro como diretor de
cena, mas não entendia direito o que seria isso e me lembro que, na época, fui
olhar num dicionário francês de teatro. (risos) Mas só que aquela definição não
me convenceu. Algumas pessoas me falavam dos musicais e que fora do Brasil
é comum todo grupo ter um diretor de cena.
E aí, quando eu encontrei numa livraria a sua publicação sobre stage management, eu lembro que eu pensei “talvez ela me responda alguma coisa”. Isso foi
logo depois de viver dois anos intensamente trabalhando nesse grupo e quando
comecei a ver como você organizava a sua “Bíblia”, eu percebi que era muito parecido com a minha pasta de trabalho, muitas coisas cruzavam. Eu lembro que
eu pensei: “nossa, acho que eu já fazia isso só que eu não dava nome para tudo
isso, e a Leslie sim”. (risos) Eu sabia que eu não estava descobrindo a roda, mas
eu não sabia exatamente o que era.
Cada um acaba tendo uma nomenclatura diferente nas fichas técnicas, mas eu
acho que são coisas muito próximas. Então, por muito tempo, eu fiquei com
receio de colocar limites entre uma coisa e outra, sabe? Dizer “isso não é isso”
ou “isso é isso”. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito poder definir quem é
o diretor de cena, e eu acho que o stage manager é uma figura que pode me
ajudar muito nesse caminho.

É... por que o stage management é muito definido.
Diretor de cena sempre vai existir, diretor de palco sempre vai existir, stage manager sempre vai existir, porque sempre tem umas responsabilidades que tem
que ser cumpridas pelas pessoas que estão ali para colocar o espetáculo “x” em
cartaz. É cumprir com todas as funções, que se passe tudo... só que aí, o que que
acontece? O stage manager está muito bem definido: é essa pessoa que vai cumprir essa função. E no sistema internacional de teatro, não existe nenhum tipo de
peça sem o stage manager. Tem palco? Tem quem gerencie o palco.
Teve uma vez, lá atrás – eu acredito inclusive que no primeiro programa do “Les
Mis1” – que não me colocaram como stage manager, e eu briguei por isso: “Não,
eu sou stage manager”, “Ah, mas isso não existe no Brasil!”, “Ah, mas eu também
1

Abreviação para o nome do espetáculo “Les miserábles” que estrou no Brasil em 2001, e
foi apresentado no Teatro Abril (atual Teatro Renault), localizado na cidade de São Paulo.
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não existia no Brasil!” (risos). “Leslie Pierce também não existia no Brasil, mas eu
estou aqui, sabe?”. Então, a gente teve uma conversa: “Que nome que a gente
põe no Brasil?”, “Como a gente traduz isso?”... fiquei brigando comigo... “Diretor
de coxia?”, “Ah, mas diretor de coxia não soa bem, e vai diminuir o seu cargo...”
(risos) Mas, na verdade, é um diretor de coxia. É um diretor da apresentação.
Fazendo o meu curso, um dos participantes falou uma coisa muito interessante...
Eu ensaio calling (depois eu vou falar mais um pouquinho do que que é isso), e
eu dou três aulas de calling e todo mundo tem que aprender esse trechinho que
eu dou do calling... e ele falou “bom, o espetáculo está nas suas mãos”, “sim,
está nas mãos de quem sentar nessa cadeira sim, e do diretor musical”, e ele me
falou assim “ah, então o calling script é uma partitura técnica!”, “sim, é isso, você
é um regente técnico durante o espetáculo”. Então, se durante o espetáculo ele é
o regente técnico, quer dizer que ele tem que estar dentro da coordenação e da
organização de tudo para o espetáculo acontecer, com exceção do público, da
plateia. Ele tem sim uma aproximação com as pessoas que estão lidando com o
público, ele tem que estar ciente de mais ou menos quantas pessoas, né? Se estão
atrasados ou não estão atrasados, esse tipo de coisa... mas tudo para o espetáculo funcionar.
Então, a nossa cabeça está: às nove da noite a gente tem que abrir a cortina. O
que que precisa ser feito para abrir a cortina às nove da noite? E aí, ele passa por
todos esses detalhes... aí então, a maquinaria, automação, varanda, telas, elenco,
figurino, maquiagem, perucas, músicos, afinação, fosso, som, luz, canhões, tudo...
absolutamente tudo que faz parte do espetáculo! A gente vai coordenando, organizando, puxando todos os fios para às nove da noite a gente estar com todos os
fios nas nossas mãos, abrir a cortina e fazer um espetáculo lindo que a plateia vai
ficar chorando de emoção – porque é para isso que eles pagam, e é para isso que
eles vão.
Então, sempre vai existir quem faça isso organicamente, naturalmente, né? Mas
ele centraliza, digamos, todas as informações dessas pessoas e vai ser o responsável por trás de toda a coordenação e organização. Sempre com a visão do que
o diretor artístico quer, do que o diretor musical precisa para o diretor artístico
ficar feliz com a parte musical, o coreógrafo também, e a produção. Mas é muito
importante que o stage manager chegue na equipe de criação junto com o diretor
artístico, com a equipe criativa e com a produção, para ele começar a compreender qual a visão de cada um deles, entendeu? Porque a gente está colocando uma
estrela da Globo no musical quando (ela) não canta?
O stage manager não faz parte da seleção de pessoas, mas está por dentro para
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entender porque essas pessoas estão cumprindo tal função, e criar todo o campo
de possibilidades para que essa pessoa cumpra com as necessidades do espetáculo.
É importante que o stage manager esteja ali para isso, por um lado. Por um outro
lado... bom, não sei se você estudando topou com a história do stage manager,
uma história que vem do Shakespeare e do Globe Theatre: acontece que os espetáculos do Shakespeare começaram a ficar mais complicados tecnicamente, e era
muito complicado para o elenco continuar fazendo a parte técnica e ficar interpretando a peça. Um certo dia, eles falaram: “não, espera aí, vamos contratar uma
pessoa para cuidar de todas essas deixas e dessa parte técnica, e deixar o elenco
só interpretando e fazendo suas trocas de figurino, maquiagem, peruca (o que fosse)?”, aí contrataram alguém; deu super certo, e falaram “então, pronto! Você vai
gerenciar toda a parte de palco”, e assim surgiu o stage manager. O primeiro stage manager foi demitido depois de duas semanas porque ele tinha que fazer um
trovão, e ele mandou primeiro o som e depois a luz (o trovão e depois o raio), ele
inverteu! (risos)... “Ah, que burro! Não, você não serve para isso!” (risos) Mas é
muito interessante pensar nisso, porque ele tem que estar ciente da parte artística
também, não só ir lá e colocar... que eu acho que é o que se diferencia um pouco
com o diretor de palco. O diretor de palco não está tão ciente dessa necessidade
artística de contar a história.

Ele está mais vinculado às demandas técnicas para que aquilo funcione?

Isso. O stage manager não. Ele faz parte do começo, ele faz análise de Libretto
junto com o diretor, ele está dentro das salas de ensaio, está inclusive dentro da
pré-produção, e é ele que vai levar a peça para a sala de autópsias, sabe?

De autópsias?

Sim... vamos abrir! O que é que tem? Ah, tem um fígado! O fígado pesa quanto?
Ah, tem um coração? Tá, e quanto que pesa? Sabe, é abrir e começar a separar
todas as partes que fazem parte desse corpo, dessa peça. Então, é uma análise
que todo mundo faz (lógico), mas o stage manager faz com muito mais cuidado.
Ele abre o Libretto, e já vai anotando.... o que está escrito no libreto de contrarre-
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gragem? Aí, ele analisa o Libretto como a parte de contrarregragem, e vai colocando na sua lista quem entra com isso, para que que serve, para onde vai sair isso...

A track de tudo... vocês chamam de track?

Sim!

Nossa, eu acho que existem muitas nomenclaturas tuas que a gente roubou!
(risos) A partitura de ação técnica e a track são expressões que foram se fundindo...

Olha, que legal!
Então, mas qual o figurino está marcado, por exemplo? Porque, se está marcado
no Libretto, ele tem uma necessidade muito maior que a outra, entendeu? Eu não
sei como se explica aquela troca rápida da menina do “Frozen” – eu assisti agora
um vídeo lindo... Por exemplo, no Libretto de “A Bela e a Fera” em si (se você ler o
Libretto) a feiticeira e a bruxa são personagens diferentes... não, mentira... a bruxa
vira a feiticeira! Aí, quando o príncipe se torna Fera, o Libretto não te explica muito
bem como ele se torna a Fera... então, você não sabe se você vai ter dois atores
interpretando a Fera e duas atrizes interpretando feiticeira e bruxa, sabe assim?
São essas coisinhas capciosas que, se você não faz parte junto com a equipe
criativa desde o começo, você vai perdendo isso tudo... e aí que se perde a magia! Porque se perde a magia? Porque aí se perde a necessidade do efeito para
isso acontecer, e o teatro musical está cheio desses truques, está lotado desses
truques... que é o que a gente chama de fazer a “magia” acontecer. Você tem um
escuro de seis segundos, e o palco mudou completamente. Então, se você não
está ciente de quem são os habitantes dessa casa e como essa casa funciona
com esses habitantes, você não vai conseguir esse efeito – que eu acredito que é
a grande diferença do stage manager para o diretor de cena, ou para o diretor de
palco... e a grande diferença para o diretor técnico, né? Ele está muito envolvido
na parte artística também. Na verdade, o stage manager pode virar uma pessoa
da parte técnica (para cuidar só da parte técnica) ou pode virar uma pessoa para
cuidar só da parte artística.
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Você considera o stage manager mais técnico ou mais artista? Eu sempre penso
que ele é a balança entre essas duas coisas.

Ele é o centro dos pratinhos. Esse é o stage manager.
Ele é o centro mesmo desses dois pratinhos... então, ele está brincando com esses
dois pratinhos o tempo todo, mas ele está no centro, e essa visão de centro só
ele tem. Por que o diretor artístico sabe que tem o técnico, mas ele vê o técnico
do jeito dele, e o técnico para o artístico também. Então, quem vai colocar esses
pratinhos na balança é o stage manager, ele quem faz o funcionamento disso mais
isso.

Em muitos momentos, eu tenho a sensação que a gente faz a mesma coisa. A
diferença é que o stage manager tem esse compromisso com a magia, e necessita do Libretto com deixas pautadas por uma “camada sonora” que deve ser
respeitada. Apesar do diretor de cena saber grande parte das deixas, em que
momento as coisas entram e saem e tudo mais, ele não necessariamente faz
calling.

Sim! Mas é que nos musicais são muitas deixas também... Você já viu um calling
script? Vou te mostrar um... (traz uma pasta com um calling script) Todo o calling
que chega para nós, a maioria das vezes, chega sem partitura. Então, é por isso
que fui para um amigo: “Amigo, me explica como isso funciona?”

Você precisava de um amigo da música?

É, precisava de um amigo músico... mas agora não! Agora eu já aprendi, e está
tudo lindo. Então, olha: aqui eu tenho 4/4, isso quer dizer que cada barra são
4 tempos, certo? Aqui você vai ter 1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4, então, cada
separação dessa aqui, é um compasso de 4 tempos; e ele sempre vai ter que falar
se é 2/4, 4/4, 4/8, 6/8, 6/12... Então, quando muda, ele vai sempre te falar, mas no
começo da partitura ele sempre te avisa quantos tempos vai ter... mas se é 4/4,
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é 4/4 até ele falar o contrário. A maioria dessas partitura aqui é 4/4, mas o “Miss
Saigon” não. “Miss Saigon” era 4/4, 1/2, tipo essa daqui (mostra outra pasta) que
é 6/8, eu acho – que, para o nosso ouvido, fica muito simples como 5... e aqui tem
o 4, e aqui tem o 5, e aqui tem o 4, e aqui tem o 2... Então, o que a gente faz? A
gente escreve, e você já consegue acompanhar o maestro. Então, eu traduzo para
isso aí.

E você vai contando o seu time aqui na mão?

Isso... seguindo o tempo do maestro, porque ele te marcar o ritmo de cada. Então,
sempre eu vou me dar o tempo de traduzir todas essas partituras.

Você geralmente chama luz, mas os canhões seguidores você não chama porque é a luz quem chama?

Isso... a gente sempre vai chamar luz, som (algumas deixas, outras não, dependendo) de efeitos ou alguma deixa que vai começar, varanda, tudo que é piso,
tudo que é voo aéreo...

Você tem cues lights e as cues faladas?

Sim, eu anoto em amarelo. O que está em amarelo eu falo, o que não está em
amarelo é cue light. Mas eu coloco dentro de um quadrinho quando é uma deixa
só, e isso vai tudo junto numa deixa só. Tem algumas que vão ser “Vá! Click!” e
“Vá! Cue light!” (são muito próximos, mas são separados), então, é importante
que seja separado. Cada caixinha é uma deixa. Sem isso... é difícil de decorar isso
tudo.

Você chama o elenco? Para confirmar se o ator já está posicionado, por exemplo.
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Não, mas ópera tem muito isso, né? Ópera tem o tempo todo isso.

No Bob Wilson, por exemplo, você tem essa coisa da máscara branca; então, se
você abre o canhão seguidor no rosto do ator tem alguma falha nessa máscara,
você precisa avisar imediatamente o maquiador. Ou seja, é uma verdadeira rede
de pessoas em comunicação com você, e tem uma importância muito grande
esse comando, esse “Go!”...

Eu uso “Vá!” Porque acho o “o” muito fechado. O gringo usa “Go!”, mas “Go”, pra
mim, é muito fechado, sabe? Não passa, pega na garganta... e como eu estou na
cabine, na coxia... aliás, tem muitos espetáculos que gostam de chamar da cabine
de luz, o “Les Mis” se fez agora da cabine de luz e é bem bom ver o espetáculo
ao vivo... é incrível. Só que eu gosto de estar na coxia, e tem espetáculos que demandam você estar na coxia – por exemplo, no “A Bela e a Fera” a cabine tem que
estar na coxia direita, que é por onde entra e sai a ponte do ato dois (da “Luta”),
então, é imprescindível que você sinta na hora que ele está andando, porque se ele
não andar nessa hora, não vai mais encaixar com o giro da ala oeste (que é uma
parte do castelo que vem para a frente, e aí dá um giro 180º para depois “ensemblar” com a ponte), então, o tempo da ponte tem que ser justo assim... perfeito!
Se demorar um segundo, não vai encaixar mais... a ponte fica aqui do seu lado,
na altura do ombro, porque a ponte é alta e a cabine está elevada inclusive, e se a
ponte não sair no seu comando, ela não vai chegar... então, você tem que tomar a
decisão na própria coxia se você vai colocar a ponte ou não.
Então, tem essas coisinhas.. como no “Fantasma da Ópera” que tem muitas deixas visuais, por isso eu sempre fico num lugar em que eu tenho o visual do palco,
mais os monitores e a coxia... nossa, eu não conseguiria ficar fora da coxia. (risos)

Uma visão 360º?

É... olho de mosca, que eu falo.

Como foi o seu começo, Leslie? Quando você percebeu que era essa pessoa
com olho de mosca?
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Aqui, no Brasil, ou no stage management?

No stage management. O que te levou para esse lugar na coxia?

A necessidade.
Na verdade, eu comecei a fazer teatro como atriz, e eu estudei por um tempão...
mas sempre do meu jeito (eu sou sempre muito do meu jeito). Eu não quis entrar
numa faculdade. Eu falei “Bom, o que tem uma faculdade?”, daí eu pesquisei umas
três, quatro faculdades de teatro e falei “Bom, então todas tem os mesmos cursos. Vou fazer esses cursos com as pessoas que eu quero.” Sem o título ou o diploma... não estou nem aí, eu quero aprender, não quero um papel na minha mão.
Então, eu fui atrás das escolas de teatros com esses professores desses cursos,
fui atrás de escolas de teatro muito boas. Isso no México, e eu fui para a Espanha.
O que me mexeu foi na Espanha, porque eu, mexicana, não ia conseguir entrar nas
coisas de teatro da Espanha por causa do meu sotaque, então, eu super entendia.
E eu estava muito no Peter Brook e nos autores de teatro, e eu tinha acabado de
fazer um curso incrível de escritura dramática com o Sinisterra (José Sanchis Sinisterra)... eu era de teatro! Eu me apaixonei muito pelo musical, mas depois eu
fui fazer teatro (tragédia, comédia, tragicomédia, celestina,...)... tanto que, nessa
época, eu achava atores de musical uns prostitutos... ah, comercial! (risos) Tinha
o maior preconceito quando comecei a estudar teatro.
Mas eu não conseguia participar das peças, eu queria ficar na Espanha de vez
(morando na Espanha), mas eu não ia conseguir... “putz, mas isso não vai dar em
nenhum lugar”... e eu comecei a trabalhar o sotaque do espanhol, e consegui!
(risos) Porque as pessoas falavam: “de onde você é?”, “ah, eu achei que você era
daqui do norte da Espanha!”. (risos) Tem muito a ver com o perfil estar no palco,
e eu amo o palco.
Mas aí eu voltei para o México um ano e meio depois, e foi como: “Bom, agora
eu tenho que tirar o sotaque que eu ganhei para entrar em alguma coisa aqui...”.
No que isso acontece, eu vou procurar um trabalho, e achei um trabalho como
professora de teatro (professora de interpretação, na verdade) numa escola de cinema, e eu falei: “Não, está muito pouquinho...quero mais”. Abri o jornal, e “o que
é que tem por aí da área?”, e apareceu uma vaga no Ballet Folklórico de Mexico
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de Amalia Hernández (que é um grande balé folclórico no México), como relações
públicas e assistente do diretor administrativo – eu já tinha trabalhado na parte de
administração dos negócios da família, e falei “Então, vamos aí, né? Pelo menos é
uma coisa artística...”. Eu fiquei acho que por um ano e meio, inclusive fiz a turnê
com eles, fui uma espécie de company manager na turnê; mas daí o responsável
me falou: “Eu quero que você seja o stage manager”... “Ahn?”... “Então, faz a turnê
que daí você vai conhecer o stage manager que faz a turnê. Eu quero profissionalizar o trabalho ainda mais”, e é um balé folclórico que está no México, e que tem
apresentações toda quarta e todo domingo, há 20, 25 anos, no Palácio de Bellas
Artes, que é o principal... é tipo um Theatro Municipal, mas nossa... é o ícone da
Cidade do México.... e eu ia de vestidinho e sapatinho como quando você se vestia
para ir ao teatro. Daí eu fiz a turnê, conheci o trabalho desse cara e falei “ah, tá...
é legal pra mim porque pega a parte artística e pega a parte técnica que eu curto”.
Eu aprendi muito da parte técnica das coisas trabalhando nos negócios da família,
um deles era uma tinturaria e o outro a venda de maquinários (era eu que consertava tudo, meu pai me puxava: “Antes de chamar o técnico, abre o manual de
instruções da máquina, fuça aí... abre o painel elétrico...”). Enfim, eu adorei essa
parte! E eu me dou bem nisso, me dou bem na administração (porque eu administrei os negócios da família por seis anos) e tem o teatro, né? Tem o palco, que eu
adoro. Eu acho que é o lugar onde eu posso cuidar das pessoas.
Aí, veio o Festival da Cidade do México, e eles chamaram o Ballet Folklórico para
ajudar os três grupos de dança que vinham para o Festival... eram três grupos de
dança “super fera” (o Béjart Ballet Laussane, o Roland Petit e o Sydney Dance
Company) que estavam indo se apresentar nesse Palácio de Bellas Artes, e chamaram o Ballet Folklórico por causa da parte de dança e da experiência que eles
tinham. Então, o administrador do Ballet me colocou para coordenar isso tudo;
eu me juntei ao Festival e coordenei tudo (absolutamente tudo) para a vinda desses três grupos... mas foi tudo! Foi incrível pra mim, porque a gente coordenou
a procura de hotel, transporte, pagamento, vistos, palco, o rider de um, e o rider
do outro... tudo do palco, a luz, o piso, o maquinário, o linóleo, o cronograma do
teatro, o cronograma de idas e voltas das vans, tudo, tudo. A coordenação geral
desses três grupos estava comigo, e eu curti muito. E dentro desse trabalho, eu
conheci uma pessoa que me ajudou muito na parte técnica dos três, me ajudou a
procurar o rider de luz e todas as especificações que eles tinham (principalmente
de luz, efeitos especiais, gelo seco, aquela coisa toda).
Só que eu briguei com o cara do Ballet Folklórico feio, e saí. Até recebi uma carta
bem bonitinha do Béjart Ballet Laussane: “Ai, sem você não poderia ter sido feito
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nada...”. Obrigado, mas não dava mais para aturar... Sabe quando te humilham de
um jeito que você fala “o quê?!”? Eu não estava nem dormindo em casa, estava
dormindo no hotel da companhia para estar mais inteira... e me vem com uma postura “x”, no meio do palco, com toda a equipe técnica, na frente de todo mundo?...
e eu fiquei “Ahn?! Não, perdão... não dá... não estou pedindo flores, mas estou
pedindo respeito”.
Enfim, eu saí, e o cara (esse cara da técnica) falou “Leslie, tem uma companhia
que se chama CIE (CIE Internacional, hoje conhecida como Time For Fun e T4F),
que é muito grande... de entretenimento... e eles trouxeram ‘A Bela e a Fera’ em
97, e se deram muito bem. Agora, eles estão querendo começar a trazer grandes
musicais da Broadway para o México... e estão procurando um stage manager,
que é uma função que não existe no Brasil”, eu disse “Eu já ouvi falar disso”, “Então, porque você é perfeita para a função!”. Ele me conheceu no Festival, ele quem
cuidou de toda a parte técnica da luz das companhias, ele me disse “Então, isso
que você fez agora, acho que até é menos”, e eu falei “Beleza! Então, chama aí!”
Aí, eu caí nisso de stage manager... mas antes, eu fiz um outro festival com esse
cara lá em Guanajuato, onde todo ano tem um Festival muito grande, e estou te
falando grande, porque é grande mesmo! A cidade para por duas semanas para o
festival, e são entre trinta e cinquenta grupos... é internacional, é anual, e é lindo,
lindo demais... só que é uma loucura! Eu entrei na parte de coordenação técnica,
então, é rider de quem vai se apresentar no auditório, de quem vai se apresentar
na pracinha, de quem vai se apresentar no teatro... tem umas cinco apresentações
por dia durante duas semanas. Então, é assim: desmonta, terminou de desmontar
as cinco da manhã, às oito da manhã você tem que estar num outro teatro montando... então, é loucura! Muito legal! Nossa, e é uma cidade linda do México! Foi
muita correria lá... e eu tive que deixar o Festival no meio para começar a fazer
stage management no “O Fantasma da ópera”, aí eu fui, conversei,...

Você começou fazendo “O Fantasma da ópera” lá?

Lá! Inclusive, eles me pediram para fazer um estágio de stage management na
montagem do “Rent” lá no México. Fiz duas semanas de estágio, e eu “Tá, o que
mais?” (risos) Porque eu vinha daquele “pic” da coordenação técnica do Festival
para um espetáculo... tipo, era puxado sim... das nove da manhã até às seis da
tarde, mas era assim como “Acabou? O que mais??... ah, então, eu acho que consigo fazer isso.”.
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Aí, chegou a montagem do “Fantasma”, eu fui, me apresentei, “estou aqui”, e comecei a aprender – pra mim, foi “simples” (entre aspas) porque eu vinha de uma
loucura, um turbilhão de coisas... então, foi legal. Eu aprendi o que era esse Libretto aqui, e falei: “Ai que tudo isso de ficar juntando o técnico com o artístico!”. De
um jeito muito artístico, por que a gente tem que entrar na sensibilidade da peça,
né? Porque se você não entra nessa sensibilidade, não vai dar certo.

É respirar com o espetáculo...

Sim.

Engraçado você falar isso, por que eu acho que muita gente do teatro de grupo
ainda tem preconceito com o teatro musical, o que é uma bobagem. Mas o que
me inquieta dessas críticas, em relação ao stage management, é que vocês recebem muitas vezes esse Libretto já com a cues anotadas, como se o “segredo”
dessa magia já chegasse todo desvendado. Então, qual o espaço de criação que
a Leslie tem?
Uma das coisas que me interessa como técnico é entender onde eu estou artisticamente no processo, ou seja, em que momento eu tenho a possibilidade de
colocar para além dos aspectos operacionais do espetáculo?

Nesse tipo de espetáculo, nós temos que seguir o padrão deles. Mas nunca se faz
como se fez da última vez para eles, porque é um teatro diferente, é uma companhia diferente. Então, sempre vai ter uma parte que vai se adaptar. Eles têm... por
exemplo, no “Fantasma da ópera” não se mexe em nada! Absolutamente nada
além do que é autorizado por aquelas pessoas! Nem os próprios criativos que vem
montar, eles não podem... porque está muito no direito autoral. No “A Bela e a
Fera” tudo é direito autoral! Nossa, é impressionante! Quase que a cor da gelatina
é direito autoral... é um absurdo de direito autoral! E aí, você vai para esse lado de
“Putz, já criaram!”. Então eu tenho que ser respeitosa e muito responsável com a
criação do outro.
Mas nas montagens brasileiras, sim. Geralmente, o diretor artístico fala o que
quer, mas eles não têm essa noção do que que implica isso aparecer no palco. En-
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tão, eles te falam assim: “Tá bom... agora eu quero ver a árvore! Vai, árvore! Vai,
árvore! Porra, cadê a árvore?”, e “Meu, espera aí! Eu tenho que avisar uma pessoa
para tirar o freio e tal...”. Então, muito da nossa parte de criação vem de entender
em que momento eu vou colocar essa deixa com o conhecimento que eu tenho (e
que o diretor não tem) para que isso apareça, e dê o efeito que ele precisa. E é um
trabalho que ninguém vai fazer, entendeu? Então, são essas nuances...

Lembra qual foi o primeiro que você fez sem tantos direitos autorais?

O “Grease”. Eu saí do “A Bela e a Fera”, aqui no Brasil, e fui assistir o “Grease”
porque me convidaram para assistir... e acho que alguma coisa rolou no “Grease”, porque uma semana depois eu saí do “A Bela e a Fera”, e “A-há! Estou aqui
livre...”. (risos) E foi legal! Mas na estreia você vê quando são pessoas de musical
fazendo um musical, e quando não são pessoas de musical fazendo um musical,
né? Você nota muito isso. Então, eram pessoas fazendo musical que não sabiam
de musical, estava tudo muito sujo, muito solto... e falei: “Ah, legal... vamos arrumar isso aí”. Daí, eu entrei: “Olha, então... o jeito que a gente arruma isso, é fazendo deixas e tal... como vocês estão funcionando?”, eles tinham o diretor técnico
que mandava algumas deixas, mas ele forçava muito as pessoas a decorarem,
mas aí aconteciam alguns mini-acidentes e a tela não entrava com a maquinaria e
a luz... bem, “vamos trabalhar?”, vamos trabalhar muito! (risos)

A gente tem que pensar nos técnicos, né? Se você vai reger uma orquestra técnica ali atrás, você precisa entender que instrumento cada um toca e como cada
um sabe tocar seu instrumento.

Sim! E é uma função que ninguém faz, ninguém quer fazer, e ninguém quer saber!
Nossa, o que eu já ensinei de técnicos a puxar uma mesa com rodinhas... por que
cada roda é diferente, cada função da roda é diferente... aí me colocam uma roda
boba num lugar onde tem que ser completamente reto... nãooo... tira isso! “Não, é
porque eu vi num musical...”, “Mas você não estava operando, então, tira... vamos
fazer as coisas certas”, “Não pode, porque não tem grana e blá blá blá...”. Então,
essa função muito específica, ninguém quer fazer! Certeza absoluta.
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E o que você acha que são as características fundamentais para um stage manager?

Um bom ouvido, principalmente; e estar aberto à comunicação, principalmente.
Não é fácil, não é para qualquer um. É entender que por trás de tudo tem uma necessidade e uma responsabilidade. Se você não tem essa consciência, você deixa
passar o ouro, os diamantes, as flores, os aromas e tudo o que vai juntar a peça e
fazer as coisas do jeito que tem que ser para criar esses efeitos.
Então, se você não ouve as pessoas... e podem ser, as vezes, coisas tão tolas,
mas, as vezes, as coisas mais tolas são as coisas que fazem a grande diferença.
Tem que ser uma pessoa muito ágil, mas ao mesmo tempo muito discreta, então,
não é uma girafa entrando numa sala de ensaio correndo... não, você tem que ir
tipo “à chinesa”, correndo em silêncio, sabe?
A gente tem que estar no controle de tudo de um jeito muito sútil, muito... a gente
é da turma dos invisíveis, né? Eu sempre falo para a minha equipe: “Nós somos
invisíveis! Eu não posso ver absolutamente nada de você. Nada! Você não existe.
No momento em que você vai existir, você já errou! Já quebrou o foco!”, e quebrar o foco, durante uma apresentação e durante um ensaio, é o pior que pode
acontecer. Porque aí você quebra a história, né? Deixa de contar a história... para
de contar a história, e aí retomar, as vezes, não é fácil. Muito menos se é ao vivo,
né? Você não tem o controle para “Ai, como é que era? Vamos voltar porque eu
me perdi nesse lado?!”. E é caro, né? Então, não dá.
Então, eu acho que são as nossas ferramentas, principalmente, é um olho de
mosca que chama, a mosca tem um olho de 360º, e é começar a ativar esse olho,
porque também não é chegar e “pá”. Eu falo no meu curso: “quer saber quem tem
esse olho? Policial tem esse olho, ladrão tem esse olho”... nossa, ladrão tem um
mega olho de mosca! Então, ao se concentrar nisso, você vai ativando uma outra
parte de você que é sua intuição. Você vai se abrindo para esse novo campo de visão, a esse novo campo de escuta... e você vai ativando a sua intuição, que é uma
outra ferramenta importante para um stage manager, porque você já vai saber o
que está acontecendo aqui atrás.
Isso se você tem uma rotina, que é outra coisa que eu sempre falo para os meninos do meu curso: “Você quer ser respeitado? Todo mundo quer ser respeitado
na função dele, todo mundo. Não tem ninguém ‘ah, estou nem aí’, todo mundo
quer ser respeitado. E se você quer ser respeitado pelo que faz seja organizado,
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seja limpo, e tenha uma rotina.”, são as três coisas que vão fazer com que você
seja respeitado, independente do teu talento, independente do teu conhecimento,
independente se você pagou um curso aqui – não tem nada a ver com dinheiro,
não tem nada a ver com recursos, tem a ver com você, com o que você vai trazer
e traz para as pessoas. A tua função com essas três bases? Caminho aberto! Por
exemplo, vai para uma igreja... não tem bagunça, não tem sujeira, então, você
entra, e você já respeita, porque tem alguém cuidando ali, você não está vendo
as pessoas cuidando disso, mas você já sente que isso está sendo cuidado... e
porque? Porque está limpo, porque está organizado, e porque tem uma rotina que
você não pode interromper (se tem uma missa, você não vai conseguir ir até o altar). Então, são lugares que se respeitam por isso, porque você tem esses três fundamentos. Qualquer lugar que tem esses três fundamentos, na hora você respeita.
É instintivo... é intuitivo da gente. Você vai para uma praia que está suja, você não
vai respeitar; e se você para um resort (que está limpinho, com cadeirinhas), você
já se sente em um outro lugar.
Então, isso é não só para o stage manager obviamente, mas isso é o básico do básico do stage manager. Mas isso é para qualquer um. A gente coloca isso dentro
da nossa função e dentro da função do espaço no qual a gente vai trabalhar para
a história que a gente vai contar.
Então, a gente quer ter sempre uma coxia muito organizada, muito limpa, e com
uma rotina estabelecida. E aí, o resto das coisinhas: quando, aonde, por que, com
quem, e todo esse caos... mas, o que acontece com o caos? O princípio básico do
caos é: não vá atrás dos afogados, se mantenha firme onde você está com esse
conhecimento que você tem. É o mastro do barco, o centro da balança, sabe? Se
o barco está se afogando e você sair para pegar o afogado, você vai se afundar
junto. Se coloca no centro, com o teu Libretto, com o seu conhecimento, com o
seu caminho... tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo marcado. Se
você não tem um propósito e não tem um objetivo marcado, para onde você vai?
Aí, você vai para o caos.

Eu sempre falo que pra mim é fundamental estar na primeira leitura do texto,
desde o primeiro momento. Para você também?

Sim! Porque, além de tudo... aliás, aqui no Brasil não acontece e no México também não, é uma coisa mais dos americanos e (não sei se) dos ingleses também...
mas stage management faz parte da banca nas audições. Por que? Por causa da
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leitura que nós temos das rotinas. Então, nós já conseguimos ver o comportamento das pessoas. Enquanto eles estão vendo as notas (“ai, o vibrato!”, “ai, o agudo!”, “ai, a postura!”, “ai, o tônus físico!”) a gente está vendo o comportamento
da pessoa, e faz parte da banca em alguns países, e é bem importante. Na leitura
a gente vê isso, a gente já vai vendo. Para mim, sala de ensaio... nossa, é incrível
para entrar em contato com essas pessoas, para começar a ativar esses laços, a
abrir essa comunicação... para que eles saibam que tem um porto seguro, saibam
que tem alguém que está cuidando da coxia, das suas entradas e suas saídas,
para que sejam limpinhas, para que não tenha ninguém atrapalhando alguém vindo correndo, ou, se tem que entrar correndo no palco, que eles saibam que tem
alguém que vai estar cuidando disso.

E como é isso com os outros técnicos? Na sala de ensaio – que, geralmente,
não é no teatro – você tem os criadores, os atores, o maestro... mas e os outros
técnicos? Quando eles aparecem? Só quando a gente vai para o teatro?

Uhum...

E como é a sua primeira conversa com eles, Leslie?

“Oi, meninos! Isso tudo que vocês montaram, faz parte de uma história que está
sendo “ensemblada” com seus habitantes num espaço. Nós vamos colocar ordem
na casa. Então, nós vamos ver a casa que vai receber os habitantes...”, por que
eles montam sem saber do que se trata. Então, antes de mais nada, nessa conversa estejam abertos, segurança em primeiro lugar para todo mundo, olhos bem
abertos, definam quem vai ficar na direita e quem vai ficar na esquerda, vão manuseando as coisas, vamos ver como a gente vai se sentindo com isso; e a primeira
coisa que a gente faz é marcar tudo, como a altura das varas (no “A Bela e a Fera”,
por exemplo, tem uma vara que tem dez marcas!).

Você acha importante eles saberem a história do espetáculo?
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Sim, muito. Porque é desse jeito que eles se envolvem.
Então, você marca primeiro tudo e depois você vai cena por cena, vai parando e
marcando, aí depende muito do tempo que você tiver para fazer isso. Mas o que
eu faço, e nem todo mundo faz (aliás, eu acho que quase ninguém faz) é: montar
a cena, e “Ok. Essa cena é x, e ela conta mais ou menos x na história. Daqui dessa
cena, a gente vai montar a casinha. Como que a gente vai fazer essa transição?
Então, eu primeiro vou ter uma cue disso, depois vou ter uma cue daquilo...” – o
legal dos espetáculos brasileiros é isso: você não tem nada marcado, e aí você tem
meio que guiar, construir isso... e muito com o diretor artístico, né? As vezes, ele
tem umas demandas (“Eu quero primeiro isso, depois isso”), mas tem outros que
são mais soltos.

O primeiro musical que você fez sem um Libretto pronto foi o “Grease”? Quero
dizer, aquele que você teve que marcar todas as deixas, montar quem entra por
aqui ou sai por ali?

Sim, foi bem legal, porque... mas foi um... “Vamos aí! Venham comigo, por favor!
Eu tenho certeza...”, porque eu vi que nenhum deles assiste. A equipe técnica não
assiste, né? Eu falava: “Eu assisti da plateia, eu vi como pode funcionar melhor.”

Ah, sim! E você pegou o “bonde andando”...

Sim! Eu entrei na segunda semana depois da estreia (primeira ou segunda semana).

Mas teve algum que você acompanhou desde o primeiro dia, sem nada marcado, com tudo do zero? Aquele que você fala “vamos lá... que história vai ser
essa?”...

Sim. (risos)
Esse também é um pouco complicado porque tudo, tudo, tudo, tudo, tudo queriam
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que eu resolvesse, assim... “Mas isso daí não é comigo!”, “Ah, mas me falaram
que você faz tudo acontecer!”, “Não, eu boto ordem nas coisas, eu faço ele funcionar, mas não me pede para ir atrás de uma fita que eu não vou! Eu preciso estar
aqui!”... “Ah, mas não é você que vai contratar o cara do som?”, “Não! Eu posso
te indicar... mas quem vai contratar é você! Quem está com a grana no bolso é
você, não sou eu!” (risos)

Interesse que eu tenho também percebido duas movimentos distintos: no teatro musical, por ser uma empresa (ter esse pensamento empresarial), as coisas
estão muito compartimentadas – que é isso que você falou no começo – então,
as funções são muito claras: você vai fazer isso, e você vai até aqui, essa é a
sua função; passou disso, já é a função do company manager, por exemplo. E,
no teatro de grupo, por conta da horizontalidade e até das hierarquias estarem
mais diluídas, o stage manager (que no teatro de grupo é chamado de diretor
de cena) acaba sendo o stage manager, o company manager e, as vezes, até o
diretor residente! Ou seja, você assume tantas demandas que tem um momento que você se pergunta “Meu Deus! Eu assumo quantas funções?”, porque as
coisas estão muito próximas, e é muito fácil você se ver fazendo coisas que não
são demandas tuas...

É muito fácil! E eu não tenho absolutamente nada contra isso, mas o risco é que
não tenha um responsável por trás de uma coisa que seja importante, isso eu
acho um risco grande, né? Por que quem que vai ensinar o técnico para mexer
com esse carrinho, com essas rodas nesse tempo que você precisa da música de
seis segundos? Não vai ser o diretor artístico, não vai ser o diretor musical, não
vai ser o company manager, não vai ser o produtor, não vai ser o diretor de palco,
não vai ser o ator... quem que vai ser? Vai se deixar, como na maioria das vezes
acontece. “Ah, não, deixa... ele não entendeu muito bem, mas dá para fazer!”, no
teatro musical, não dá para fazer! Não tem abertura para isso! Não tem chance!

Eu ensaio com os técnicos. Os produtores ficam loucos, mas eu acho que eles
têm que chegar antes da estreia e não só quando eu vou para o teatro, porque
o técnico que trabalha no teatro de grupo também não pode ser esse cara que
só chegar lá e faz de qualquer jeito. Eu sempre faço essa conversa: “Bem, as cenas que a gente tem são essas”, aí eu mostro as plantas do cenário cena a cena
(nem que sejam desenhos a mão ainda), “aí, entra isso, isso entrou por causa
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disso, isso vai acontecer durante, isso vai ser antes, isso vai ser depois, isso vai
ser no blackout, isso vai ser na transição...”. Eu discuto com eles: “que figuras
vocês são aqui agora?”, porque no teatro nem sempre você é invisível, inclusive,
muitas vezes, você usa figurino para entrar e fazer algo durante a cena, então,
é preciso que você também construa essa personagem que opera o espetáculo.

Olha, que interessante isso... porque essa ciência de colocar figurino no técnico
vem muito do teatro musical, desse cuidado de não quebrar a história. Então, eu
acho que o teatro musical, na verdade, tem trazido muito conhecimento para nós.

Sem dúvida, ele tem dado muitas oportunidades para o técnico brasileiro aprender. O teatro musical tem sido uma grande escola para o técnico brasileiro.
Assim como as grandes companhias da década de 50, por exemplo, também
contribuíram no seu momento histórico. Uma vez, eu conversei com um profissional que trabalhou para eles, e todos os códigos que eles usavam naquela
época ficaram por muitos anos vivos nessa instrução informal do técnico de
palco brasileiro, sabe? Inclusive, nós tínhamos a figura do ponto, por exemplo.
No México também existia ou existe essa figura do souffleuse (como falam na
França, onde ainda ele existe)?

Sim.

Eu vejo no calling um pouco dessa figura do ponto, não é?

Sim!

Estou falando muito, me desculpe. Mas são ideias que têm me atravessado,
como essa questão do ponto que, aparentemente, existe agora num outro formato dentro dos musicais., porque é como um ponto para os técnicos, não é?
Acredito que esse formato de teatro musical no Brasil – uma empresa, com
hierarquias e funções bem definidas – tem possibilitado que o técnico de teatro
conheça na prática outras formas de realizar o seu trabalho.
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O que é um risco também. Esse sistema que é de fora (que é “dos gringos”), eu
acho que funciona porque a gente elimina confusões, por um lado. Por outro lado,
tudo vai ter um dono. Então, quem que vai cuidar dos óculos quebrados? Se não
tiver alguém responsável pelos óculos, ninguém vai cuidar dos óculos quebrados,
sabe? “Ah, não é contrarregragem... não é figurino... não é peruca... não, é o ator...
mas de onde o ator vai tirar dinheiro para consertar esses óculos? Ah, então é produção! Então, o ator vai continuar entrando com esses óculos quebrados...” – esse
sistema elimina esse tipo de coisa, porque sempre vai ter alguém “dono” (entre
aspas) e responsável por algo.
Por um outro lado, microfone, som e perucas.. tem os casaizinhos dentro de uma
produção, né? Som e luz é um casal, e que se não se dá bem... microfone e peruca
é a mesma coisa! Sabe, tem as turminhas que têm que estar muito bem articuladas. Então, chega a peruca e não dá para colocar o microfone, aí o microfonista
passa a tesoura e quebra a rede da peruca para entrar o microfone, e chega a peruca no final da apresentação com o tule completamente rasgado, e é um tule que
não tem no Brasil, que veio da Espanha, e havia sido foi feito um pedido há tantos
meses atrás para ele vir colocar todos os fios dentro da peruca.. ou seja, os erros
estão indo à frente do trabalho que alguém já fez, entendeu?
Então, eu entendo... porque eu sou de teatro – antes de mais nada, eu sou de
teatro, de comunidade, de coletivo, de entender que somos muitas pessoas fazendo muitas funções e vamos aí... Eu montava os meus exercícios, eu montava
as minhas apresentações, eu ia para os teatros que a gente se apresentava com
o figurino na minha mão, eu criava a minha maquiagem e eu era responsável por
ele. Eu aprendi muito com o teatro também.

Em cada espetáculo você aprende alguma coisa nova como stage manager também...

Sempre!

Vai muito além do calling, né? Porque muitas pessoas só relacionam a figura
do stage ao calling, inclusive nos livros de stage management é assim! O que é
uma foto de um stage manager? É ele na cabine!
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É! (risos) É ele com o intercomm, rádios, telas...

Só que ele é mais que isso, né?

Ele é um pai. Ele é uma mãe. Ele é um cérebro. Ele é o cérebro da companhia.
“O que que vai acontecer às três da tarde hoje?”, “Vai para a sala de stage management, porque eles vão te informar!”; “Ai, o que que precisa ter no palco para o
cara que comprou a apresentação?”, “Fala com os stages, eles vão saber te falar
o que precisa”... e esses caras sempre vêm para nós, né?

E sempre foram equipes de stages ou você já trabalhou sozinha?

Já trabalhei sozinha... ih... puxado.

Eu fico pensando nessa primeira montagem do “Les Mis”... tinha uma equipe de
stages ou veio só você?

Sim. Não tinha stage manager no Brasil.

Você fez o “Les Mis” sozinha? Coitada!

Sim... (risos)

Daí que você viu a necessidade de ensinar outras pessoas também, para elas te
ajudarem, né?
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Sim! Por que eu vinha... na verdade, eu falei para o cara “Vai lá, me arruma qualquer coisa! Qualquer coisa, só quero trabalhar! Não quero ficar em casa parada!
Seja o que for.... contrarregra, camareira, bilheteira, não sei...”, “Ai, Leslie, eu consegui te colocar na equipe de stage management!”, “Uau! Vai ter equipe de stage
management?”, “Sim, consegui te colocar dentro da equipe.”, “Que incrível! Arrasou! Então eu vou continuar fazendo o que eu já estava fazendo”...
Aí, eu vim... só que eu cheguei duas semanas atrasadas nos ensaios, e aí: “Oi, tudo
bem? Desculpa... cheguei!”, “Ai, você! Você já chamou (o espetáculo)?”, “Sim, eu
já chamei.”, “Então, chama aí!” (risos), “Chamar com o quê?” (risos) – é porque no
“Les Mis” tem (um palco) giratório, né? E geralmente já se é usado nos ensaios,
não se faz a montagem do “Les Mis” sem o giratório porque é parte crucial da encenação inteira – e, “Ok!”, “Você não fala português?”, “Não!” (risos)... “Bom, eu
te dou um ‘Go!’, poder ser?”, “Ahn?!”, “Como se chama quando vocês querem já,
algum negócio já?”, “Vá!”, “Então, eu vou te falar ‘vá’!”... (risos)

Você tem consciência que você criou muitas nomenclaturas para o teatro brasileiro, né?

Sim. (risos)

E eu acho ótimo que tenha sido você. Por que não é uma pessoa que tem como
língua materna o inglês, você tem o espanhol que é uma língua com uma raiz
um pouco mais próxima da nossa. No Brasil, a maioria dos técnicos hoje atende
pelo “vá!” e não pelo “go!”, que é como os livros de stage management ensinam.

Obrigada.
Eu posso te mostrar rapidinho uma coisa muito bonitinha? Eu ensino “vá!” no
meu curso. É bem rapidinho... (Leslie liga uma gravação em seu celular com seus
aprendizes dizendo “vá!”). Você viu a força do “vá”? Não é só um vá... é intenção.
Porque tem que ter uma intenção, tem que ter uma força, tem que ter uma intenção. Teve um momento até, que eu desligava a luz e falava “ouçam ela, e vocês
vão bater com a caneta na mesinha ao comando dela de ‘vá!’”, e até todo mundo
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dar certo na mesma hora, ela ficava dando “vá!”.

Por que não dá pra ser ansioso quando se faz calling, né?

Não dá! E tem que ter um perfil também. Têm pessoas que tem toda uma organização, planilhas e tal, mas não é todo mundo que tem esse “pic”. O stage manager
tem uma postura, o stage manager tem um certo ritmo, tipo o bailarino... na hora,
você vê quem é bailarino, quem é cantor, quem é ator, quem é músico – se você
vai para um refeitório de uma companhia quando está todo mundo comendo, e
se você colocar todos eles vestidos iguais, você na hora sente quem é bailarino,
quem é músico, quem é ator, quem é cantor, quem é o chato... e você vai notar o
stage manager. Quando ele tem o perfil de stage manager, você vai notar ele na
hora. Ele tem uma postura, ele tem um “pic”, ele tem um olhar, ele tem esse olhar
360º que já está em nós, né?

Algo que a gente treinou, né? Por que também é uma construção.

Sim... a gente tem que treinar isso. Entrar na sala de ensaio... “cara, cuidado!”,
sabe? Para mim, a criação é muito sagrada... a criação para mim é um ato sagrado.

E você acha que todo técnico é artista, Leslie?

Todo. Todo mundo que faz teatro é artista.

Eu costumo dizer que o artista também é técnico. Então, somos todos artistas
e técnicos?

Todos. Absolutamente todos... eu concordo plenamente. Todos temos uma sensibilidade para estar ali, e se não temos essa sensibilidade, não estamos no lugar
certo.
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Ao mesmo tempo em que as coisas parecem estar muito prontas (você tem
um Libretto pronto para chamar as cues, você vai lá, e chama as cues), e é algo
aparentemente muito simples... mas há espaço para a originalidade ali, não?
Principalmente quando algum erro acontece, ou na hora de tomar uma decisão
por causa de algum problema... como na história da ponte do “A Bela e a Fera”,
você tem que olhar e dizer se aquilo vai entrar ou não, se vai dar tempo ou não,
é uma decisão sua naquela hora! E você está ciente do que isso pode significar
para o espetáculo.

Sim!
Engraçado, eu já treinei para fazer esse calling aí... nossa, eu treinei um monte de
pessoas! Umas dez, quinze, por aí... foram muitas, e cada um tem o seu ouvido.
Ouvido é uma coisa que nem digital, que nem coração. Aliás, eu faço um exercício
com as minhas turmas bem interessante: você sabe que cada coração tem um
ritmo diferente, um som diferente, tem gente que pode ser bem magrinha mas
você coloca o ouvido no peito e não alcança... cadê o coração da pessoa?... tem
outros também que você nem colocou a orelha, e já está ouvindo as batidas...
e isso marca muito o ritmo da pessoa, o ritmo interno de cada um de nós, né?
Então, o ouvido é a mesma coisa, a visão é a mesma coisa, a garganta é a mesma
coisa... quer dizer, todos funcionamos com o mesmo, porém, cada um tem as suas
diferenças. Tem aqueles estudiosos que dizem “Ah não, se tem a sobrancelha
reta é barítono, se tem arcada é tenor...”, é? E é mesmo, é físico. É uma coisa
completamente física se você vai ser soprano, barítono... então, todos nós temos
os nossos jeitos de absorver os impulsos que vem do nosso exterior – que é uma
outra parte que eu dou nas aulas. Na verdade, eu começo por aí: o que nos faz
iguais e depois o que nos faz diferentes. Então, o que nos faz diferentes são os
nossos sentidos, principalmente. Depois vem a parte do nosso entorno, como
você está, e como você desenvolveu esses sentidos (os seis sentidos, por que a
intuição é um deles e é importante). Então, como você desenvolve esses seis sentidos? E outra coisa que o stage manager tem que ter é essa capacidade de saber
que cada pessoa é uma consciência, tem uma história e é preciso ter respeito por
ela. Cada um de nós tem a sua história e tem o seu talento. Por exemplo, nas audições, os cantores vendo os bailarinos cantando, e eu sempre falo “mas ele dança, hein...”, e aí os cantores fazem o teste nas audições de dança, e os bailarinos
“Ihhh...”, e eu digo “Mas ele canta, hein... cuidado!” (risos)
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É preciso respeitar o repertório da sua equipe.

É! Por que ele decidiu fazer isso da vida!
Uma das conversas que eu sempre tinha no começo de cada produção era essa,
eu juntava a companhia inteira: “Vocês estão vendo... sei lá, oitenta, cem, cento e
cinquenta pessoas? Então, vamos fazer uma rodinha? Se conheçam, porque tem
uma coisa muito importante: aqui, nesse espaço, tem uma estrela bem grande,
e é o espetáculo. Não é nenhum de vocês. Eu não sei se o seu nome está em
maiúsculo, negrito, sublinhado; e o outro não. Não tem ninguém aqui a toa. Dessa
turma toda, não tem ninguém sobrando e não tem ninguém faltando. Estão todas
as pessoas que precisam estar para esse espetáculo acontecer, para esse relógio
andar, cada um com a sua sensibilidade, cada um com a sua função.”
Mas me diz se um técnico de varanda não tem que ter essa sensibilidade para
você falar “Não, vai mais devagar!”? O jeito que eu trabalho com a minha equipe
sempre foi assim: “Ouve a música... plim plim plim... então, vai como uma seda...”,
e aí dá certo! Por que se você vai no “Mais rápido! Não tão rápido! Menos! Menos
rápido! Ai, não! Muito mais rápido!”, aí não dá! Por que, se não, você é o diretor
artístico na plateia berrando com a equipe técnica: “Ô, você... vai para a direita!
Não! Para a outra direita!” (risos)

É complicado... no teatro tem muita gente que ainda não entende as funções e,
no teatro de grupo, as vezes, é tudo tão fluido que parece mais complicado ainda
de explicar.

Aí que vira um stress, e vira uma briga, e vira um “Ah, não vai dar certo!! Vamos
aí!”... (risos)

Eu gosto de uma frase sua no começo do livro que diz que o stage manager
deve ser um elo entre a produção e o artístico, ou seja, é preciso saber quais
são os anseios dos artistas, e também é fundamental conhecer a realidade da
produção. E, as vezes, é muito chato ser aquele que diz não, né?
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Desse jeito eu me apresento com os músicos e com o elenco: “Eu sou Leslie, eu
sou a chata. Eu sou a pedra no seu sapato. Não me provoquem! Não me provoquem... se está escrito que vai começar às dez, vai começar às dez. Se você não
vai estar às dez, eu vou marcar um amarelinho!”, sabe aquela marquinha amarela
que as pessoas colocam nos atrasos? Fui eu que inventei, tá? (risos) Direitos autorais para a canetada amarela! Por que essa eu inventei lá no México... Eu falei para
uma amiga minha: “São armas psicológicas que funcionam muito bem!”. (risos)

Eu brinco que uso um carimbo de “caveirinha” com os atrasados...

Ah, eu vou roubar essa! Nossa! (risos) Eu juro que vou roubar essa ideia... Eu só
quero fazer mais um para usar o carimbo de caveirinha! (risos)

Leslie, aqui no Brasil, você só fez teatro musical ou fez eventos também?

Teve, mas eu não curto muito eventos. Aliás, eu também fiz muitas montagens
de final de curso em algumas escolas, mas eventos... eu não curto muito. Eu não
curto muito a linguagem dos eventos, sabe?... “Não, porque o cliente não está
gostando do vaso.”, “Cliente, ahn?! Mas o cliente não está vendo no cronograma
que eu vou colocar uma luz nesse vaso às sete, e que, para eu montar a luz no seu
vaso às sete, eu tenho que montar a mesa, montar o carpete...”, “Ah, mas ele quer
ver agora!”. O “cliente deus” não me pega... E aí, quando eles vão para o teatro
“Não, porque o cliente”, “Quem é o cliente?”, “A plateia convidada”.

Você chama os técnicos pelo nome?

Sempre. Eu decoro o nome de todo mundo. É a primeira coisa que eu faço: decorar o nome de todo mundo.... do elenco, dos músicos (as vezes, eu demoro um
pouquinho porque a gente não tem tanto contato com eles, mas eu tento mesmo
assim), porque é a referência, né? Eu decoro quem mexe com tudo, e se alguém
ficar doente...nossa, eu faço questão de saber o nome de quem vai fazer no lugar.

524

Acho que existe uma diferença nas tabelas de um diretor de cena e de um stage
manager quando se pensa na tabela com os dados da esquipe, por exemplo. Eu
tenho anotado nome completo, nome artístico, função que exerce no espetáculo RG, CPF, DRT, e-mail, celular, alergias ou alguma restrição específica que ela
tenha me contado (isso eu decoro). Mas, como no teatro de grupo nem sempre
existe alguém que faça as vezes de company manager, eu acabo assumindo isso
porque me dá uma certa segurança.

É, alergias é bem importante mesmo... aliás, você sabe que, naquela versão
do “Les Mis”, tinha palco giratório e, quem estava com febre, não podia fazer a
apresentação. Porque além do palco giratório, ele era em 30º... e era proibidíssimo!
A primeira coisa que me falaram foi: “Leslie, quem estiver com febre, gripado, seja
da técnica ou do elenco, ou seja o stage manager... não importa, não entra!”

Eu aprendi a decorar isso de alergias ou alguma restrição, por exemplo, depois
que eu vivi uma experiência dessas na prática, com uma atriz que tinha labirintite e não se sentiu bem durante o espetáculo.

Isso são coisas que a gente vai aprendendo por apresentação, né?
Cada apresentação é uma, e em cada espetáculo a história vai ser contada de um
jeito. A gente tem que ser super adaptável, né? Tem os padrões, tem os códigos,
as normas... mas tem uns que você fala “Meu... isso não se aplica aqui dentro.
Nesse espetáculo, não se aplica”. Uma vez eu briguei com uma produtora por
causa disso, porque um desses bem grandões (tipo “Fantasma da Ópera”, “A
Bela e a Fera”) tem que ter uma mega coxia, e a coxia é uma apresentação, é um
outro espetáculo fora do palco... mas se coordena tão bem quanto as coisas do
palco, então, ninguém que não faz parte dessa rotina pode estar ali, pelo menos
não comigo. Quer ir? Quer conhecer? Então, eu vou te levar, você me dá a mão,
e você vai ficar no meu braço grudado em mim o tempo todo, e se eu parar você
para, e de preto, e tal. Só que a gente tem esse entendimento que uma coisa é o
“Fantasma da Ópera”, outra coisa é um lugar onde existem duas coisas de contrarregragem, mais uma cama e mais um sofá, e que a coxia é enorme e que dá
para uma pessoa ficar super na boa... “Porque está deixando essa pessoa subir
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para a coxia?”, “Porque não? Ela não me atrapalha, e está com roupas pretas, já
combinamos”.

Você marca a coxia toda?

Sim, faz parte dessa disciplina, dessa rotina, dessa limpeza... eu marco corredor,
e aliás, é incrível! Porque eu marco o corredor, e eles vão na hora! No “Priscilla”
(musical “Priscilla, rainha do deserto”) era até hilário! A gente marcava o corredor
e, as vezes, ficava só o corredor e a coxia vazia sem nada, e eles se batendo no
corredor “Vai, vai! Anda rápido!”... mas a coxia estava vazia!! (risos) E as pessoas
respeitam! Juro por Deus! Uma fita vira um corrimão! Por isso que eu falo: quer
ser respeitado? Seja limpo, seja organizado e mantenha uma rotina.

Você sistematiza o seu trabalho a partir da Bíblia que vem?

Hummm... sim. Eu acho que sim, porque tem documentos que a gente tem que
passar para frente, né? Então, eu faço as minhas tabelinhas (que eu aprendi, fui
criando umas e outras, e mantenho), mas... por exemplo, essa da varanda para
mim não muda porque ela sempre vai ter as mesmas informações na ordem certa,
então, quando eu me encontro com os técnicos, eu já fiz... “Ai, Leslie, obrigado!
Você é tão organizada, você arruma a nossa vida!”, porque eu passo para eles
(não são eles que vão me passar), eu faço para eles e digo “Olha, está aqui! Aí vocês decidem quem vai fazer o quê, e depois vocês me passam os nomes de quem
vai ficar em qual coisa”... ah, e nessas temporadas que são longas, a gente sempre
treina pessoas também para as próximas. Agora está mais estabelecido, né?
Mas eu falo: “Aqui você é o chefe, porque eu quero que você seja chefe. Você decide, eu confio em você. Mas eu já vou te falar que essa vara 45 tem dez marcas,
e essas varas 1 e 2 descem em três segundos sem bater no piso, sem frear para
depois... é pá-pum”. Então, eles colocam os mais feras na frente e os mais novos
lá atrás... e quando alguém de trás for vir para a frente, eu preciso saber. Não se
muda nada sem eu saber. “Ai, tudo bem ele fazer?”, “Tudo bem! Ele ensaiou ou
não?”, “Não, não ensaiou”, “Então, não. Ele primeiro ensaia, e depois ele entra
para a apresentação.”
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No começo da nossa conversar, você falou da importância do stage manager estar desde o começo do processo e que, mesmo quando o Libretto vem pronto,
o tesão é o mesmo, só é diferente de ter que fazer tudo do zero...

Sim, porque a gente tem que traduzir e adaptar.

E como é a sua comunicação com a equipe de luz, por exemplo? Eles ficam com
você no calling, mas se der algum problema no refletor eles te avisam?

Sim, e a maioria das vezes sou eu quem falo. (risos) “O seu moving não está
louco?”

Geralmente, eu tento traçar um perfil de quem vai fazer o quê na coxia, e distribuo as sequencias de ações de acordo com as habilidades de cada um dos técnicos. No seu caso, você entrega a lista de movimentos e eles que se distribuem?

Sim, são eles que vão ficar responsáveis por isso. Não coloco exatamente a pessoa para não forçar uma coisa que para ela não dá. Por isso que a gente tem os
dry-techs que são os ensaios técnicos para ir vendo esse tipo de coisas, essas
habilidades de cada um... “Espera, você é muito pesado! Não vai conseguir entrar
com uma cadeira em dois segundos, porque eu te ouço entrando no palco... então,
cadê o fortão magrinho?”. Mas eu deixo eles porque tem essa parte que é da sensibilidade de cada um, que é muito orgânico de cada um. Se não dá certo, eu falo:
“Não tem mais ninguém?”, “Não tem.”, “Então vamos ensaiar para fazer isso.”

Mas eles te ajudam a solucionar coisas?

O tempo todo, para mim a equipe técnica é “parceiraça”! Por isso que eu preciso
aprender o nome deles. Eu crio uma comunicação com eles por intercomm que é
particular a maior parte do tempo, mas também eu me dou muito com eles, sabe?
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Eu cumprimento todo mundo, e a gente sente assim no olhar – nem é “oi” todo dia
porque são muitas pessoas, mas é sacar como está cada um deles. A gente tem
que se apoiar muito porque o espetáculo é de todos nós. Eu tenho a direção, mas
quem vai executar são eles, então, se eu não trabalhar com eles eu estou perdida!
Eu vou errar, e eles vão errar.

Você já fez teatro de grupo depois que começou a fazer musical?

Não.

Você conheceu muitos stages antes de ser stage manager?

Não. Eu conheci os stages com quem eu fiz o “Fantasma da ópera”, que foi a minha primeira.

Você fez no México o “Fantasma”, e depois veio para o Brasil fazer, é isso?

É... me chamaram e falaram que me queriam como chefe, e eu disse não... “Mas
como não? Você está louca?”. Eu não estava preparada para ser uma chefe.

Mas não tinha só você aqui?

Sim... (risos) Tinha também mais duas meninas: uma delas era atriz e queria ser
diretora de teatro, e a outra já tinha trabalhado num evento ou coisa assim. Daí,
me falaram “Leslie, a gente precisa de você como chefe porque, pelo menos,
você já tem uma experiência. Elas não têm! Então, eu preciso de uma pessoa que
tenha uma experiência com a função, que saiba como se trabalha num musical
desse porte.”. E o “Fantasma” é um dos mais complicados que tem, né? Então, o
“Fantasma” foi a minha faculdade, o meu doutorado... porque é muito complicado!
Tem de tudo: tem cantor de ópera, tem bailarina de ponta, tem ator, tem músicos,

528

tem as estrelas dentro dos músicos, tem o lustre, tem pirotecnia, tem gelo seco,
tem automação... tem tudo! É “a” faculdade mesmo, então, tem que ter uma puta
organização.

Então, você chegou e eram só você e mais duas meninas?

É, e eu não falava português.
Então, me falaram “Leslie, a gente quer você como chefa”, “Mas eu não sei ser
chefa! Eu estou vindo agora...”, pelo menos eu aprendi a fazer o calling lá, e eu
chamei bem pouco no “Fantasma” lá, éramos quatro... aí, falaram com a produção
na época... “Mas não, diretor de palco não precisa.”, aí a equipe do espetáculo
falou “Não, nós queremos uma equipe de stage management funcionando como
uma equipe de stage manegement.”, eu falei “Então, está bom... beleza, estou
aqui... vamos aí!”.

Mas hoje você conhece vários stages?

Uhum... sim, porque eu conheci todos os que vinham para montar isso aqui depois.

E também porque você formou muita gente.

Sim! Sim... e já está na terceira geração, já tem as pessoas que foram treinadas
pelas pessoas que eu treinei. Eu acho que ainda estamos na terceira geração, não
passamos para a quarta, mas não sei... não sei mesmo.

E quais são os elementos fundamentais para a formação de um bom stage manager?

O perfil é básico. O perfil é muito importante... a agilidade, aquela coisa do ouvido,

529

esse campo de visão, se está por dentro ou se está por fora, é... teatro! Ter essa
coisa de teatro, esse respeito, essa paixão, esse curtir estar nessa caixa, sabe?
Porque demanda tanto, né? Musical é extremamente demandante. Por isso que eu
estou aqui em Santos, eu cansei, eu fiquei esgotada.

E você resolveu tirar esse tempo para você?

Porque eu já estava perdendo a paciência muito rápido, e não é bom, porque eu
sou uma pessoa paciente.

Você está aqui há quanto tempo?

Desde 2001, e em Santos já faz um ano. Fiz o “We will rock you”, me dei um mês
de viagem, e aí eu vim.

Quando eu te perguntei sobre formação, eu fico pensando porque, para além do
perfil do aluno, tem um caráter estrutural, né? A gente precisa de uma estrutura
para que um stage manager possa aprender a fazer, tem que ter um equipamento para o calling, tem que ter um palco.

Sim! E uma certa dose de adaptação, porque eu treinei... acho que umas trinta e
tantas... é bastante... mas muitas delas sem perfil. Olha, que não soe como preconceito, pelo amor de Deus... mas eu acredito que cabeça de ator não vai se dar
muito bem na função, porque eles vão ficar muito por dentro do palco sem entender que o que está na coxia exige tanto quanto uma nota aguda bonita. Então,
eles não tem essa visão, não tem essa paciência, não tem nada disso... então, eles
começam a mandar. Começou a mandar, já me irritou. Eu não mando, eu entrego
o que tem que ser feito, eu explico como tem que ser feito, e vamos fazer juntos.
Isso de “Ah, traz a cadeira aí!”... não, eu não aguento! Por isso que estava te contando que eu conto de cada cena para eles, porque eu envolvo eles na história.
Porque eles vão fazer parte dessa história. Porque eles são a história. Não vai ter
um “A Bela e a Fera” sem a casinha da Bela! Ou vai, mas puta trabalho para o
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diretor e o ator ficarem imaginando e fazendo com que a plateia imagine uma casinha que está na cabeça dele... quer fazer isso? Vai para um outro lugar que não o
teatro musical. Então, a gente tem que envolver, todos nós somos um organismo
vivo e todos nós precisamos estar trabalhando juntos.
E têm pessoas também que não... que, as vezes, não tem essa coisa de entender
porque o elenco se separa em três grupos ou quatro grupos: principais, ensemble
masculino, ensemble feminino – “Mas porque que é ensemble?”, “Porque não são
coro! (risos) Porque não são “árvore um” (risos) e não são coro”. A gente divide
assim: principais, ensemble feminino, ensemble masculino e swings (e dentro dos
swings vão ter os covers); e as pessoas não estão abertas a aprender nem esse
tipo de coisa, esse tipo de nomenclatura que faz parte do cotidiano do trabalho
quando a gente está ali dentro, entendeu? Tinha um diretor que a temporada inteira – temporada de, não sei, umas quatrocentas apresentações – ficava “ôh, ôh,
você...ôh! ôh, gerente?!”... nossa, eu virava só porque eu via alguém chamando
alguém, e esse alguém não respondia... “ahn? Ah, é comigo?”.
Então, para resolver as coisas, você tem que saber com quem você está trabalhando, e isso faz parte do perfil do stage manager. Então, tem um cara que veio um
dia brigar comigo (um stage manager) porque eu parei a briga dele na coxia com
o maquinista... “Oi? Você esta brigando comigo agora porque eu parei a tua briga
com um maquinista na coxia? Vai embora, querido! Tchau! Você não pertence...”,
“Ah, mas você esta dando a razão para o maquinista!”, “Mas muito! Muito! E eu
não estou nem aí sobre o que era a briga. Mas você, stage manager, está ali para
abafar a briga e não trazer a briga! O maquinista tem o pavio curto, mas você...
stage manager? Não pode de jeito nenhum, porque você está colocando em risco
o espetáculo.” – e nós estamos ali para fazer o contrário: para afastar todos os
riscos, para afastar todos os perigos, para afastar tudo o que pode acontecer de
errado no espetáculo.

O nosso trabalho não é só técnico e estético, ele é ético também; e é a ética que
é a base para que esse trabalho aconteça.

Completamente. Ser profissional. Colocar um objetivo maior na tua frente, na frente de você mesmo. Se você não conhece seu limite, quem vai conhecer o seu
limite? Então, você tem que se conhecer muito bem, e isso é uma outra coisa do
perfil do stage manager.
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E quais as principais fragilidades que você, como técnica, observa na cultural
teatral brasileira?

O descuido, a falta de respeito... estou indo pesado, né? Mas é preciso uma consciência do trabalho como um todo. As pessoas esquecem que a meta, o objetivo,
é o mesmo para todos. Então, essa falta de direção é um perigo, e quem que vai
dar essa direção? Pode ser qualquer um que tenha essa hierarquia, e eu não estou
falando de hierarquia dono da empresa, de jeito nenhum – eu sou bem pé no chão,
sabe? Não tenho essa de “É o dono, então, ele pode entrar na coxia a hora que ele
quiser”... desculpa, “não”, e por ser o dono ele deveria saber que não, porque ele
tem que cuidar do que ele criou para estar ali. Então, estou falando em hierarquia
como uma pessoa que está numa posição acima ou abaixo (porque, tristemente,
tem que ser vertical), e quem mais para cima está, mais conhecimento e mais
visão tem das coisas. Então, pessoas entrando hierarquicamente numa posição,
mas sem ter essa visão a mais, é o que atrapalha muito os processos, e a gente
emperra ele... e chega uma hora que você fala “Putz, não dá! Plateia, me desculpem, mas eu não estou conseguindo que isso aconteça!”, porque quem deveria
resolver, não resolve! Não resolve por não ter esse... não é falta de conhecimento,
não é falta de aprendizado, é falta de respeito e é falta de humildade.
Então, “Quer ser alguém na vida? Não vá para o teatro.” É assim desse jeito que
eu falo com o elenco quando a gente tem que dar um puxão de orelha... “Vocês
vieram para o teatro musical para ser famosos? Não é aqui.”, “Vieram ao teatro
musical para começar a ser convidado para ir a estreias, ir a festinhas, e você colocar no seu facebook, e todos mundo vai começar a te ligar? Mas vão parar de te
ligar quando a temporada terminar! E ninguém vai te parar na rua! (risos) E ninguém vai abrir a fila do mercado para você comprar antes porque te conhecem.”.
Então, quer ser esse alguém importante na vida? Não vá para o teatro! Teatro é
comunidade. Se não se faz sucesso numa temporada, é para todo mundo que não
se fez o sucesso; se foi um grande sucesso, o sucesso é de todos nós. Porque,
se a gente faz sucesso numa temporada, é porque todo mundo conseguiu fazer o
seu do jeito certo, ou pelo menos respeitar ao ponto de deixar acontecer do jeito
certo.
Teve uma menina que, em um espetáculos desses, ela era uma das swings, e ela
ouviu um barulho no microfone durante uma cena que tinha muito coro (e era um
espetáculo pequeno), eu fui para o som e falei “Gente, o que está acontecendo?
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De onde vem esse barulho?”, “Não sei”, daí eu fui para a coxia, perguntei e “Ai, fui
eu. Desculpe, é que como o microfone não estava sendo usado, eu coloquei aqui.”,
“Como assim? Porque o microfone não está sendo usado? E porque o microfone
está aberto? E porque você pôs ele ali?”... sabe esses quadradinhos de sistema
que diz “não é teu, não toca”? Não te corresponde, não cria bagunça! (risos). Aí,
eu fui descobrir que os swings tinham combinado com o diretor musical da peça
de sempre subir para cantar os coros, mas eles não estavam subindo mais... Ah,
era esse espetáculo que eu fazia sozinha, que eu não tinha equipe!

E ninguém te avisou?

Ninguém me avisou... e ainda bem que ele resolveu tirar o microfone dali. Mas aí,
eu fui atrás dos swings para saber “Oi, meninos! O que é que está rolando aí?”,
“Ai, desculpa, é que eu estou aprendendo o principal para eu estrear...”, e eu falei
para ela “Bom, e qual é atua desculpa?”, “Ai, Leslie... pelo amor de Deus, você
acha que a plateia vai sentir a falta da minha voz?”. (silêncio) “O que você está
fazendo no teatro musical? Porque você escolheu fazer isso na vida? Porque estar
aqui? Só para quando tiver uma personagem? Você não curte mais cantar? O que
você está fazendo aqui?”. Juro por Deus... nossa. Aí, você fala “O dia que eu começar a chegar cansada, eu vou me retirar.” (risos) De verdade... eu estava muito
cansada já.

A equipe técnica brasileira merece ser mais valorizada?

Muito mais... por favor.

E como você acha que dá para valorizar a equipe técnica, Leslie?

É entendendo o que eles fazem. Mas como você vai conseguir que uma pessoa
coma feijão se tem preconceito de gostar de feijão? Como você vai obrigar uma
pessoa a abrir a boca e falar “Coma feijão!”? Não dá, não dá!
O máximo que eu posso fazer, estou falando por mim, é falar “Oi, produção! Qual
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é o seu calendário de produção? Quanto tempo a gente vai ter de dry-tech?”,
“Ahn!? O quê?”, “De ensaio técnico no teatro”, “Ah, o elenco chega...”, “Não,
não... sem o elenco, só com a equipe técnica?”, “Ah, não!”, aí vem toda a conversa
do porque... Teve uma outra produção daqui do Brasil também: “Produção, vocês
vão querer calling?”, “Ah, eu vou... a gente vai fazer com calling sim!”, porque agora virou luxo ter um stage manager num programa... “Eu faço musical, eu tenho
um stage manager!”, sem nem ter ideia do que a gente faz, mas tudo bem... “Tá,
é bom saber porque daí eu já passo a lista do que a gente vai precisar.” Depois, a
chatinha fica: “E aí, como está indo essa lista?”, “Não, fica tranquila que no primeiro dia já vai estar tudo lá”... passa o tempo, e nada de resposta, nada de resposta.
A gente fez... não tivemos dry-techs... e gritos, gritos, gritos de “Não é assim que
entra com a casinha!”, “Mas eu nem consegui marcar a casinha!” (risos)... e nada
do intercomm! Eu ia “Ai, entra mais para cá... eu te aviso”, e corria para a outra
coxia: “Olha para mim, que eu vou fazer um sinal... ‘vá!’”. Nossa... assim, de enlouquecer! Por isso que eu fiquei tão cansada! Aí, um dia antes da estreia, eu já de
saco cheio “Produção e direção técnica, vocês querem o que? Com calling ou sem
calling? Porque hoje eu não vou dormir, hoje eu vou para casa fazer o meu calling
ou fazer os tracks para todos os técnicos. Qual é o trabalho que eu vou fazer? Porque era a direção técnica que não queria entender que a produção queria calling,
porque a direção técnica vinha de sei lá que tipo de teatro que não era musical, e
eles sempre tinham feito todos o espetáculos sem calling e sempre deu certo. “Ok,
mas era musical?”, “Não, era ópera”.
A gente vai conseguir fazer algumas coisas para essa equipe técnica quando as
pessoas se abrirem para a comunicação. Elas não estão abertas, elas estão inseguras, porque ainda está crescendo. O deslumbramento e essa coisa toda já está
passando – graças a Deus! – mas agora elas estão perdidas, não sabem bem.
Cheguei no outro dia... e sem brincadeira, colocaram um case desses da montagem, um intercomm, um monitor e “está aí teu calling”... Um monitor? Um intercomm? Em cima de um case?... “Ah, olha, eu já montei teu calling, tá?”... (silêncio)
Olha, o elenco passava por mim e via... sorte que a gente estava num lugar que
tinha um mercado perto, porque eu fui e eu coloquei um sarrafo na escada, uma
lanterna para eu conseguir ver alguma coisa, fui atrás de um banquinho... bem, e
vamos aí, vamos fazer a apresentação acontecer. E da onde que vem isso? De não
querer ouvir o outro.
Então, são as coisas que estão acontecendo no teatro que você fala “Porque que
você está fazendo teatro se você não quer saber do arquiteto, do escritor, do
pintor?”, porque o teatro é o conjunto de todas as artes, não? E continua sendo
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o conjunto de todas as artes, inclusive, a gente tem a possibilidade de trazer o
cinema para dentro do teatro com a projeção... e vai somando, vai somando, vai
somando, vai somando pessoas, e você tem que estar aberto a isso, você não
pode ficar isolado; por mais quietinho que você seja no trabalho, é um trabalho de
conjunto, é uma família, é uma comunidade. Então, eu acho que a falta de comunicação é o principal.
“Ah, não... mas eu venho de fazer grandes shows há trinta anos...”, “Bem vindo!
Vamos juntar a tua com a minha e vai dar super certo!”. Eu saio do teatro musical
e, cara, se eu for para a ópera, eu tenho que ficar sentada ouvindo os mestres...
Como que é? Como que você faz?... “Mas Leslie, você vem do teatro musical!”,
“Sim, do teatro musical, mas eu não fiz ópera!”. Se eu for para o cinema, eu vou
fazer o que? Vou ficar quieta, indo atrás do técnico, “Ai, como que funciona isso
aí?”, “Como que funciona essa câmera?”, “Você faz o som? Deixa eu conhecer?” –
que é como eu fiz aqui, automação toda vez eu ficava “Ai, como funciona? Como
que é?”.

No teatro musical, existe algum preconceito entre os técnicos?

Entre a equipe não. E, se tiver, eu paro com ele.

Como é ser uma mulher num meio tão masculino? Você também assume uma
postura de ir e fazer tudo, pegar caixa, peso...?

Ah... as vezes, sim! Tiveram muito preconceito comigo. Um: eu era gringa. Dois:
eu não falava português. Três: eu era mulher. Quatro: “Porque que essa menina
está mandando em mim? Como assim eu tenho que ir na deixa dela? Eu tenho que
usar intercomm o tempo todo e avisar tudo que eu faço para ela? E ela vai falar
tudo pra mim que eu devo fazer? Nós somos burros?”, “Não, você não é burro.
É porque eu tenho que juntar o teu, com o dele, com o dele, com o dele... então,
essa é a minha função, tá bom?”, “Não, mas eu posso ver quando ele entrar”,
“Não, porque não é só com ele. Eu tenho que juntar você com ele, com ele e com
ele”.
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Interessante você relatar isso, porque você foi a primeira stage manager a chegar aqui...

... uma mulher gringa...

E foi a primeira a explicar um pouco desse sistema de trabalho para muitos
técnicos, muita gente com aquele “mas eu sempre fiz isso desse jeito, para que
mudar?”

Sim... sim... foi muito complicado, e foi muita conversa... muita, muita, muita conversa. E guiar eles também sempre... “Não, você está indo um pouquinho mais
devagar” ou “Você está indo um pouco mais depressa que o normal”... “Nossa,
mas que olho, hein?!”, “Mas é para isso que eu estou, para ter esse olho.”.
E aí, eu fazia questão que todo mundo fosse assistir da plateia, e eu ganhei a
maioria dessas pessoas aí (com elas assistindo da plateia), mostrando ali como
funcionava, trabalhando dentro. Eu falava “Hoje, você vai lá ver como todo esse
mecanismo funciona”, e nossa... voltavam chorando: “Que lindo! Que demais o
que a gente faz! Obrigado, Leslie, por você estar aqui!”, “Obrigado você por me
aceitar aqui.”
Nossa, é lindo quando a gente assiste! É bem importante assistir, a gente se esquece do resultado do que a gente faz, a gente se esquece muito rápido, porque
a gente está correndo tanto, que a gente se esquece do resultado, e o resultado é
emocionante. É emocionante...
A gente precisa se dar esse tempo para conversar... “mas o que que está rolando?, “não é assim, cara”, “mas por que que não é assim?”... e dava muitos problemas por eu não saber português – era ou esse o conflito, ou o conceito em si...
“ah não, mas isso aqui não é assim”... bom, eles não estão entendendo o conceito
ou o jeito que eu estou falando para eles? Então, tinha muito a coisa do português
também.
Mas no México também deu muito para trabalho para uma stage manager chamar, ela foi boicotada no calling lá no México. Aí, eu até demorei um tempo para
entender que eles só vão boicotar quem ameaça eles, né? Então, eu não vou
ser a ameaça deles. Eu consertava muito os erros deles, e eles me ajudavam a
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consertar também os meus erros, mas eu sempre tento não errar em nada, tento
mais consertar os erros dele e falar “Meninos, nós estamos aqui juntos. Vocês
vão me ajudar e eu vou ajudar vocês, fazemos parte de uma equipe. A palavra
equipe é e continua sendo uma palavra muito importante nisso que a gente faz.
Então, somos uma equipe. Quando o diretor vinha atrás de mim “Cadê o cara
que...?”, “Não, ninguém toca na equipe, isso é comigo! Sou eu quem falo pelos
erros deles”, aí eles começaram a ficar assim “Oh, a mexicana tem caráter!” (risos)

Leslie, porque ser stage manager?

Por uma paixão muito grande em fazer parte de uma história, é uma energia assim
vital de contar a história bem contada... de você fazer jus à história e à todas as
pessoas que fazem parte dela, do dramaturgo, do compositor, de todos... de todas as mãos que já entraram para levantar isso do papel... quem que decidiu que
a Freira tinha que ficar com próteses do começo ao fim, e só com os olhos por
fora? Com todos os desafios que isso traz... qual a necessidade de se vestir essa
pessoa e você passar por esse pesadelo corporal de duas horas e meia? Para as
pessoas entrarem! Por que no teatro musical, vou falar bem do meu lado, do teatro musical: o musical é uma fantasia, é uma história fantasiosa na vida real deles.
Quando eu entendi o teatro musical... quando eu fui assistir teatro musical pela
primeira vez... gente, porque que eu não estou cantando para você tudo que eu
estou sentindo durante essa conversa? Se eu cantasse para você e dançasse para
você em alguns momentos da entrevista, isso estaria entrando numa realidade do
teatro musical, e você ia pirar comigo! Mas teatro musical é essa fantasia onde a
história vai ser contada pelo impulso das pessoas ao se expressar, o que gera um
lugar fantasioso. Então, por ser fantasioso, se requer mais ainda de quem vai assistir. Então, esse “a mais”, as vezes, é muito “a mais” para que a plateia entenda
que nesse lugar as pessoas cantam como se estivessem falando.
A gente foi para Nova Iorque, e eu achei que iam me receber cantando no aeroporto. Eu era criancinha.. juro por Deus, eu fiquei chorando “Cadê o teatro musical? Não tem!”, “O teatro musical está só no teatro, filha”, “Ah, não!” – porque
eu assistia os filmes também, “Hello, Dolly!”, sabe? Esses bem musicais mesmo,
que as pessoas acordam cantando, é a expressão delas, então, já é fantasioso,
já é complicado, não é para qualquer um esse gênero de teatro (gênero? Talvez...
gênero, dramaturgia, linguagem...). E, ainda por cima, você está arriscando perder
esse contato com a plateia por uma coisa tão boba como “vamos colocar uma
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pessoa para juntar todas as coisas técnicas?”.
Tem essa coisa do “Não... hoje eu vou deixar essa plateia linda... eles não vão ver
nada, nada pode tirar o foco dessas pessoas.”. Então, pra mim, é esse o motor,
essa força de respeitar todas as pessoas que fazem parte para que a magia aconteça.
Sabe, na primeira apresentação que eu fui assistir, eu tenho certeza que todo mundo fez as coisas muito bem para eu me apaixonar, estar aqui, e ter feito da minha
vida isso. Porque todos que fazemos teatro musical, já fomos encantados pelo
teatro musical – assim como todos os que fazem cinema já foram encantados pelo
cinema. É uma religião: pra mim, o teatro é a minha religião, e a minha crença é a
criação. Então, estar perto da criação... nossa, é o meu lugar. É a minha caixinha
de música. É onde eu me entendo.
Tem um momento na chegada do elenco (“ai, a chuva!”, “ai, o trânsito!”), mas
sempre tem um momento... um momento no qual eles nem conseguem se tocar
que são eles aos 100%. Esse momento de se concentrar “Estou aqui. Vou fazer
Árvore Um.”, e entram para fazer a Árvore Um, e encantam as pessoas... Eu adoro
pescar esses momentinhos nas pessoas, eu também tenho o meu momento de
“Nossa, é nessa percussão que eu vou mandar o ‘vá!’ super bem falado, e aí o cara
vai super apertar, e pá!”, e a plateia vai arrepiar... (aplausos) e a gente vai entrar
nessa sinfonia, nessa energia que é difícil de você encontrar num lugar onde você
não gosta de estar. Sabe essa sinfonia de energias assim? No mar, você entra e
“ai, lindo... maravilhoso”; você vai para um parque, e vê pessoas que se encontram
no que elas fazem para se encontrar na vida... e o teatro musical é isso para mim.
Então, eu entrar de mau humor nesse lugar? Não.
Então, vamos ficar quietinhos, descansar, me reabastecer... tudo isso é para recuperar a minha energia, porque a função é muito desgastante. A gente é o porto
seguro, então, sendo o porto seguro, a gente é a lixeira, onde cai todo o desabafo... e aí a gente sabe (por função) que ninguém vai vir agradecer. Não precisam.
Não estamos para ser agradecidos. Não estamos para ser reconhecidos. Estamos
para fazer as coisas bem feitas. E o que mais a gente quer é não chamar atenção,
porque a gente sabe que se estamos chamando atenção, é por causa de um erro.
A gente só vai chamar atenção, no erro. Você não nota as pessoas que fazem
a limpeza, você só nota quando o banheiro está sujo, e quando está sujo você
fala: “Porra, porque não colocaram ninguém para limpar?”... mas você nunca vai
ir atrás, num shopping, da sala da limpeza, bater na porta e “Obrigado pelo sabonete, pelo papel, pelo ‘cheirinho’, por todos os vasos estarem limpos...”, a gente
nunca faz isso! Então, a gente é desse lado invisível e, se a gente não se alimentar
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por nós mesmos e com tudo isso que eu acabei de te falar (que vem muito da plateia, da própria companhia... porque a companhia te levanta muito!)... se a gente
não se auto-alimentar, é completamente desgastante. Tem muitas pessoas que
não aguentam isso, por isso o stage manager é tão difícil de se manter, porque é
realmente muito demandante, exige demais... e ainda tem que fazer um relatório a
noite para falar para os todos estrangeiros como foi a apresentação, e ainda tem
a parte da produção... é muito coisa para se administrar porque são muitas necessidades de muitas pessoas.

A equipe de stage management ideal para um grande trabalho é de três pessoas?

Três, quatro.... para espetáculos grandes, são quatro. Eu acho que quatro é o ideal:
um em cada coxia, um no calling, e um na emergência... é bom para fazer rodízios,
porque eu sempre passo tudo, o espetáculo não pode ficar na mão de ninguém.
A gente tem que aprender um pouco de tudo, e isso também é muito importante
para uma equipe técnica, para o elenco... Nossa, até eu passar para alguém (porque eu fico no calling até ter alguém treinado) é complicado, por que a gente entra
num lugar que nada pode acontecer com a gente. Nada pode acontecer com a
gente. Então, isso te coloca num estado meio... eu tive um problema no “We will
rock you” que foi horrível, porque foi no domingo na primeira semana com plateia,
e a gente ia ter duas apresentações (tipo ensaios abertos), e eu acordo, eu abro os
olhos, e vejo o quarto girando... o que que está rolando? O que se desconectou?...
“Ôh, produção, alguma coisa muito ruim está acontecendo na minha cabeça (risos), eu preciso ir para o hospital e ver isso aí”, “Mas você consegue...?”, “Ah, eu
dou um jeito!”, era labirintite. Então, pega comprimidos, veias, e vamos aí... “Bora,
‘We will rock you’! Estou aqui!” – porque não tinha ninguém para chamar, a gente
ainda nem tinha aberto para o público, ainda nem estava pronto o calling.

Você começa a estruturar o seu calling nos ensaios mas depois isso continua,
né? Porque você faz isso com o técnico junto. Não dá para prever tanto?

Não, a gente tem que fazer no teatro. A gente tem um rascunho do que o diretor
quer na sala de ensaio... “ai, aí vai entrar isso”, “ai, aí vai entrar isso”... aliás, tem
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uma coisa muito criativa aí nesse momento, porque “meu, não dá para entrar e
sair de cena, e fazer essa transição com dois compassos! Inventa uma música aí...
oh, produção, a gente ter que inventar uma música.”, “ai, eu não posso mexer na
partitura!”, “então, pega um trechinho da partitura que existe, não sei... me dá oito
segundos!”, “ai, será que quatro compassos dá?”, “não, oito segundos não... ai,
me dá uns dez compassos! (risos) E lá no teatro a gente vê como se ajusta com
esses dez compassos”. Então, tudo tem que passar pelo dry-tech e, depois, ensaio
técnico com elenco, porque nada está fechado até a data da estreia. Fechado, carimbado? Só na data da estreia! Depois é só manter e melhorar, né?

Você tem algum ritual antes de começar?

A apresentação ou a temporada? Para a temporada, eu tenho: eu sempre dedico
a temporada para alguém. E porque eu dedico para alguém? Porque a gente vai
passar dias puxados na temporada, e pode ter um momento do “eu não aguento
mais!”, mas daí você se lembra que dedicou para alguém. (risos) Não dá para
soltar a toalha assim.
E, por apresentação, eu gosto muito de estar entre a segunda e a terceira chamada, mais da segunda porque da terceira, porque sou eu quem chamo o terceiro
sinal, mas na segunda eu já subo. Se eu me sentir mal (aquela labirintite ou enxaqueca), eu subo com um pouquinho mais de antecedência para me concentrar um
pouquinho mais.
Ah, e tem umas que são bem puxadonas, então... nossa, o “Priscilla” era muito difícil! Nossa, tecnicamente era muito complicado, e tinha tudo isso para acontecer
toda apresentação. Aí, a diretora veio me dar um papelzinho budista do “Namu
Myohô Rengue Kyô”, eu colei na minha pasta, e ainda está aí colado na minha
pasta do calling do “Priscilla”... ah, eu era assim: “eu consigo, eu consigo, eu consigo...”, em “Priscilla” eu tinha esse ritual... “eu consigo, eu consigo, eu consigo...
eu tenho a experiência que eu preciso para fazer isso acontecer, eu tenho a experiência que eu preciso para fazer isso acontecer...”. Nossa, no “We will rock you”
teve uns dias que eu chamei bem mal, com enxaqueca, e eu não tinha ninguém
treinado, então, eu ficava “eu tenho a experiência que eu preciso para fazer isso
acontecer, eu tenho a experiência que eu preciso para fazer isso acontecer...”. E
é você confiar na experiência que você tem e precisa para fazer aquilo acontecer.
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É possível reconhecer que a gente também é frágil?

Não é possível, com você estando nessa cabine, não. É você quem coloca o eixo,
né?
São esses desgastes, esses desgastes de “eu tenho que estar inteira”, que depois
de dezessete, dezoito anos... “ai, não gente... eu não quero ser essa pessoa que
precisa estar inteira... eu estou cansada!”. (risos) Porque você tem que estar ali
por você e pelos outros, né? É puxado, mas é legal.

Leslie, tem alguma coisa que você não falou e quer falar?

Comunicação. Comunicação. Comunicação. Comunicação. Comunicação.

MARCOS APOLO MUNIZ
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“Apolo”, eu gostaria de começar a nossa conversa te pedindo para me contar
um pouco da sua trajetória como técnico de teatro.

Eu comecei em 1983, aos dez anos, como ator mirim (e isso já no Teatro Amazonas). Mas, como era tudo amador, em alguns espetáculos eu atuava e – como
eu não era tão bom ator – eu fazia a operação de som também, na época da fita
cassete e tal... eu era um garoto com um aparelhinho de som desses caseiros que
ficava ali na coxia, e era uma sonoplastia toda gravada (era só dar o “play”, não
precisa mixar nada). Depois, comecei a fazer cursos de teatro amador num teatrinho que tem aqui que se chama Teatro Américo Alvarez.
Como aqui tudo era muito novo na cidade – não no segmento artístico, né? – você
não precisava de muito para já se destacar, digamos assim, em alguma área. Então, eu comecei a ministrar algumas oficinas de teatro já com quatorze, quinze
anos, e comecei já a dirigir alguns espetáculos, fazer a minha iluminação e montar
os meus cenários. Então, foi tudo muito na prática, né? Fui ter um grupo de animação de festas para ter um recurso financeiro, a minha receita mensal.
E aí, dando um salto na história, quando foi entre 1996 e 1997, voltando de Fortaleza (numa temporada que eu passei lá trabalhando e atuando), nós tivemos o
centenário do Teatro Amazonas, e eu trabalhei como funcionário da Inês Daou
que, até então, era diretora do Teatro. Eu passei a assumir um trabalho no Teatro
em 1997... perdão, eu falei 1996, mas era 1997! Foi em julho de 1997 quando eu
assumi o meu cargo na Secretaria de Cultura.
Eu passei a ser um funcionário do Teatro, mas fazia um trabalho, tipo, de assistente de alguma coisa – eu ganhava duzentos reais para ser assistente de qualquer
coisa – mas eu já ficava me metendo ali com a galera da técnica, que era o meu
barato! Aí, nessa época, como havia acabado de começar o primeiro Festival de
Ópera de Manaus, eu já atuava ali, mas não na técnica – eu cheguei a fazer figuração também, por exemplo. Eu era aquele garoto cheio de gás, cheio de energia,
cheio de vontade de aprender, que corria ali e que estava sempre a disposição
para resolver.
Quando foi em 1998, eu já fui contratado para assumir a gerência técnica do Teatro. Eu era, até então, o gerente mais novo da Secretaria de Cultura, e gestava
nesse cargo. E eu passei a imprimir um novo formato de atendimento, porque eu
tinha toda essa veia artística, e a relação entre artistas e a parte técnica, era muito
conturbada aqui em Manaus (havia muito conflito, uma falta de diálogo). Então, eu
acabei conseguindo dar uma aproximada entre esses dois segmentos (o dos meus
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amigos artistas e o dos meus colegas de trabalho técnico).
Aos poucos, a gente foi assumindo outros papéis dentro do Festival de Ópera. Até
que em 2000, a gente já conseguiu assumir realmente uma coordenação técnica
do evento. Porque a ideia da Secretaria era que nós parássemos de trazer espetáculos e passássemos a produzir aqui, ou seja, ter um legado mesmo – não era
simplesmente fazer por fazer. Daí, eu passei a assumir a responsabilidade de entender também como funcionavam com os espetáculos fora de Manaus, foi quando eu comecei a conhecer o Pelé (Aníbal Marques), por exemplo, que veio com a
ópera “O elixir do amor” (uma ópera que era do acervo do Theatro Municipal de
São Paulo)... aí, fui para o Rio de Janeiro conhecer o Theatro Municipal do Rio de
Janeiro, e conheci então o Sergio (Sergio Santos), isso tudo ainda na década de
90. E aí, começaram essas relações, né?
E aí: “olha, o que o pessoal faz aí fora é uma coisa que se chama ‘central técnica de
produção’, CTP. Vamos fazer aqui?”. Quando foi em 2001 para 2002, no Festival,
nós fizemos uma “Flauta Mágica” e uma “Manon”, e esse material já se tornou
acervo. Depois, a gente levou essa “Manon” para o Teatro Alfa (aí, em São Paulo),
e conheci o Fernando Guimarães e a galera toda – eu fiquei dois meses em São
Paulo por conta da remontagem do espetáculo. Depois, voltei para Manaus, e eu
já tinha toda uma rede de diálogo com a galera do Brasil inteiro.
Começamos a produzir a Central Técnica de Produção, que começou num local de
seiscentos metros quadrados, era praticamente uma garagem de ônibus. Quando foi em 2004, eu consegui um espaço que tinha quatro mil metros quadros, aí
nós conseguimos colocar então oficinas, acervos de figurino, de cenografia... e
começou a se tornar um espaço de referência! Começou, inclusive, a otimizar os
custos das produções dos espetáculos. Mas só em 2006 que ela foi oficialmente
inaugurada, e eu fui agraciado de ter o meu nome para batizar a central técnica de
produção, que passou a se chamar “Central Técnica de Produção Marcos Apolo
Muniz de Araújo”; e assim foi até o ano passado, em 2017, quando o meu nome
foi retirado por causa de um Projeto de Lei que diz que pessoas vivas não poderiam ter seus nomes em espaços públicos. Então, vários espaços, inclusive o Bumbódromo (onde acontece ali o Festival de Parintins) tinha o nome do Amazonino
Mendes, que foi tirado. O meu nome também foi tirado, tudo me foi consultado, o
pessoal teve a consideração de conversar comigo e tal. E assim ocorreu. Aí, anos
depois, todo o nosso acervo já não cabia nesse espaço e ele foi para um espaço
de nove mil metros quadrados, que é onde ele está hoje. Ele é uma estrutura de
referência no Norte do país, e serve de referência para muitos outros lugares.
Eu fiquei no Teatro por muitos anos, até 2006 para ser mais preciso. Quando foi
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em 2006, eu passei para a CTP, para cuidar só da CTP porque ela ficou de um
tamanho que já não dava para cuidar dos dois. O trabalho do Teatro, da gerência
técnica, já estava algo harmonioso, organizado e eu já estava praticamente ocioso
dentro da casa – graças à forma que a gente montou a mecânica, né?
E aí, eu passei a vir para o Teatro nos festivais. Então, eu fazia a coordenação
técnica de todos os festivais (o Festival de Ópera, o Festival de Jazz, o Festival de
Dança, o Festival de Teatro, o Festival de Música, o Festival de Cinema, e o Natal –
eram sete grandes espetáculos durante o ano), o que me mantinha na casa o ano
todo, de qualquer forma. O gerente técnico passou a ser o cara que cuidava do dia
a dia da técnica, e eu entrava com um gerenciamento mais macro da coisa. Então,
enquanto ele estava ali comigo fazendo o Jazz, eu já estava cuidando do Festival
de Dança que era dali a um mês. Eu já chegava com o festival pronto dentro do
Teatro, eu explicava o que cada um faria, e cuidava do gerenciamento do festival.
E assim foi, até os festivais também, de uma certa forma, irem ganhando uma
autonomia, e eu chegar ao ponto de só precisar coordenar o Festival de Ópera
e o Concerto de Natal. Porque o que ocorreu também foi que, com o tempo, os
recursos começaram a ser reduzidos, e a minha função passou a gerar um custo
relativamente elevado para os orçamentos, e os eventos também ficaram menores. E, para você ter ideia, tinha festival que eu chegava lá e perguntava “o que
que eu faço? Já está tudo fluindo!”, entendeu? Porque a gente chegava, já dava
um toque, colocava as coisas no trilho, e as coisas andavam... houve também, da
nossa parte, uma questão de qualificarmos muito bem as pessoas e compartilharmos conhecimento. Isso foi importante! Só que, ao mesmo tempo também, eu já
não tinha mais o desejo de fazer parte do quadro funcional justamente por uma
questão de ampliação de horizontes, buscar outros mercados... E a Secretaria
limitava o meu recebimento (eu não podia receber mais do que aquilo), né? Eu já
cumpria todo o meu expediente fazendo um trabalho, e o gerenciamento de um
festival é uma responsabilidade muito maior – me exigia trabalhar, muitas vezes,
de domingo a domingo, sabe Deus, quantas horas por dia! Para você ter uma
ideia, quando eu saí da Secretaria de Cultura, eu tinha sete períodos de férias para
tirar. Eu cheguei a ficar dois anos indo ao Teatro todos os dias, sem faltar nenhum,
de domingo a domingo. Imagine você o que é isso! Até chegar um momento em
que a coisa passou realmente a fluir mais tranquilamente, e a gente passou realmente a conseguir fazer trabalhos paralelos. A minha jornada como diretor técnico
do Teatro Amazonas foi, mais ou menos, nesse sentido.
No ano passado, a gente fez o Festival de Ópera, mas já não fizemos o Concerto
de Natal porque... como houve também uma mudança de Governo. E uma mudança de Secretaria... aí, eu já não participei.
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Então, hoje, eu estou como realizador dentro do Teatro, minha empresa realizando
um espetáculo lá dentro. A relação está nesse sentido: continuo como um consultor permanente, mas já sem nenhuma relação. Qualquer coisa, eles me ligam! É
muito engraçado isso porque tem informações que eu sei e não sei nem porque...
“mas, Apolo, você se lembra do piano... desde quando?”, eu sei desde quando,
como foi, quem pegou. (risos) Eu lembro! Eu sou detentor dessas informações,
que eu passo, mas acho que ninguém faz registro! Aí, eu acabo guardando comigo
o que aconteceu em tal evento, em tal ano, em tal data, eu ainda guardo essas
memórias assim.

Em 1997, quando você começou no Teatro Amazonas, você se lembra qual era
o nome da sua função?

Eu cuidava da limpeza do Teatro, na verdade. Eu era um assistente da pessoa que
era gerente da limpeza, a minha função era ficar subindo e descendo escada para
limpar os spots e tal. E, antes até da limpeza (nesse ano do Centenário), eu ficava
lá na cancela do Teatro, fazendo o controle de acesso do Teatro. Depois, eu vim
pra dentro, trabalhei como indicador, e aí, depois, eu já passei para gerente técnico – eu não assumi nenhum cargo como técnico do Teatro, quando eu fui para a
técnica eu já fui como gerente do setor; a então diretora já sabia do meu conhecimento (todo mundo me conhecia por saber que eu já trabalhava na área), mas eu
era aproveitado de uma outra forma no espaço.

Atualmente, a CTP desenvolve cursos de formação de técnicos de palco?

Não tem. A gente chegou a tentar fazer isso inúmeras vezes, e acabou se tornando... como é que eu posso explicar?... nós formamos uma série de profissionais,
mas através dos eventos! Então, tinha festival que a gente chegou a ter duzentas,
trezentas pessoas trabalhando simultaneamente dentro no Teatro. Até então, nós
não tínhamos uma costureira que soubesse fazer um figurino (elas só sabiam fazer
costuras convencionais), e, hoje, você facilmente encontra na cidade costureiras
de figurino – é uma mão-de-obra que acabou sendo exportada de dentro da CTP
para atender todos os eventos da cidade. Carpinteiro de cenografia não tinha, só
tinha gente que sabia fazer móveis! Hoje, eu vejo no facebook uma galera que
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começou comigo! Os caras falam “Apolo, estou aqui com o orçamento do seu
concorrente”, e eu falo “o meu concorrente começou comigo e, se ele está te
dando esse preço, faz com ele”, eu não tenho problema com isso! A gente acabou
abrindo um mercado de profissionais que já atuavam no mercado! No show business também! Os primeiros shows, os primeiros grandes eventos que começaram
a fazer na cidade, eu acabei começando muitos deles, porque também não havia
essa mão-de-obra na cidade. Aí, eu levei uma equipe minha pra lá, e tem uma galera que está lá até hoje (fazendo trabalho com equipamentos de bandas), e eles
começaram comigo. Os primeiros pintores também, nós pegamos a mão-de-obra
de Parintins, que é uma referência, inclusive, aí para São Paulo e para o Rio. Eu
não tinha quem construísse os cenários pra gente! Então, eu trouxe os caras para
cá, e aconteceu muito de ter problemas com o acabamento – não sei se tu já entrastes embaixo de um carro de escola de samba... é um emaranhado de ferro e
de solda gemendo! (risos) – e aí, eu falava “não, cara, aqui vamos fazer dessa forma porque o material não é para durar uma hora e meia, ele tem que durar vários
atos, montar e desmontar”, e a gente começou a ensinar a eles como dimensionar
uma carga. Ah, a galera de São Paulo, quando vinha para cá, nos ajudava muito
com isso, nessa troca de experiências – o próprio Pelé (Aníbal Marques), quando
veio aqui, compartilhou muito da experiência dele com a gente. Então, teve uma
galera que compartilhou muita informação com a gente... pegamos essa mão-deobra de Parintins e, hoje, você vê essa garotada fazendo cenários! E aconteceu o
contrário: nós é que estamos levando a tecnologia da ópera e dos festivais para
Parintins e para o Carnaval, e onde tem alguém que já passou pela CTP, você percebe um trabalho diferenciado.
Já foram ministradas algumas coisas pontuais, mas, infelizmente, o espaço nunca
funcionou mesmo como um centro de formação. Acho que ele acabou sendo um
centro de formação prática para os profissionais no fazer ali dos festivais.

A Central de vocês tem espaços de serralheria, carpintaria, costura, pintura...?

Exatamente. E a gente aqui começou um sistema de armazenamento de forma
vertical (eu fui lá para o distrito industrial, consegui aquelas estruturas de colocar
pallet, e organizamos dessa forma), então, dentro desses espaços a gente tem
alguns cenários que já são armazenados prontos. E a gente tem a área da serralheira, separada da pintura, separada da marcenaria e carpintaria, e tem o ateliê de
costura (que, aí sim, já fica bem à parte, num espaço refrigerado, com todas as
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máquinas).

A CTP surge como uma demanda do Festival de Ópera, mas no diálogo com
esses outros profissionais e essas outras equipes, você conseguiram também
estabelecer uma nova forma de pensar o trabalho de vocês, é isso?

Exatamente, e isso otimiza custos também. Têm festivais de Ópera que foram
feitos com 80% de um acervo já existente, e somente 20% construídos do zero – a
gente até brinca, por que teve uma “Carmem” que a gente fez aqui que a gente
chamou ela de “Cadinho”, porque era um cadinho de um, cadinho do outro, cadinho do outro... (risos) A gente tinha pedaços de vinte óperas no palco, e a gente
fez uma ópera!
Todas as outras centrais técnicas que eu vi por aí estão ligadas ao teatro, né? A
daqui, ela nunca foi ligada diretamente, ela nunca foi um setor do Teatro Amazonas. A CTP é mais ligada aos eventos, e acabou sendo uma formatação muito
interessante para a Secretaria de Cultura. Ela pertence ao estado de Amazonas, e
é um setor da Secretaria igual ao Teatro Amazonas, ou seja, ela não é subordinada
ao Teatro Amazonas, ela se equipara.

A partir dessa experiência com o Teatro Amazonas e a CTP, você considera que
um técnico é também um artista?

Olha, eu acho que eles complementam, um precisa do outro. Talvez, um até exista
sem o outro, mas quando se tem tudo junto e em harmonia, tudo passa a funcionar de forma correta. Eu comento muito aqui, que na minha cabeça funciona
assim: o técnico trabalha para o artista, e o artista trabalha para o público; e nós
temos que ser aplaudidos pelos artistas, não pelo público. Quando a gente ouve o
público aplaudindo o artista, a gente compreende que o nosso trabalho foi muito
bem feito porque nós conseguimos dar as ferramentas necessárias para que o
artista pudesse fazer o seu trabalho como esperado.
Se tornou comum aqui nos Festivais os técnicos entrarem para o agradecimento
(e não só o diretor, não só o ensaiador), a técnica entra e é aplaudida pelos artistas
no palco. Isso é uma característica daqui.
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Então, eu percebo como um complemento, uma harmonia para que o espetáculo
realmente saia como o esperado. Se não há harmonia, não tem jeito! Não adianta
você dizer que um artista está insatisfeito com o trabalho do técnico, e que vai
fazer o trabalho dele legal da mesma forma... por que, se ele confia no técnico
que está trabalhando para ele, ele fica a vontade no palco (e, por mais que exista
um problema, ele sabe que será resolvido). A partir do momento que não existe
uma segurança, há uma tensão. E o técnico, ao mesmo tempo, sente o prazer de
fazer o trabalho dele para um artista que também reconhece a posição dele ali no
espetáculo.

Você considera a originalidade importante no trabalho de um técnico de teatro?

Certamente.
E eu acredito que o trabalho do técnico não deve ser feito de qualquer forma, ele
tem que ter um sentido, ter um sentimento envolvido nesse trabalho. Ele precisa
se preocupar, a cada espetáculo, em fazer melhor! E eu acredito que cada espetáculo tem uma necessidade diferente que precisa ser atendida.
Não sei se cabe dentro dessa resposta, mas eu acredito que o técnico deve estudar sempre, se qualificar sempre, e não só o artista! O técnico precisa ser inteirado
das coisas que estão acontecendo, assistir espetáculos, ver o que acontece por aí
– lembro que, quando eu pude ir a Broadway, eu assisti “Aladdin”, e eu não conseguia ficar colado na cadeira, não conseguia tirar o olho do palco! Quando acabou
eu disse assim “eu não sei fazer nada!”. Você percebe que existem tecnologias
que não estão ao nosso alcance ainda e, se você achar que já sabe tudo, você
fica estagnado, e começa a regredir! É o que acontece em muitos casos! A gente
vê muito isso, inclusive, na galera que está há muito tempo, e acaba dando uma
saturada, uma cansada, e não tem mais paciência! Dá vontade de falar “então,
muda de ramo, que ainda dá tempo!”, porque se não tiver o lance do tesão, da
adrenalina, da ansiedade, da vontade de pensar algo novo e fazer diferente... bem,
aí você acaba prejudicando o espetáculo, e torna todos os espetáculos a mesma
coisa. No dia a dia do nosso trabalho, você precisa buscar esse diferencial, fazer
diferente e fazer melhor a cada dia.

E o que você acha fundamental para a formação de um bom técnico de teatro?
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Cara, é a sensibilidade; a vontade de aprender, entender que você sabe alguma
coisa que eu não sei e eu sei algo que você não sabe (essa troca de experiências
é fundamental!); e querer conhecer outros universos, sair de dento da “caixinha”
(você poder ser o melhor dentro dessa caixa, mas você precisa entender que
existe um mundo fora dessa caixa, e você deve buscar conhecimento em outro
lugares).
Tudo bem estudar, tudo bem ter acesso a essas literaturas relacionadas, mas isso
sem uma boa experiência, sem um convívio, não funciona! A gente aprende muito
vendo os outros caras fazendo, e existe aí uma troca que é fundamental.

Quais são os maiores desafios que o técnico de teatro brasileiro enfrenta hoje?

Olha, eu começaria pelo investimento. Hoje, a gente está numa situação que você
tem que fazer com o que tem. Aí, a gente sempre fica com uma coisa chamada
frustração – a gente sai frequentemente frustrado, sabendo que poderia fazer melhor, fazer diferente, e não faz. É aquela coisa assim: eu sei do que você é capaz,
aí eu penso assim “eu vou chamar o Rafa, porque eu sei que ele vai chegar aqui
e vai arrebentar!”, mas aí, quando o Rafa chega no processo, eu falo “Rafa, eu só
tenho isso!”, e você tem que dar um jeito de fazer; mas aí, quando eu vou assistir,
eu falo “Caramba, mas foi o Rafa que fez isso?”. Mas a gente sabe que ele fez isso
porque era o que ele tinha isso em mãos! Então, eu acho que começa por aí, o
maior desafio que a gente está esbarrando hoje é a questão da grana, de investimentos no segmento.
A outra, é a estrutura. Onde fazer? Onde eu vou apresentar o meu espetáculo?
Aqui em Manaus, por exemplo, eu só tenho o Teatro Amazonas com uma caixa
cênica que pode me permitir explorar todos os recursos – qualquer outro lugar fora
esse significa adaptar o espetáculo. Você não consegue fazer temporada aqui, por
exemplo. As vezes, o cara trabalha dois, três meses para apresentar uma vez ou
duas vezes. Então, com isso também, você acaba tendo mais uma frustração.
Eu acho que aqui tudo gira em torno dessa questão de ter onde fazer (num espaço
que tenha acesso para o público, que as pessoas consigam chegar bem lá), que
o lugar tenha uma estrutura legal, e que você tenha os recursos para fazer isso.
O material humano a gente tem, e não só aqui, mas no Brasil inteiro! Eu falo com
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gente de todo canto, a todo momento, e você percebe que a gente tem gente
qualificada para fazer. Mas, muitas vezes, eu vejo uma galera frustrada porque
não consegue fazer o que sabe fazer! Então, eu acho que os maiores desafios,
hoje, são esses.
Quando eu falo de recursos, eu falo de uma boa remuneração (uma remuneração
adequada) e ter os equipamentos que você realmente precisa – sem você precisar
fazer como a gente faz aqui, que é colocar linóleo com aquela fita de demarcação
de piso que parece uma isolante larga, e que não é uma fita de linóleo; ou, quando você não tem um linóleo adequado e instalam uma napa no chão. Eu estava
falando isso ontem, lá em Boa Vista (Roraima): como é que um palco, ao invés de
ter um veludo sintético dupla face, tem um brim? (silêncio) Então... tudo isso está
relacionado a uma questão de recursos!
Com tudo isso, eu quero falar que a gente pode fazer melhor, pode fazer espetáculos com qualidade, a gente saber fazer, mas agente precisa ter estrutura – o que
acaba afetando também na segurança do nosso trabalho, sem dúvida.

Claro, como no caso das cortinas do teatro que devem ser ignifugadas, por exemplo.

Não tenha dúvidas! As vezes, você não tem o equipamento básico adequado para
fazer a coisa, a gente esbarra com isso o tempo todo! O cara não tem, muitas
vezes, ferramentas! Não tem nem uma luva! Mas tem um santo aí que protege a
gente, né? É igual voar de avião, cada um que cai, são milhões de acidentados;
quando um técnico se acidenta, acidenta milhões de espetáculos, né?

Quando estava só no Teatro Amazonas, você tinha uma equipe de quantas pessoas?

Ah, eram poucos... Num quadro fixo, eu tinha três maquinistas, dois de som, três
de luz, mais o eletricista... eu tinha uma equipe de onze pessoas, que no Festival,
se tornava uma equipe de cento e quarenta, cento e cinquenta pessoas. Eu tinha
onze pessoas para cumprir uma escala que funcionava de domingo a domingo!
No início, não existia nem a Central Técnica, né? Nós contratávamos avulsos e,
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na época, havia uma disponibilidade de recursos que eu não precisava de tanta
burocracia contratual; e nem as leis trabalhistas funcionavam como funcionam
hoje - hoje, para fazer um festival, você tem que assinar a carteira de todo mundo,
né? E, bem ou mal, isso inviabiliza um pouco porque, como é um trabalho de dois
meses apenas, ao invés de eu pagar três “paus” para o cara, eu tenho que pagar
só um “pau” e pouco (porque o restante tem todo um recolhimento a ser feito,
uma burocracia).
Antes, quando não existia a CTP ainda, a gente contratava o amigo do amigo, os
parentes – eu sempre tive o cuidado de “bateu na porta?”, eu não chamava! Era
sempre um conhecido, um amigo, um cunhado, sempre pessoas que tinham alguma relação com alguém... isso era como uma margem de segurança, de critério.
Mas, depois, com a Central, a rede foi ampliando e passamos a dar um suporte
a partir da Central Técnica, que também estava aliada a mim (esse recrutamento
era feito por lá). E a gente complementava a equipe de maquinário, iluminação,
som, elétrica... todos os quadros eram reforçados – sempre quem recebia a equipe
maior era maquinaria, porque tinha muita montagem de cenografia! Tinha aquela
coisa que um dia era uma ópera, no outro dia, já era outra.
Eles eram regulamentados pelo sistema de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), né? E, depois, a CLT, em algum momento, por uma orientação governamental,
deveria ser extinta, e eles migraram ao quadro estatutário. E aí, o que acontece?
O estado não tem um quadro técnico funcional claro para o Teatro Amazonas; então, eu tenho, por exemplo, um cara que é afinador de piano mas que, na verdade,
é técnico de som (ou, as vezes, na carteira ele está como maquinista, mas ele é
técnico de iluminação), ou seja, não houve uma atualização dentro do regimento
do estado para regularizar a situação do quadro funcional.
Posteriormente, foi feito um recrutamento através de um processo seletivo, que
foi pela análise de currículo, né? E a grande parte desses currículos eram de pessoas que tinham passado pelo Festival conosco, e outras pessoas de grupos teatrais. Daí, eles passaram a integrar o nosso quadro.
Hoje, nós temos cinco pessoas na parte de som; na parte de maquinaria, mais
umas cinco pessoas; na iluminação, cinco pessoas; na elétrica, agora, tudo é feito
por uma equipe elétrica que atende todo o Teatro Amazonas (e não só o palco);
nós temos um gerente de palco, que é um cara muito bacana, que é o Candido
(Candido Jeremias) – um rapaz que, na verdade, tinha uma formação muito mais
administrativa, não tinha experiência nenhuma com teatro, e ele aprendeu ali fazendo, numa convivência comigo. Então, hoje o quadro do Teatro deve estar entre
dezesseis e dezoito pessoas, mais ou menos. Entre eles, existem os estatutários
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e aquelas pessoas que vieram de um processo seletivo – o que acaba não funcionando muito bem, porque, os estatutários, são aquela galera das antigas (são os
“macacos velhos”), que reclamam por cursos e melhores salários (como em todo
teatro), mas são aqueles que estão ali quando necessário, e não se negam a fazer!
E, essa garotada que chegou agora, já chegou com o espírito de funcionário público “ah, não, eu sou contratado até às seis horas, deu meu horário, eu vou embora!”, só que esse “deu meu horário, eu vou embora” é no momento que você está
ali descendo um cenário! Não é assim com todos, mas acabou que se confundiu
um pouco essa coisa.
Sou um cara que critica um pouco essa forma como é contratado o técnico de
teatro, critico de forma positiva, no sentido de que tem que ficar claro! O técnico tem que ser devidamente remunerado para isso, e a equipe tem que ser num
quantitativo que possa suprir as partes, para que ele possa fazer um sistema de
escalas e possa ter uma vida social! Vida social que é tão difícil no nosso trabalho,
não é? A gente nunca pode ir para uma festa, nunca pode ir para um aniversário,
né? Esse técnico tem que ter uma vida social, e também tem que suprir as necessidades do Teatro.
A CTP também funciona o ano todo com um número reduzido, são três costureiras; uma pessoa na coordenação; duas pessoas que cuidam de figurino; uma de
contrarregra; uma de cenário; e, tem mais três ou quatro garotos de processo seletivo que trabalham cinco, seis horas por dia. E esse é um quadro funcional para
um espaço com nove mil metros quadrados!

O Teatro Amazonas tem mulheres na equipe técnica?

Tem mulheres na equipe! No Teatro, tem uma mulher na iluminação, e uma na
maquinaria; e na CTP, geralmente, tem as costureiras – mas também tem homens
que, durante o Festival de Ópera, assumem esse papel como costureiros – e a
coordenação, atualmente, também é feita por uma mulher.
Acho que aqui não existe esse tipo de preconceito com nenhum gênero. O convívio aqui é bem bacana. Claro, eu só tenho que respeitá-la! Não vou colocá-la
para contrapesar ou fazer um trabalho excessivo – acho que isso tem que ser respeitado por nós! Não podemos obriga-la a fazer, mesmo que ela esteja disposta
a carregar isso. Agora, ao mesmo tempo, um trabalho que requer um olhar que,
até geneticamente, é melhor exercido por uma mulher, eu acho que ela vai fazer
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muito bem, melhor do que a gente. Mas, há um respeito nesse convívio muito
grande, entendeu? E eu não veja lá nenhum tipo de preconceito desse tipo! Pode
até haver, mas, talvez, eu não tenha percebido.

Eu acredito que toda pessoa que trabalha com teatro tem que ter sensibilidade,
e eu te digo isso pensando até no bilheteiro, porque ele não pode estar alheio
ao que está fazendo. E essa sensibilidade deve ser comum a todo mundo, ainda
que você “geneticamente” só carregue peso.

Sim, sim. Com certeza! Você colocou uma situação que estávamos até comentando agora na preparação lá da equipe de Boa Vista, essa questão de “quem faz que
papel”, ou “quem pode fazer que papel”. É lógico que existem funções que acabam pendendo mais para um gênero do que para o outro; mas isso não impede
que um ou outro façam. Pelo contrário, acho que isso, inclusive, permite novos
olhares, novas possibilidades das coisas serem feitas.
Qualquer pessoa que trabalha dentro do Teatro, ela tem sim que ter essa sensibilidade. Ela não pode, em hipótese alguma, impor a sua maneira de pensar – ela
pode até pensar lá fora dessa forma, mas aqui dentro, ela precisa estar integrada
dentro de um processo artístico. Todos nós que trabalhamos com teatro somos
artistas de uma certa forma né? Não adianta perguntarem para o bilheteiro o que
ele acha do espetáculo! O cara vai dizer o quê? Ele também tem que ter essa sensibilidade! Ele tem que assistir, saber dizer o que tem de bacana no espetáculo! A
gente estava falando isso lá inclusive, porque ao prepararmos as pessoas que vão
trabalha lá, elas vão conseguir entender o que é estar dentro do teatro. “Porque
que o palco está fechado?”, “Porque que não se visita o palco?”... é quase um templo sagrado ali! Você não pode quebrar a magia! Eu não posso botar um turista
dentro do palco! Ele tem que entender que ali há uma mágica, né? Na Bíblia fala
que havia um véu que separava e só os sacerdotes poderiam ultrapassar aquele
véu, né? E até hoje existe uma magia sob o que era aquele espaço onde estava a
Arca... então, eu vejo o palco um pouco dessa forma. Eu me sinto até um pouco
vaidoso de poder falar isso para as pessoas. A gente fazia lá no Teatro um projeto
chamado “Segundas no palco”, em que a gente montava um espetáculo tipo voz e
violão (um espetáculo musical bem compacto), e a gente colocava eles no proscênio (de costas para a plateia), e montava uma arquibancada de trezentas pessoas
dentro do palco. Então, as pessoas assistiam o espetáculo do palco, olhando para
a plateia (que acabava sendo o cenário do artista), e o que mais me encantava era

555

quando a pessoa entrava no palco e ficava olhando pra cima... essa magia eu acho
muito legal, todo esse mistério que envolve essa caixinha que é o palco, e dentro
dela todos os técnicos.

Você acha importante que os técnicos saibam a história da peça e do que ela
trata?

Eu acho. Mas a gente até brinca um pouco sobre isso – e eu até me coloco um
pouco nessa posição – porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo no espetáculo, que, as vezes, as pessoa perguntam “qual a história dessa ópera? Por que
essa mulher está morrendo?”, e eu falo “rapaz, sabe que eu não sei! Mas eu sei
que, na hora que ela fechar o olho, o cenário desce!” (risos), a gente brinca que
o maquinista não sabe o enredo, mas conhece o espetáculo. Tanto que, quando
a gente fez aqui o ciclo do Wagner todo (foi a primeira vez na América Latina
e tal), foram quatro óperas em seis dias! Era um negócio inimaginável! Vários
contêineres ao redor de Teatro, em cada contêiner a gente colocava um ato... foi
uma operação gigante! E eu fui intitulando “Evandro, você vai cuidar do segundo
ato do ‘Crepúsculo’”, e eu só via aquele segundo ato uma semana depois quando eu fosse remontar aquele espetáculo e aquele ato. Daí, eu falava “Evandro, é
contigo agora!”, e ele abria aquele contêiner dele, e a equipe toda ia com ele. Eu
conhecia o trabalho todo, mas dava a eles essa possibilidade de liderança. O que
eu quero dizer com isso é que ele sabia tudo que ia acontecer naquele ato, mas
se eu perguntasse para ele a história da ópera, ela não sabia; mas ele sabia o que
precisava entrar em cada momento. Então, eu acho que cada um lê o espetáculo
a sua maneira, cada um tem a sua forma de leitura (o iluminador tem uma forma
de ver o espetáculo que a o maquinista não tem, por exemplo). Cada técnico tem
uma forma diferente de ler o espetáculo e, alguns, não conseguem ter uma leitura
artística do espetáculo; enquanto outros só conseguem ter uma leitura técnica
– e eu acho que isso não é uma limitação não, eu acho que é da personalidade
mesmo!
Vou até te falar que eu conheço bem as óperas que eu fiz o cenário, mas eu não
sei a história de todas as óperas que eu fiz até hoje, e olha que eu fiz mais de
quarenta! Mas se você me disser “Apolo, como funciona ‘Carmen’?”, eu traço
para você um roteiro do início ao fim. Eu consigo traçar todo o espetáculo desde o
momento que a cortina abre até o momento que a cortina fecha, nos quesitos de
ambientação, entradas, saídas, e tal. Muitas vezes, a gente tinha quatro espetácu-
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los na cabeça, então, é uma mecânica que você acaba tendo que encontrar para
poder fazer a sua parte dentro daquele processo. Então, eu vejo que o ator precisa
saber a parte dele e a deixa do outro, ele não precisa saber o texto completo do
outro, né? Ele não precisa saber cantar o espetáculo inteiro, mas ele precisa saber
que naquele momento da música ele precisa entrar. O próprio músico da orquestra não toca o espetáculo todo, mas ele sabe que, naquele momento da música,
ele tem que entrar. É uma grande engrenagem, e somos parte dessa engrenagem.
Eu tenho alguns técnicos que contam a história do espetáculo inteiro; e eu tenho
técnicos que sabem exatamente o momento que cada coisa vai funcionar, mas
não conhecem a história do espetáculo. Acho que mais do que saber a história
do espetáculo, ele tem que saber o que é o espetáculo, a essência do espetáculo,
e entender tudo que precisa ser entendido para que a sua parte dentro daquele
processo aconteça – com isso, eu estava também respeitando as limitações de
cada um, porque a partir do momento que eu falo “irmão, tu tens que entender!”,
o cara pode me dizer que não consegue! E eu sempre digo “o importante é você
entender o que você tem que fazer”.

Quando existe a figura do diretor de palco, no caso da ópera, isso é um facilitador para vocês?

Sim, é! Eu acho muito importante!

Como você definiria essa função para mim?

No início, eu não entendia muito bem. Eu lembro que, justamente na ópera
“Manon”, o diretor artístico – que era o Adam Lang, um inglês – jogava a partitura
no chão e gritava “I need a stage manager!”, desesperado. E eu pensava “mas
porque esse cara esta aí gritando? Está aí o cenário que ele pediu!”, daí o maestro
me explicava “não, é que o cenário tem que começar a descer nessa nota, e tem
que encostar no chão nessa nota”, aí, complicou o negócio, né? (risos) A partir daí,
o stage manager começou a fazer parte do nosso dia a dia.
Nesse diálogo com os diretores de palco, eles iam nos passando as informações
que eles precisam. Aí, as vezes, eu ficava inclusive mais livre, porque eu não pre-
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cisava acompanhar todos os ensaios. Eu precisava fazer com que as coisas funcionassem e, a partir do momento que o espetáculo entrava no Teatro, chegava a
Flavia (Flavia Furtado, diretora de palco) com todas as marcas. Passaram alguns
diretores de palco conosco até chegar a Flavia, mas eu cito como exemplo a Flavia
porque é quem está há mais tempo conosco. Chegava então a Flavia com todas as
marcas (e, inclusive, algumas nós íamos descobrindo juntos, ajustando).
Esse diretor de palco é bem interessante porque, quando ele chega, ele já tem o
lugarzinho dele montado, com a estante de partituras, as luminárias, as televisões
funcionando, e ele chega lá totalmente banhado, com a mente relaxada, com o radiozinho dele ali funcionando. Eu faço toda uma prévia para ele, eu faço os ensaios
técnicos, posiciono, distribuo as ferramentas de cada um. E cabe a ele ir falando
com todo mundo, e ninguém mais fala! Muitas vezes, ela não sabe nem quem está
fazendo o quê, só fala “atenção, vara vinte e três!”, porque para o técnico não interessa se ele vai descer o painel de “não sei o quê”. Interessa que ele vai descer o
“vinte e três”, é a leitura técnica da coisa – então, ela não fala “Alan, prepara para
descer a dezoito”, ela fala “prepara, dezoito!”, o nome dele não é Alan, o nome
dele é dezoito. (risos) É muito interessante porque isso também nos tira uma carga, um peso de dialogar com o diretor de cena. Muitas vezes, esse diretor de cena
não sabe de que forma pedir alguma coisa para um técnico, e um técnico, muitas
vezes, não sabe dialogar com um diretor.
É um papel importante, primordial, e eu compreendo que ele está ali numa posição
entre nós (que estamos cuidando da parte técnica), o maestro e o diretor de
cena. E recai sobre ele essa questão da atenção que, muitas vezes, a gente não
precisa ter durante todo o espetáculo. Porque, sem ele, eu tenho que ficar ali
ligado porque, naquele movimento eu preciso agir; com ele não, ele vai me dar o
“prepara”, e tudo isso nos ajuda muito. É um facilitador do nosso trabalho.

Você entende que o stage manager e o diretor de palco são a mesma coisa?

É! Eu me colocava como o diretor técnico, ou seja, o responsável em fazer o
espetáculo funcionar; e o diretor de palco, como a pessoa responsável pela
musicalidade da coisa, a harmonia da coisa – ele tem que juntar o que o maestro
está pedindo, com o que o diretor de cena está pedindo, com as entradas de cena,
fazendo com que a entrada do cenário não entre fora do tempo, e assim sucessivamente. Ele seria um stage manager. A gente usa mais o termo diretor de palco,
stage manager a gente usa mais em produções internacionais (que é quando a
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galera vem, e intitula essa função).

Vocês receberam mais óperas do que espetáculos de teatro, né?

A gente faz muito teatro aqui. O Festival de Ópera a gente fala mais pela complexidade. A gente cita mais a ópera, porque os outros espetáculos são mais pontuais
e acontecem com uma frequência que... até para você tê-los como referência, eu
teria que citar um espetáculo que ocorreu em tal data e em determinada circunstância. A ópera acaba envolvendo todas as funções necessárias para realização
de um espetáculo, porque, no teatro, muitas das vezes, você não precisa desse
stage manager ou diretor de palco. O teatro precisa, geralmente, do diretor técnico e da sua equipe. No balé também, muitas vezes, você não precisa do diretor de
palco, porque o iluminador sabe o que fazer, o sonoplasta sabe o que fazer... cada
um sabe o seu, e todo mundo faz.

Se você estiver como diretor técnico da casa, e eu chegar com um espetáculo
de teatro no Teatro Amazonas, o que você e a sua equipe vão entender que eu
faço quando me apresentar como diretor de cena desse espetáculo de teatro?

Quando chega alguém aqui com esse título de diretor de cena, na maioria das vezes, a gente compreende ele como sendo, tipo, o assistente do diretor que montou
o espetáculo todo. Você é aquela pessoas que chegou para falar com todas as
frentes, e explicar para todo mundo o que tem que acontecer.
Eu leio dessa forma: “Apolo, eu sou diretor de cena do espetáculo”, “legal, então
já me passa o rider de vocês!”, aí ele vai falar com o iluminador deles, e vai me
mandar. Mas eu sei que, chegando aqui, eu vou ter que colocar o iluminador dele
com o meu iluminador, o sonoplasta dele com o meu sonoplasta... então, eu vejo
como um assistente do diretor que montou o espetáculo, e ele conhece o espetáculo todo e vai dar um norte pra gente. Não necessariamente ele vai sentar e ficar
com o rádio, ele pode simplesmente passar tudo para todo mundo, mas ele é o
cara que mais conhece o espetáculo.

Ele conhece até mais que o diretor artístico?
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Exatamente, porque ele conhece também uma parte técnica. Se ele me disser que
é o diretor do espetáculo, eu tenho minhas dúvidas se ele domina a parte técnica
do espetáculo, entendeu? Dificilmente eu falo com o diretor do espetáculo sobre a
luz, o som, ou sobre o cenário dele. Raramente. Por que, muitas vezes, eu acabo
tendo que recorrer a um técnico que, normalmente, é o iluminador.

Quais habilidades você acha que esse diretor de palco da ópera, e esse diretor
de cena do teatro precisam ter?

Dentro de uma das funções que eu exerço (que é a de diretor técnico), pra mim,
é fundamental que ele tenha experimentado um pouco de cada coisa dentro do
teatro.
Eu também sou iluminador (com DRT e tal) e, pela minha experiência de iluminação, eu consigo falar bem sobre isso; comecei o meu trabalho como sonoplasta,
então, eu tenho uma experiência de operação de som e como técnico de som;
atuei como cenotécnico e como cenógrafo amador, durante muito tempo, até
chegar ao cenógrafo profissional; tenho uma experiência muito boa como maquinista, e consigo jogar bem com essa frente. Então, eu acho que para o diretor
técnico é importante essa experiência prática dentro desses segmentos. E, acima
de tudo, paciência, sensibilidade, saber ouvir e, antes de dizer um “não”, ele dizer
um “talvez” – eu não digo “não” para nada!
Para um diretor de palco, eu acho que ele já não precisa ter uma experiência prática dentro de todos os segmentos, mas ele precisa vivenciar montagens – para
que, antes dele chamar atenção de um maquinista, ele saiba porque o cara está
tendo dificuldade para fazer aquela manobra, ou para que ele saiba o porque da
demora no tempo de resposta de um determinado pedido. É preciso entender que
o botão do “go”, não está no rádio dele. Existe um tempo de resposta: a gente vai
receber esse comando, chegar no equipamento, e passar essa informação para
o equipamento. As vezes, vem o blecaute e, dois segundos depois, já vem um
sentimento de desgaste e até de desrespeito com o profissional... tudo porque o
blecaute não aconteceu no momento que ele queria!
Na ópera, o diretor de palco precisa ter um conhecimento quanto a leitura de partituras, compreender um pouco de música, um pouco de direção de cena, e ter o
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know-how de ter assistido e convivido com aquilo que ele está fazendo.
Quando a gente fala do diretor de cena, aí a agente já parte para um segmento
muito mais “cênico” na minha cabeça, é um pensamento teatral, ele tem uma formação teatral dentro do segmento que ele está investigando – porque o diretor
de cena pode ser também o ensaiador, o cenógrafo, enfim... tem uma série de
outras funções que ele acaba agregando. E, muitas vezes, se esse diretor de cena
é o cara que grava a luz com o iluminador, é importante que ele tenha um conhecimento nesse sentido! Porque ele tem duas possíveis posições aí: ou ele tem
que conhecer mesmo a coisa (como ela tem que ser feita) e trabalhar em conjunto
com o iluminador; ou, ele tem que entender qual o papel dele dentro do processo,
e deixar o iluminador trabalhar. O diretor de cena tem o conceito estético (ele sabe
o que ele quer como conceito estético do espetáculo), e ele tem que se colocar
dentro do processo de uma forma que ele colabore para a iluminação do espetáculo, por exemplo. Por isso é tão importante todas as vertentes se compreenderem
dentro do processo, e trabalharem como uma engrenagem.
Então, eu vejo dessa forma: o diretor técnico tendo um conhecimento mais profundo na parte técnica; o diretor de palco tendo um conhecimento mais superficial tecnicamente, porque ele não tem a obrigação de saber como monta aquele
cenário (mas ele precisa entender como isso pode ser harmonizado com a parte
artística).
No mais, dependendo do espetáculo, eu acho que existem outras direções que estão relacionadas a outras especificidades de acordo com a formatação do espetáculo (especificidades fundamentais para que você consiga colocar o espetáculo no
palco). Inclusive, é preciso entender quando há necessidade de cada uma dessas
funções. Eu não tenho problema de trabalhar com ninguém! Nunca vou dizer que
não preciso de fulano, sicrano ou beltrano, entendeu? Acho que é sempre muito
interessante quando as partes são somadas e que, ao mesmo tempo, elas se entendam dentro do processo, né? E que se respeitem, acima de tudo.
Eu sou muito protetor, não deixo ninguém mexer com o meu povo. Quando chega
aqui um diretor muito estressado, eu já falo “se acalma!”. Já teve diretor aqui que,
quando eu não estava no Teatro, ele deu o show dele lá. Acho que, acima de tudo,
independente do seu cargo dentro do processo, você tem que respeitar o próximo! É importante respeitar o próximo e respeitar também as suas limitações. Eu
já cheguei a interromper um ensaio e tratar o cara da mesma forma que ele tratou
o meu técnico, e, no outro dia, o cara estava distribuindo chocolate no palco para
os técnicos, entendeu? Eu não sei se o que eu fiz é certo ou errado, mas eu tenho
como filosofia só respeitar quem me respeita. É muito fácil me tirar do sério se
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isso estiver relacionado a questão de distratarem ou desrespeitarem alguém que
trabalha comigo. Eu faço esse papel de abraçar todo mundo, e também sou um
filtro para certas coisas.

E vale a pena ser diretor técnico de teatro?

(silêncio) Eu até me arrepiei agora...
Cara, muito! Muito! Eu tenho um tesão muito grande nisso! Eu te falei no início
que eu sou produtor de eventos, sou empresário, mas eu faço isso para pagar as
minhas contas. O que eu gosto de fazer é o trabalho que eu faço dentro do Teatro!
Até hoje as pessoas chegam até mim, mesmo eu não estando mais lá! Foi feita
agora uma matéria dos cento e vinte anos do Teatro Amazonas, e eu, não sendo
mais funcionário do Teatro, fui lá para dar uma entrevista no palco do Teatro. As
pessoas ainda tem o meu nome como referência, e não é por eu ser isso ou aquilo
não, é só por questão de competência ou ter a capacidade de fazer, é pela forma
como a gente desempenha esse trabalho... é em cima daquilo que a gente faz, do
respeito pelas pessoas que lá estão! Eu respeito aquela casa e todo mundo que
passa por ali! E você não consegue encontrar isso tão facilmente assim!
Então, os meus trabalhos como empresário e como produtor de eventos são trabalhos que eu exerço com muito amor, com muito carinho, mas... também porque
eu preciso me manter no mercado. Agora, se você quer saber quem eu sou, me
coloque lá dentro do Teatro Amazonas! Eu desenvolvi uma habilidade muito grande
para solucionar problemas... eu chego, e “Apolo, o cenário não está subindo!”, eu
paro um pouco, olho, e consigo encontrar uma solução. Eu não sei consertar carro,
eu não sei fazer cirurgia, eu não sei consertar computador, mas lá dentro daquela
casa... pode botar duzentas pessoas ao meu redor, que eu vou saber dar funções
a essas duzentas pessoas, e eu vou fazer com que o trabalho transcorra de forma
harmoniosa. Podemos falhar? Podemos, estamos sujeitos a isso! Aqui não é um
mundo encantado, estamos trabalhando com material humano!
Mas vale muito a pena, cada dia! E não vou dizer cada dia perdido, não... mas cada
dia lá dentro daquela casa! Cada domingo, cada feriado, cada aniversário que eu
não estive, cada evento social com a família que eu deixei de fazer... porque não
há nada mais prazeroso do que ver a cortina fechar, e ver que tudo deu certo.
Eu não me vejo fazendo outra coisa! Acaba um e eu já ficou esperando outro,
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sabe? As vezes, de manhã cedo, não chegou ninguém no Teatro, e eu estou lá,
sozinho, sentado, já pensando no que vai acontecer... e eu vou para o palco, fico
lá sozinho... sabe, eu tenho as minhas viagens também dentro desse processo,
coisas que eu nem sei muito bem como explicar... é uma história só minha com
aquele universo, digamos assim.

Por fim, você gostaria de dizer alguma coisa que acabamos não fala, e que você
considera importante?

Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu sei que a gente está bem fora do
eixo, que a gente acaba fora desse eixo cultural dominado mais pelo Sudeste e
o Sul. E saber que a gente pode, de alguma forma, contribuir com essa pesquisa
e estar inserido entre um dos espaços que você quis escutar... é uma honra!
Porque você falou em Recife, e o Teatro Santa Isabel é um Teatro histórico! É
uma referência! Porto Alegre é uma referência! São Paulo e Rio de Janeiro então,
nem se fala! E nós aqui em Manaus, isolados de tudo! O caminhão leva quinze
dias para chegar aqui! (risos) Então, é muito bacana participar desse diálogo e
aproximar esses dois continentes que são o Brasil e o Amazonas.

MARGARETH QUERUBIN
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Margareth, geralmente, eu começo essa conversa pedindo para as pessoas me
contarem um pouco da história delas, então, eu gostaria que você me falasse
um pouco da sua trajetória com o circo.

Então, eu vinha passar férias num outro circo. Aí, quando eu fiz quatorze anos eu
resolvi que eu queria morar no circo. Aí, eu pedi para a minha mãe, e meus pais
meio que não deixaram, mas como eu já tinha uma outra irmã aqui no circo, aí ela
falou “pode ir para morar com a sua irmã”.
O Circo Spacial tinha seis meses, aí eu vim, e faz trinta e dois anos que eu estou
aqui. A minha trajetória com o circo é assim: eu fiquei encantada com o circo e eu
queria aprender tudo o que tinha no circo. Só que assim, quando eu vim para o
circo os tradicionais eram muito fechados para ensinar, então, eram poucas pessoas que passavam uma coisinha. Eu tive bastante dificuldade com isso, mas era
curiosa, jovem. Com o passar dos anos, eu fazia figuração, fazia bailados, porque
o circo sempre teve isso, né? Eu ajudava na vendas, e conforme os anos foram
passando eu fui aprendendo.
E quando eu morava lá em Cascavel, no Paraná, eu já era envolvida com esportes.
Então, eu já jogava futebol, handebol, eu já tinha flexibilidade, eu já tinha um preparo, o que deixava as coisas um pouco mais fáceis.
Aí, aos poucos, eu contava com alguém para me ensinar, eu pagava, alguém me
ensinava uma coisinha. Conforme foram passando os anos eu fui aprendendo,
eu fiz o trapézio, eu fiz o boneco de contorção (aquela caixinha com um boneco),
ensaiei tranca, arame, tudo que você possa imaginar... malabares, um monte de
coisas. Você vive no circo e vai aprendendo de tudo, aí você vai se dedicando a
algumas coisas. Fiz magia, fiz mágica, e isso foi bom pra mim, eu fui aprendendo
varias funções dentro do circo.
Aí, com o tempo, eu comecei a cuidar das bailarinas, o elenco só das bailarinas.
Então, era ensaiar, ensinar a dança, como saia, como entrava... mas o circo em si
não tinha um diretor do espetáculo, era só alguém cuidando do programa (que é
a sequência de números), do elenco... por que assim, há uns quinze ou vinte anos
atrás não tinha um enredo, não tinha que ter... eram variedades. Então, você tinha
um número, a pessoa vinha, entrava e apresentava cada um na sequência. O forte
eram os bailados que não tinham uma temática que envolvia o espetáculo, eram
variedades.
Então, tinha uma pessoa que fazia o programa, contratava o elenco, e a gente que
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cuidava dessa parte da coreografia e do bailado. Com o passar dos anos isso foi
mudando, né? Porque daí começaram os espetáculos com tema, com uma dramaturgia.
O Spacial e o Soleil (Cirque du Soleil) começaram mais ou menos na mesma
época, 1986, né? O Soleil foi introduzindo essa coisa da temática, da história; e o
Spacial, como era inovador, também tinha o outro lado, não tinha essa temática
do Soleil, mas tinha luz colorida no trapézio – que ninguém usava -, músicas de
rock e músicas mais atuais no espetáculo. Então, ele já foi criado assim, com uma
visão mais moderna.
Conforme todos os circos começaram com temática, aí você tem que montar um
espetáculo com temática, e eu, aos poucos, fui me introduzindo. Então, eu cuidava
das bailarinas e comecei a cuidar da programação. Aí, eu fui montando os espetáculos, e conforme foi indo, fui me introduzindo, até chegar agora (há uns dez,
doze anos) e ser realmente a diretora artística, ser responsável por criar, decidir,
falar “vamos fazer algo temático” ou “não vou fazer algo temático”. Ano passado
a gente tinha os quatro elementos.
No circo, é difícil você desenvolver um enredo porque a gente tem um elenco aberto. Então, o que você cria? Você cria uma abertura, um enredo e introduz alguns
elementos no espetáculo. Daí, você consegue uns três ou quatro meses seguir
com aquilo, daqui a pouco você já vai mudando o show. A gente percebeu ao longo desses anos que você não pode fazer espetáculo com enredo fechado, a não
ser que você tenha um elenco fixo e você fale “vou contratar aquele elenco por um
ano e vou fazer aquele espetáculo.”, porque é difícil de você mandar.

O Circo Spacial faz algum tipo de circulação?

A gente viajou pelo Brasil todo por trinta anos. Várias capitais, Norte, Sul, todo
o Brasil... mas nos últimos dez anos a gente está centralizado mais aqui em São
Paulo. Devido ao tamanho da lona, a nova economia do País. Aqui em São Paulo
você consegue se programar, fazer promoções via internet, tem matinê escolar
para trazer as crianças... porque você tem uma agenda, você tem data, entendeu?
Quando você anda muito, você não tem esse tempo. Mesmo ir para o interior,
como a nossa estrutura é muito grande, a gente não consegue ficar um mês só em
um lugar, a gente tem as despesas de mudança – a não ser quando você é con-
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tratado por uma prefeitura, uma coisa fechada. Mas assim, para cobrir despesas,
você tem que ficar no mínimo seis meses. E aí, a gente percebeu que isso funciona
pra gente, tem um pessoal de circo que fala “não sei como vocês aguentam ficar
num só lugar”, mas já faz um ano e pouco. Um ano e pouco com o mesmo espetáculo.

E sempre com público?

Sempre com público, tem gente que já voltou quatorze vezes, quinze vezes... e
ainda tem um público novo porque agora a gente está com uma promoção na internet, com preços bem populares, e está dando um público bem diferente da região que nunca tinha vindo. Então, em São Paulo você consegue isso; no interior,
você chega, vai todo mundo, e depois acabou, né?
Assim, aqui no circo eu tenho uma liberdade muito grande, eu faço a programação
do espetáculo do jeito que eu acho melhor, da melhor maneira, se eu quiser criar
um tema eu crio, se eu não quiser eu também não crio, porque, assim, a gente
trabalha em equipe aqui. Então, não é só a minha opinião.
Tem umas pessoas que já faz mais de dez, quinze anos que trabalham e são a
base do nosso espetáculo; e tem sempre as pessoas novas, tem pessoas que
ficam dois meses, três meses, quatro meses, que são os fluentes (como a gente
fala), mas a base fica.

Essa base é formada por apenas uma família?

São famílias, mas não da minha família. São pessoas que tem família aqui, são
famílias diferentes mas que estão envolvidas com a arte do circo, então, elas são
a base do circo, elas são a base do espetáculo.
Então, por exemplo, se hoje faltarem cinco pessoas, o espetáculo será o mesmo.
porque essas pessoas, além de fazerem o que elas fazem, elas conseguem suprir
as necessidades do trabalho.

Existe uma espécie de rodízio?
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É isso que tem que acontecer num espetáculo de circo. Hoje, por exemplo, recebi
mensagem de uma das meninas do elenco que disse que hoje ela não vem porque
está com o olho inchado, deu alergia. Então, eu recebi a mensagem e já sei o que
vou fazer. Você sempre tem que ter o substituto. Tem gente que não tem substituto, aí você tem que tirar mesmo.

Você faz a direção artística e também faz a direção técnica?

Exatamente.
A gente tem muitas pessoas que se formaram aqui e muitas pessoas que já vieram artistas de fora. Então, aqui é como se fosse uma escola permanente de circo.
As pessoas vão para os circos escolas, a gente contrata, e termina de formar elas
aqui. Então, essa pessoa vai aprender a pegar uma corda e dar um nó, “se quer
ensaiar trapézio?”, “então, você vai ter que aprender a montar a rede”, faz parte, é
a base. “você vai fazer percha? Então, você tem que aprender a montar a percha”
– eu chamo tradicionalmente de percha, mas os contemporâneos chamam de um
outro nome que me fugiu agora, daqui há pouco eu lembro... – então, você tem
que aprender a montar, entendeu? Se você vai ser mágico, você tem que fazer a
manutenção dos seus aparelhos. É automático. Essas coisas são automáticas.
No circo é assim: se você não participa daquele quadro, mas você ajuda naquele
quadro, porque no próximo que você participar, o outro vai te ajudar lá. Então, é
uma troca.

Ajudam em função da segurança inclusive, né?

Pela segurança, ao auxiliar na entrega de um aparelho. As vezes, uma pessoa segura e a outra fica lá do lado com aquele olhar de “eu estou aqui”, as vezes quando
vai estrear uma coisa nova, os mais velhos ficam de olho. Aqui tem muito essa
troca, e o mais experiente é sempre o que dá o maior suporte.
E aí, assim, é tudo uma questão de olhar. Por exemplo, hoje eu tenho que substituir essa menina, eu sei quem vai poder substituir, e eu chego na pessoa e falo
“olha, hoje você vai fazer isso, isso e isso”, “mas eu?”, “você”, porque eu sei que a
pessoa é capaz, mas, as vezes, nem ela sabe. As vezes, eu vou trocar um quadro
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ou alguma coisa, eu já sei quem eu vou colocar, mas eu não falo. Eu falo meio em
cima para a pessoa não ficar com ansiedade, criando aquela expectativa.
O espetáculo do circo – e eu conheço outros circos, já assisti muito, tenho muitos amigos – é isso aí: é um quadro de variedades, onde você põe, você monta...
porque, assim, basicamente você tem uma sequência: você põe um número mais
forte, um mais fraco, um mais lento, um mais rápido, você entendeu? Você não
põe assim forte, forte, forte e depois fraco, fraco, fraco, então, você tem que ir
mesclando.
E uma coisa que mudou muito nesses anos que eu estou no circo, é que tinha
assim: tinha sempre uma atração principal, a atração que fechava o espetáculo, e
hoje não. Hoje o nível do espetáculo é o mesmo, tem um número mais fraco, um
mais forte, um número de suspense... as vezes, tem um número que você pensa
que é uma coisinha boba, mas é o que mais gostam.
Então, assim, o pessoal não vem hoje no Circo Spacial por causa daquela atração,
ou por causa daquele globo da morte, ou pra ver o homem que se atira do canhão.
As pessoas vem por causa do espetáculo. Quando eles vão na internet elogiar,
falar que gostaram, eles não falam de uma coisa, eles falam do espetáculo em si,
eles falam no conjunto, eles falam pelo todo e eu acho isso muito bacana. Porque
o circo é isso, mas antes ele focava em uma atração só.

O Circo Spacial chegou a ter animais?

Uma época chegou a ter um elefante (que não era do circo, era contratado), e dois
macacos. Só. Foi numa época em que o público pedia, né?
Mas acho que foi proibido mesmo há uns quinze anos, uns dezoito... eu sou meio
perdida no tempo, mas é mais ou menos isso.
Em termos de espetáculo, agora não tem diferencial de espetáculo, entendeu? Tinha o circo Le Cirque, que era tradicionalmente de animais, e tinha animais maravilhosos, tinha um hipopótamo... o forte deles eram os animais! O Circo Stankowich
também tinha elefante, macaco, cavalo... Então assim, a pessoa tinha a opção de
ver um espetáculo com animais, não que não tivesse os palhaços, mas a principal
atração eram os animais. Hoje você tem um espetáculo só com a arte humana.
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Tinha essa cultura de ir no circo ver os animais e no final fazer fotos com os
animais, os macacos, né?

Sim, tinha essa cultura. Então, essa questão dos animais é muito controversa. Ao
invés de fazerem leis para organizar e fazer com que as normas sejam cumpridas
com os animais (jaula tamanho tal, carreto de tal jeito), normas, sabe?
Os circos que eu conheci como o Le Cirque e o Stankowich, em que eu via os
animais de perto, eu não via maus tratos. Os animais viviam bem, comiam bem...
é uma questão tão complexa. Deviam ter feito normas, mas não foi feito. Foi feito
uma coisa muito grande em cima do circo e o circo não teve como se defender
– até porque tinha uns com maus tratos, eu não estou dizendo que não tinha, entendeu? Em circos menores...
Então, aí, como a pressão foi muito forte, foi melhor tirar. Eu acho que é um assunto bem complexo, só que, em termos de espetáculo, se perdeu. A minha filha
pequena eu cheguei a levar ela para tirar fotos com o elefante. Os dois chimpanzés que a gente tinha aqui pareciam gente, eles tinham camarim próprio, comiam
frutas especiais... mas é isso que eu falo, com essa falta de organização das leis
acabou se eliminando. Em termos de espetáculo, muitos circos perderam muito.

Como vocês organizam a montagem da lona?

Tem o engenheiro responsável, que já está com a gente há muitos anos como
responsável. A gente tem que ter a aprovação dele para entrar com toda a documentação na prefeitura, alvará e tudo. Antes de montar, você tem que ter todo
esse pedido de documentação.
Aí, tem a pessoa responsável que é o capataz, ele é responsável pela montagem e
desmontagem. O capataz tem um segundo capataz, que é tipo uma diretoria, tipo
um assistente. E aí são contratados cinquenta homens para montar.

Quanto tempo demora para montar e desmontar a lona?

O circo começa a desmontar no domingo a noite depois do último espetáculo –
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por exemplo, o espetáculo acaba as dez e meia (22h30), às onze horas (23h) já
começa a desmontagem e vai até segunda-feira, umas duas horas da tarde (14h)
já está tudo guardado nas carretas. Aí, muda para outro lugar, chegando já começa na terça-feira, e na sexta-feira a noite já está pronto para estrear.

Essa equipe de cinquenta homens só atua na hora da montagem?

Até ficar tudo pronto, até estrear o circo. As vezes, até no sábado eles continuam
no circo para dar os retoques, pedrinhas, essas coisas, esses retoques finais, e aí
é só aquela semana.

Mas vocês tem uma pessoa que fica diariamente aqui como responsável pela
segurança do espetáculo?

Tem, a gente tem. O capataz é fixo; o vice-capataz é fixo; a gente tem um chefe
de manutenção que faz soldas, que faz manutenção de escadas, de tudo; e tem
a equipe de lavagem de lona. Tem toda uma estrutura que continua trabalhando.

Olha, eu acho que existe um pouco de semelhança entre a figura do diretor de
cena e do capataz então, porque eu também estou durante toda a montagem,
as apresentações e a desmontagem, zelando pela segurança do espetáculo.

É diferente porque o capataz em si cuida da parte estrutural do circo, ele não tem
nada a ver com o espetáculo. Ele só entende da parte estrutural.

Ah, entendi. Então ele não participa do seu processo de criação, por exemplo?

Não. Quem participa do meu processo de criação sou eu. Aí, por exemplo, se eu
preciso de um aparelho que vai precisar ter uma solda, esse da manutenção faz
pra mim se der para fazer no circo (se não temos que fazer fora, terceirizar). Aí,
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tem os meninos que estão mais velhos e que as vezes ajudam também, mas a
maioria a gente terceiriza. Aí, de figurino a gente tem duas figurinistas no circo e a
gente também tem uma terceirizada (então, são três).

E todo mundo mora nos trailers?

Todo mundo.

Só para eu ter uma ideia, são quantos trailers?

Ah, eu acho que tem uns vinte trailers, e aí tem umas carretas-moradias que são
para os solteiros. Hoje nós estamos com um elenco bem reduzido, tem só trinta
e cinco pessoas, são umas vinte no espetáculo e mais essas quinze fora (que é o
pessoal das vendas, da manutenção, da bilheteria).

E durante a semana, quando não tem apresentação, fica todo mundo por aqui?

Como a gente está ficando fixo, o pessoal está fazendo cursos, está fazendo aulas,
eles estão aproveitando. Aí, vem a tarde ensaiar, as vezes vem a noite.
Porque, assim, os números não são ensaiados juntos. Eles ensaiam uma participação ou se você quer criar alguma coisa. Por exemplo, quero ser malabarista:
então eu começo a ensaiar com três bolinhas, quatro bolinhas, faço tudo e chego
no ponto de estrear, aí é a hora que eu, Margareth, entro. Aí, eu vou escolher a
música, a personagem (ou se não vai ser personagem, se vai ser você mesmo).
Então, eu não participo dessa parte de começo de número porque isso é muito
individual, as vezes a pessoa começa “ai, eu quero ser malabarista”, aí chega lá
e “ai, não quero mais”. Então, quando a pessoa já tem um número, ela começa a
ensaiar, e “ah, tô pronto”. Aí, vamos ver se você está pronto. A gente vai pondo
aos poucos para ir amadurecendo, vai escolhendo a música, é todo um processo
mas aqui todo mundo tem liberdade criativa. Quando eu não gosto, eu falo “eu
acho que não combina”, as vezes, “ah, esse não casou muito com o espetáculo;
é legal, mas não agora para o espetáculo”. Nunca vou falar que não gosto, que é
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feio, até porque você trabalha muito com a vaidade, né?
E nem sempre o que eu gosto é que é o legal, eu aprendi isso com o tempo. A
minha verdade não é absoluta. E eu também tenho uma pessoa que me ajuda
muito, ele já está no circo há trinta e poucos anos. Ele era sonoplasta, agora está
na iluminação, ele é o chefe ali da ilha técnica. Então, ele sabe fazer a iluminação,
sabe fazer o som, e ele tem muita visão de espetáculo. E como eu faço outras funções, muitas vezes, eu não estou vendo – e, tem vezes, que eu não gosto de ficar
vendo porque se não eu começo a botar um monte de defeitos (risos). Aí, muitas
vezes, o que acontece, o que está rolando de defeito, ele me fala. O que me ajuda
muito, porque aí é uma outra visão (porque ele é meio tradicionalzão), mas me ajuda muito porque, as vezes, eu não estou enxergando aquilo daquela maneira. Eu
também, as vezes, tenho o olhar viciado porque é muito tempo, são muitos anos.

Bem, e se ele trabalha na operação técnica do circo, ele também influencia no
ritmo do espetáculo, né?

Com certeza. Ele sabe tudo. Ele não se envolve com eles lá, mas ele passa tudo
pra mim. As vezes, ele vem, fala, fala, fala, eu não concordo, mas depois eu penso,
e falo: “não, mas ele tem razão”. Não que ele esteja dirigindo o espetáculo, mas
como ele já tem todos esses anos aqui, tem toda essa visão, as vezes, ele acha
que ele tem a liberdade de interferir. As vezes, eu escuto, as vezes, eu não escuto.
Porque assim, quando você está dirigindo um espetáculo, você tem que seguir
uma linha, porque é muita gente falando.
Muitas vezes eu chego e a pessoa: “ai, eu tive uma ideia!”, e eu “turminha, ter ideia
é fácil, quero ver pôr em prática”, entendeu? Porque, criar e ter ideia... bem, todo
mundo é criativo.
Agora, o espetáculo está meio em transição, então estou pesquisando umas músicas, mas eu já coloquei mais duas pessoas para pesquisar músicas também.
Então, eu coloquei uma de quinze anos para pesquisar músicas e uma pessoa
um pouco mais velha com gostos diferentes de música para ver onde eu posso
chegar, porque se não a gente fica no mesmo vício de sempre, entendeu? Então,
a gente constrói junto.

Como você vê hoje a formação do técnico de circo? Porque tem um profissional
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que só trabalha como técnico e não chega a ser um artista que apresenta um
número?

Sim, tem. Mas aqui a gente tem encontrado bastante dificuldade de acha técnico,
uma pessoa que queira só trabalhar na técnica. Por exemplo, a gente tinha um sonoplasta que veio só para fazer a sonoplastia, e ele já fazia eventos como palhaço;
só que aí saiu um palhaço do elenco, e a gente perguntou “você quer uma oportunidade?” – porque a gente sabe quando a pessoa tem a alma de artista – “você
quer fazer um teste lá?”, “ai, eu quero”, “então, a gente vai fazer um teste por três
meses, se você gostar e achar bacana para você – porque existe o peso de estar
no picadeiro do Circo Spacial, porque isso também pesa as vezes –, mas se você
achar que não dá para você, tranquilo; se a gente que não desenvolveu, tranquilo
também, você volta para a sonoplastia e está tudo ótimo porque você é muito
bom sonoplasta”. E o que a gente fez? Tinha um outro rapaz que estava no canhão
de luz e queria aprender a parte de som, então “você treina ele, fica na supervisão
dele e, na hora que você achar que ele estiver pronto, a gente te transfere”. Então,
assim, a gente meio que forma aqui esses técnicos.
Hoje você vai contratar um sonoplasta profissional que está acostumado a fazer
eventos e receber por noite, o custo é muito alto, o circo não aguenta, você entendeu? O compromisso de estar aqui de quinta, sexta, sábado e domingo são
poucas as pessoas que querem porque isso não é só um emprego, é um estilo de
vida. Você começa as três horas (15h) da tarde e você para as dez e meia (22h30).
Não que você fique o tempo todo trabalhando, mas você tem aquele compromisso, você não pode sair. Então, não é todo mundo que quer isso. O pessoal quer
ser artista, mas quer fazer um evento aqui, outro ali, tem dias que quer, tem dias
que não quer e, no circo, você tem esse compromisso.
O público chega aqui e eu falo: “hoje não vai ter aquele número, nem aquele outro
porque fulano não veio”, não tem como você fazer isso! “Olha, não vai ter a peça
porque faltaram dois do elenco”, de um jeito ou de outro, você tem que fazer.
Igual eu te falei, a gente tem a nossa base (que é muito bom ter isso), entra e sai
elenco, mas permanece o mesmo ritmo e isso aí é muito bacana. Porque? Porque
é a equipe que está fazendo, entendeu?

Quem dirige com você o espetáculo? Você, o operador de luz, o capataz...?
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O capataz não faz parte do espetáculo, ele só faz parte da montagem e desmontagem do circo. São os próprios artistas que ficam ali do lado, ele não. Quem mais
me ajuda a dirigir são os artistas mais velhos, que tem uma estrutura a mais. Não
é que eles dirigem, mas eu posso contar com eles quando tenho essas lacunas. É
uma equipe mesmo.

Você acha que existe muito preconceito no circo em relação a técnicas mulheres, por exemplo?

Eu acho que aqui não tem preconceito porque aqui o circo é dirigido por uma
mulher, né? Um pouquinho sempre tem, mas, no meu caso, é bom que seja uma
mulher porque evita muitos atritos. O mundo do circo sempre foi muito machista,
então, quando é uma mulher, a gente tem mais sensibilidade ao falar e os homens
já vem com uma certa grosseria. Por exemplo, se acontece algum erro técnico
ou alguma coisa que não saiu bem, eu espero o artista sair, eu não vou falar com
ele na hora, eu espero a adrenalina dele baixar, eu faço de conta que não vi, e aí,
depois que passa o espetáculo, eu chamo e “olha, o que que aconteceu ali?”... ser
humano, sabe? As vezes, o guincho travou e o número não saiu do jeito que ele
gostaria, eu não chego lá e cobro.
Apesar de ser um ambiente machista, a mulher sempre esteve presente em todos
os lugares no circo. Agora, pensando bem, a mulher não tinha cargo de comando,
mas ela sempre esteve junto, pegando pesado, quando dá um temporal e tem que
correr para tirar as cadeiras de dentro do circo que está alagado, as mulheres são
as primeiras a ir, elas são guerreiras. Então, assim, tem esse lado machista por
parte dos cargos, mas ao mesmo tempo, a mulher sempre foi parceira. A esposa
do dono do circo Stankowich eu conheci, e ela sempre foi uma parceirona dele de
tantos anos, comandava o lado doce. Porque a mulher do circo é sempre o lado
apaziguador, ela sempre teve esse papel.
Assim, aqui no circo a diretora é mulher, eu que sou a diretora artística e técnica
sou mulher, quem comanda toda a estrutura de RH e essas coisas é mulher; então,
a gente tem muita mulher aqui no comando e acaba sendo uma coisa natural.

O que você acha que é importante para se formar um bom técnico de circo?
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Bem, agora tem bastante cursos. Mas eu acho que é a vivência no circo. Igual eu
te falei, tem muitas pessoas jovens que aprendem no circo-escola o básico do
básico (que é o que eles podem ensinar) e, quando eles vêm para o circo, eles
têm essa vivência. Para formar um bom técnico de circo e um bom artista, ele tem
que vir para o circo. Mesmo que ele tenha cursos, que ele tenha feito circo-escola,
ele precisa ter essa vivência no circo. Ele só se faz nesse cotidiano, porque tem
coisas que só estão aqui no dia a dia. Desde você aprender que é falta de respeito
você passar no meio do picadeiro quando o picadeiro não está em funcionamento
porque ali é um espaço sagrado. Esse respeito só se ensina aqui, tem horas que
eles não sabem nem a linguagem, e isso você só aprende aqui. Geralmente, vem
mais o pessoal do circo-escola mas a gente tem outras pessoas também que tem
o sonho de ser de circo e a gente acolhe e faz toda uma preparação. Então, são
coisas que só no dia a dia você vai explicando, aí você começa a escutar histórias,
essas minhas histórias de trinta anos aqui.
Eu vim para São Paulo com a promessa de que eu ia estudar e de que eu iria só
no final de semana para o circo. Eu estava no Ensino Médio, no primeiro ano. Aí, o
primeiro semestre deu certo... quer dizer, mais ou menos, porque a gente saia do
interior muito tarde no domingo – era nove horas (21h) o espetáculo, não era oito
e meia (20h30) –, o espetáculo acabava onze (23h), até sair, até chegar... a gente
chegava de madrugada. Então, começou a se tornar muito cansativo, e eu... bem,
a minha intenção maior era o circo.
Acabei desistindo de estudar, e ninguém me forçou. Aí, passou muitos anos e eu
sempre tinha vontade de estudar. Comecei a aprender a prática do circo, mas eu
queria a teoria, né? Diploma, aquela coisa toda... aí, eu falei: “vou fazer um supletivo”, e fiz o supletivo, levei em um ano e meio para fazer porque eu queria fazer
para aprender mesmo. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui bem, eu fazia supletivo porque o circo estava viajando e não tinha como eu estudar. Acho que eu
tinha trinta e poucos anos, trinta e dois...

Você começou no circo aos quatorze anos?

É. Quatorze, novinha.
Aí, eu peguei e fiz o supletivo universal. Estudei de verdade, aprendi coisas que
até hoje não esqueço. Aí, eu vinha para São Paulo fazer as provas, depois fiz vestibular e fui fazer faculdade. O circo estava meio por São Paulo, eu falei: “ótimo,
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vou fazer faculdade”. Entrei para a faculdade de Educação Física, o circo foi para
o interior. Aí, eu vinha de Santos, Guarujá, de onde eu estivesse.

De certa forma, para a sua equipe hoje é mais fácil assumir esse compromissos
porque o circo está fixo, né?

É, agora ficou mais fácil porque está fixo. Eu justamente fui fazer faculdade porque
o circo estava meio fixo em São Paulo.

E a sua irmã continuou no circo? Porque você começou por conta dela, né?

Sim! Sim, continuou. Ela trabalhava mais na administração, aí vieram outros irmãos. O palhaço mais velho, é meu irmão, o Pingolé. Ele sempre foi assim meio
brincalhão, ele trabalhava em banco, aí também veio passar férias, viu, se encantou... e aí toda a família veio. Aqui eu tenho três irmãs e dois irmãos. Essa minha
irmã foi a primeira, eu fui a segunda, depois veio todo mundo vindo, e todo mundo
ficou.

Que bacana! Margareth, mudando um pouco de assunto, me conta um pouco
mais sobre as nomenclaturas dos profissionais que participam de alguns números dando algum tipo de suporte técnico para os artistas de circo.

No circo, a nomenclatura certa é barreiras; no teatro é contrarregra, né?

E tem um chefe dos barreiras?

Tem. Aqui é aquele moreno que faz o número da percha – que o pessoal contemporâneo chama de mastro chinês.
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Ah sim... no espetáculo ele entra para fazer esse número e é também o chefe
dos barreiras?

Sim, é ele quem coordena.

Então, é ele quem determina o que cada um vai fazer?

Isso, ele quem distribui as tarefas e quem vai fazer o quê.

Eles precisam ensaiar juntos?

Só quando a gente vai ensaiar os números separados que a gente convoca quem
faz parte, quem ajuda, aí a gente ensaia junto.

O sistema que vocês utilizam para fazer as suspensões durante os número é
automático?

É, é automático, um guincho elétrico. Tem os mais modernos com botões, o nosso
é automático, mas elétrico. É a pessoa quem comanda quem sobe e quem desce
ali. Se tiver alguma variação de eletricidade, a gente tem um gerador, mas mesmo
assim pode cair ou subir, então a gente prefere o manual mesmo. É elétrico, mas
é a pessoa que comanda.

Margareth, a gente pode dizer que a equipe técnica do circo é formada por todo
mundo, porque todo mundo faz tudo no circo, ou seja, necessita saber fazer
tudo? Tipo, desde fazer e vender a pipoca até montar um trapézio?

Isso. Por exemplo, ali no trapézio, aquele rapaz que fica no portô é o professor
deles e o responsável pelo número. Por exemplo, na mágica, o mágico é o respon-
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sável pelo número. Então, se acontecer qualquer coisa com o aparelho, eu cobro
dele.

Entendi... você fala direto com ele, e ele resolve com a equipe dele? Cada número tem a sua equipe?

Isso. Ou, se ele não consegue resolver, eu entro em ação e resolvo com todo
mundo. Assim, no caso do mastro chinês – que é a percha – o chefe dos barreiras
é o responsável pelo número, então, ele é responsável pela manutenção, trocar a
faixa, ver cabo de aço, ele é o responsável. Se chegou na hora do número, aconteceu alguma coisa, arrebentou um cabo, eu vou cobrar dele, e ele cobra dos outros
da equipe dele.

E acontecem muito acidentes?

Olha, é bem difícil. O nosso índice de acidentes é bem baixo. Baixíssimo. As vezes,
caem de mau jeito na rede, mas aí não é acidente, faz parte.

O Celso Reeks me contou que em número aéreo, tipo trapézio, sempre cai alguém...

Para dar mais emoção! É, exatamente! Para mexer, né? Porque se você fizer tudo
muito certinho... ah, o brasileiro gosta disso, né? (risos)

Eu fico pensando aqui, por exemplo, como que esses meninos se formam? A
gente se forma na prática, como você me disse. Então, os barreiras também são
artistas que podem entrar e fazer? Não existe uma distinção entre o barreira e
um artista?

Não, aqui no circo não tem. Tem circos que tem, em que o barreira é só barreira,
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e tem artistas que não carregam uma caixa, não fazem nada. Existe isso em circo.
Mas aqui nós temos essa política, porque a gente pensa assim, por exemplo: eu
preciso de você para você fazer o meu guincho, e você precisa de mim para fazer
o seu, então, existe aquela parceria, entendeu? A gente poderia ter uma pessoa só
para ficar lá, tipo, “você vai ser o técnico no guincho”. Mas a gente não tem essa
necessidade.

Assim como vocês não precisam de uma pessoa só para fazer essa direção técnica, se concentra tudo em você que faz a direção artística e técnica, é isso?

Sim, eu vou dividindo algumas funções, delegando coisas.

Como é que você organiza o seu trabalho? Você monta o roteiro dos números,
e você por números vai entendendo quem vai trabalhar como técnico e como artista, aí você tem uma planilha para organizar o que vai acontecer e com quem,
é isso?

Está tudo na cabeça. Por exemplo, eu tenho no programa lá, você viu, que tem a
sequência dos números. Então, por exemplo, o menino que encerrou a primeira
parte, e logo em seguida, ele já veio no trapézio. Mas dai ele teve o intervalo, depois veio o trapézio, aí ele vai ter mais um tempo de descanso e vai participar da
percha, mas antes ele não fez praticamente nada.
Ou, por exemplo, eu tenho o menino das caixinhas: ele não participou da abertura,
ele não participou das dancinhas, não participou de nada – e ele faz perna de pau,
as vezes, quando o outro não está. Aí, ele veio, fez as caixinhas, teve mais um
número de palhaço e ele entrou de novo. Nessa sequência aqui ele não vai entrar
tão cedo, então, é a hora que ele pode ajudar, entendeu?

Ah, sim... e é assim que vocês criam os roteiros?

Então, ele está ocupado aqui, aqui e aqui, então, hoje ele não vai ajudar. Mas, geralmente, a programação não muda muito. As vezes, eu também dou uma mexida
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para eles não ficarem muito acostumados na mesma sequência. Então, mas ela
não muda muito. A gente faz essa organização de ajudar conforme a apresentação da pessoa.

Entendo. Você vai planilhando a partir da realidade de cada pessoa.

Isso... e eles mesmos já se organizam, porque já estão tão acostumados... então,
hoje eu não posso ir entregar o fone de ouvido, “você vai lá, fulano?”, aí o fulano
vai lá no lugar, entendeu? É mais ou menos assim, eles são muito encaixados, né?

E você fala com a pessoa do som: “olha, eu estou pensando num show mais ou
menos nesse clima, em usar essas músicas”, e ele só opera ou ajuda ali a criar
as músicas?

Não, ele só opera. Quando ele era sonoplasta ele ajudava bastante, agora, como
ele não é mais sonoplasta, as vezes ele dá uma opinião, tipo: “ai, essa música não
encaixou”.

E a luz é você quem manda também? Você vai dizendo como são os climas e ele
vai fazendo?

Não, é ele quem faz tudo. Ele pergunta “ficou bom assim?”, aqui ficou mais escuro,
mas ele tem liberdade para fazer, e como ele já conhece tudo...

Então, tirando você e esse rapaz, não tem uma pessoa no momento que trabalhe só como técnica?

É, e a menina que opera o canhão seguidor.
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Entendi. Então, vocês tem os barreiras, o capataz,...

O capataz está só na montagem do circo, ele não tem envolvimento nenhum com
o espetáculo.

E os meninos que ajudam a montar são os carregadores, é isso?

É, carregadores...

E tem um engenheiro de segurança?

Isso, ele quem têm as plantas do circo, a planta baixa, quando vai montar ele tem
que ver as medidas, e tem as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica), toda
essa documentação é com ele. Na verdade, ele que faz todas as plantas e autorizações, mas tem outra pessoa que a gente chama de secretária, que é a secretária
do circo, que dá entrada nos documentos e faz essa parte. Não é o engenheiro, é
outra pessoa que faz.

Tem camareira?

Tem, tem uma camareira. Tem as figurinistas, tem a camareira. Os figurinos que
pertencem ao circo a camareira cuida, os figurinos dos números eles próprios que
cuidam, eles lavam... a gente tem um camarim só feminino e vários camarins masculinos. Aí, fica todo mundo no camarim, cada um tem a sua roupa, as suas coisas.

E vocês tem um acervo?

Sim, temos. É o que a gente chama de guarda-roupa do circo, tem roupas de espetáculos antigos, dos espetáculos que já passaram. As vezes, eu vou lá e pego
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alguma coisa e ponho no espetáculo daqui. A gente fica mesclando, né?

O que você acha que poderia melhorar no circo feito no Brasil hoje?

Eu acredito que uma das coisas que nós e alguns outros circos estão fazendo é recuperar a essência do circo brasileiro, esse circo de variedades, esse circo de cara
limpa, sem muita maquiagem – nada contra o teatro, que eu acho lindo contar uma
história. Mas eu acho que o povo brasileiro gosta disso: do palhaço entrar, brincar
com a criança... essa coisa mais... não vou dizer nem que é inocente, mas esse
espetáculo que é para a família. Muitos espetáculos têm coisas maravilhosas, mas
daí começam a contar aquela história, vai ficando monótono, sabe? Embarcam
numa tecnologia que a gente não precisa, porque perde essa essência do circo.
A gente até oito meses atrás tinha picadeiro, a gente estava com picadeiro, era o
único circo com picadeiro. Mas como nós tivemos que tirar para manutenção, a
gente ficou com as cadeiras todas no chão e aí a visão ficou péssima. Aí, a gente
se obrigou a fazer o palco, elevamos o picadeiro por causa da visibilidade, por
uma questão técnica mesmo. Aí, a gente continuou com o palco porque a gente
viu que cresceu o espetáculo, o espetáculo cresce no palco. mas a gente perdeu
a nossa essência. Quando você assiste de muito perto, você tem uma outra visão,
bem diferente do que se você assistisse de cima. A gente perdeu essa essência do
picadeiro, a gente relutou muito, mas por uma questão técnica a gente teve que
fazer o palco.

Quais circos você conhece que ainda lutam por essa essência?

Eu conheço o Circo Stankowich... mais uns circos que são um pouco mesclado,
um pouco tradicional, um pouco com boneco, um pouco com show de luz... então,
está meio naquela coisa “o que que eu vou ser? O que que eu vou defender? Que
linguagem que eu vou defender?”.
Tem uns espetáculos de circo que estão muito carregados de luz, mas o povo
gosta também. Então, não tem uma linguagem muito... tem circo que tem uma
questão mais temática, de contar uma historinha... acho que o circo está nessa
transição: que linguagem eu vou ser de verdade? O que que eu vou defender?
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Circo tradicional, circo inovador, circo robótico...?

Margareth, me tira uma dúvida: qual a diferença do circo empresa para o circo
família?

Hoje em dia eu acho que não existem mais os circos família, a não ser os circos de
bairro, os circos bem pequenininhos, esses sim são circo família porque aí é o pai,
a mãe, os filhos, uma loninha pequena, os primos, os tios, aí não tem funcionário
de fora – mas, geralmente, tem também, porque acaba tendo que contratar. E os
maiores têm que ser circo empresa porque você tem que ter uma empresa para
alugar um terreno, você tem que ter uma empresa para contratar funcionários, então assim, o circo empresa tem que ser por causa disso, e o circo família porque
mistura. Por exemplo, o Circo Stankowich é o filho, daí tem a mãe – porque agora
o pai deles morreu, o patriarca da família – aí tem os filhos dele que trabalham no
espetáculo, mas tem os funcionários de fora... aí acaba sendo empresa.

Assim como vocês aqui que são um circo empresa, mas seria quase que um
circo família.

Exatamente. Aqui tem a minha família, tem várias famílias, mas acaba sendo um
circo empresa porque você tem que seguir algumas regras, os artistas precisam
seguir as regras do Sindicato (SATED – Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões), então, acaba sendo empresa, não tem como.

O Sindicato ampara vocês?

Ampara, ele apoia bastante. O circo Spacial sempre teve uma parceria boa com
o Sindicato. A diretora volta e meia vai lá e faz reuniões, reivindica tanto para o
lado do circo como para o lado do artista. Hoje a maioria tem que ter DRT (registro
profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho), os dois meninos que
são menores – a que faz o bambolê e o que faz o trapézio – têm DRT de ator mirim
para poder se apresentar. Aí, têm os menorzinhos que ainda não estão fazendo
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número, mas daqui a pouco eles já vão ter que ter DRT.

E são eles mesmos que cuidam da sua própria segurança, né?

Exatamente, por exemplo, esse menino tem quinze anos, e ele está lá em cima
porque ele está com o pai e a mãe. A mãe está na alavanquilha (é aquela morena
de cabelo comprido que está no trapézio) e o pai está lá para segurar ele. Então,
na verdade, eles estão sob a responsabilidade dos pais. E aí você fala “opa, é um
circo família!”. É uma empresa, mas somos uma família.

Você já deve ter visto muita criança crescer aqui no circo.

Muito. O mágico nasceu no circo, ele é palhaço que também é mágico, ele faz um
punhado de coisas, e ele nasceu no circo. A menina que faz o número do cabelo
ela nasceu no circo também. Então, tem muita gente que é tradicional mesmo.

Você cresce no circo, você passa a semana aqui e acaba aprendendo, vai vendo,
vai aprendendo...

Exatamente. Você vai experimentando uma coisa aqui, uma coisa ali e aí você
identifica: “ah, eu quero fazer isso!”, “eu não vou fazer isso, eu gosto disso.”. E
tem umas coisas assim que é básico no circo: para os meninos é jogar malabares,
saltar e fazer parada; para as meninas, é abrir um espacate, é saber fazer uma contorção, ou o comecinho de uma contorção. Porque você tem que estar preparado
para poder querer aprender outras coisas, se você não tiver essa base você num...
Aqui é uma escola permanente, porque a gente vai passando, vai indo, vai passando, vai vendo. Por exemplo, tem um menino (um de cabelinho enroladinho), ele
está no circo faz dois meses. Ele começou a fazer circo solo, aí a gente precisava
de um contrarregra – um barreira –, aí me indicaram ele e eu falei “vem”. E o que
acontece? Ele começa a mexer, a ajudar e aí ele já começa a aprender. Vai se envolvendo, aí quando tem ensaio ele já vai lá, já começa a ensaiar uma clave, um
tecido, daqui ele está... daqui a pouco ele escolhe o que ele quer aprender e fica.
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É aos poucos. Você não precisa ser um profissional para entrar no circo, você se
torna um profissional depois que você entra. Assim como a gente contrata profissionais, a gente também tem essa escola. Essa essência está na própria equipe,
a gente já tem essa filosofia. Então, ele entra e todo mundo já abraça (“Faz isso”,
“Puxa aquela parte”, “faz aquela parte”), aí “óh, vou ensaiar mastro chinês amanhã, se você quiser aparecer...”, você entendeu? Aí, a pessoa já abraça.

O chefe dos barreiras faz esse trabalho há quanto tempo?

Ah, o chefe dos barreiras? Acho que uns doze anos, treze anos... porque já faz
quase dezoito anos que ele está aqui com a gente. Ele é um exemplo, ele trabalhou
no Beto Carrero (Parque Temático Beto Carrero World), ele trabalhou de barreira
lá e ensaiava esse número lá, mas ele não tinha a oportunidade de se apresentar
porque eles só contratavam quem já era profissional, que vinha contratado como
profissional. O pessoal estava ensaiando e ele ensaiava sozinho, escondido, em
sonho, né? Aí ele veio pra cá para ajudar a montar a lona, esse serviço braçal que
eu te falei. Eles eram em três, ele e dois amigos e eles falaram “olha, a gente podia ficar trabalhando”. Na época a gente tinha um professor muito bom aqui de
circo, e eles “olha, a gente podia ficar aqui trabalhando nesse serviço braçal, mas
a gente queria pode ensaiar, queria que ele ensinasse a gente, a gente está quase
pronto, e a gente queria uma oportunidade”. Aí eles ficaram, foram ficando, ele e
os dois amigos, ensaiando, treinaram, e aí o dia que estava pronto eles mostraram
o número, eu aprovei, e aí ele se tornou artista, mas ele não perdeu a essência de
ajudar, de fazer e, aos poucos, ele foi se encaixando.

Não existe hierarquia entre o técnico e o artista?

Não. Assim, há muitos anos atrás existia isso no circo, há uns vinte anos atrás
existiu o artista que era uma atração, um artista que não pegava uma cadeira, entendeu? Isso já existiu em circo, mas há muito tempo já mudou. Aqui a gente põe
isso pra todo mundo, todo mundo é importante. “Você é importante!”, “Ah, mas
eu faço pouco.”, “Mas o pouco que você faz é importante. Se você não for pegar
aquele quadro lá, ninguém vai buscar”. E “O seu número é importante, mas a sua
ajuda também é importante.”, então, aqui a gente põe todo mundo – tanto que
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você viu, eu sou a diretora artística, técnica, atendo o caixa, faço pipoca, isso não
é menosprezável, isso é crescimento, é um coletivo de verdade.

Mas existe a figura do diretor técnico em circo? Ela existe em outros circos?

Eu acho que existe, acredito que existe.

Eu te confesso que procurei, e é complicado porque a ficha técnica do circo não
é divulgada, né?

É... não. Assim, quando a gente faz projeto, manda projeto para o PROAC
(Programa de Ação Cultural) a gente cria uma ficha técnica e põe cada um na sua
função, mas na verdade é uma função que todo mundo desempenha.
Agora, os circos novos – porque agora está saindo muito circo do Patati-Patatá –
eu acredito que tenham essas funções, porque são pessoas que vieram de fora,
mais da linha do teatro que acham importante colocar uma ficha técnica com “fulano faz isso”, “fulano faz aquilo”, entendeu? Se hoje você me perguntar a ficha
técnica, eu vou te definir a função de cada um, mas é todo mundo.

Mas nessa ficha técnica, se tiver que definir quem é a diretora técnica, é você
mesmo?

Eu mesma. (risos)

Margareth, tem alguma coisa que você não falou e gostaria de falar?

Acho que não...
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Vale a pena trabalhar na direção técnica em circo?

Ah, pra mim vale muito a pena, porque assim, igual eu te falei: o mesmo desenvolvimento que eu vejo nas pessoas aqui eu tive no circo. Eu comecei ali, como figurante, como bailarina, depois fui trapezista, contorcionista, mágica – até mágica eu
já fui – e depois passei a cuidar das bailarinas, e agora cheguei na direção artística
e técnica. Então, assim, eu tive um crescimento profissional, né? Aprendi muito,
errei, acertei, erro e acerto até hoje. E o amadurecimento como pessoa também,
como pessoa acho que é até mais importante. Como eu lidava com o espetáculo
há cinco anos atrás, hoje eu já vejo completamente diferente.
Hoje eu percebi que eu não faço nada sozinha, que eu preciso das pessoas, que as
pessoas tem que ter liberdade artística, que não pode ser nada engessado, entendeu? E assim, você tem que ter a sua linha mas ao mesmo tempo você tem que
ser flexível para certas coisas, porque o circo é flexível. Eu era rígida com horário,
“eu quero assim, eu quero assim.”, ou seja, me acrescentou até mais como pessoa do que como profissional. No circo, cada dia você tem um desafio. Hoje faltou
alguém do elenco, então eu já tenho que correr e pensar – claro que essa pessoa
que faltou não é a principal do elenco –, mas eu tive que ajeitar umas coisinhas. As
vezes, acontece deles não estarem e eu tenho que envolver o espetáculo de uma
maneira que ninguém sinta falta daquele número específico. A gente não anuncia
a atração, a gente anuncia o espetáculo. Porque o espetáculo é o que? Números
de circo. Então, a pessoa não vem atrás daquele número específico. Isso é bom
porque você não fica amarrado, e é bom sair da zona de conforto, né? E isso serve
para a toda a equipe. Então, assim, pra mim, é muito gratificante.

A cada ano vocês criam um novo espetáculo?

Não, a gente não tem. Assim, por exemplo, esses bonequinhos que tem no começo, a gente não tinha no espetáculo. A gente montou para um festival de circo, aí a
diretora achou bacana e falou “não, eu quero no espetáculo”, “vou manter”. Antes,
a gente começava com uma entrada com fogo.
A gente criou para um festival porque ela queria levar um espetáculo mais infantil
porque lá a gente apresenta para crianças de escola, os pequenininhos, então, a
gente tem que levar algo mais na linguagem deles. Já tinha os personagens da
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Família Spacial e ela queria alguma coisa nesse sentido.

Eu li no site de vocês que o nome de Circo Spacial é uma referência a um sonho
que o filho da fundadora (Marlene Olímpia Querubin) teve, e que essa foi a primeira história apresentada nesse circo, uma história sobre um menino que viaja
numa nave espacial...

Como foi em meados dos anos oitenta, noventa, tinha muito aquela coisa num
momento sobre esse tema espacial, tudo meio prata e branco. E aí tudo no espetáculo era nesse sentido, tinha foguete, nave e essas coisas, mas aí foi passando...
foram tirando e colocando coisas, porque assim, você não consegue fazer uma
temática por ano porque é muita grana, entendeu?
Além de tudo, você tem que trabalhar com pouca grana. Não é igual ao Soleil
(Cirque de Soleil), por exemplo, o cara vai lá, sonha com um espetáculo, chama
um para fazer o projeto, chama um para fazer figurino, chama outro para fazer os
sapatos, chama outro para idealizar as maquiagens, milhões. Aqui, na realidade do
Brasil... qualquer figurino é mil reais, mil e quinhentos, é um monte, e não se tem
bilheteria para isso. Se você não tiver um patrocínio, não vai.

Vocês vivem de bilheteria?

De bilheteria, sem nenhum patrocínio. A gente tem feito muitas promoções na
internet para atrair público.

Alguém documenta a história de vocês?

Não, eu acho que não. Tem algumas coisas assim, mas não tem uma pessoa que
cataloga e faz. A gente tem muito material filmado, muita coisa, mas não tem um
acervo separado, aquela coisa toda.

OTTO BARROS
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Otto, eu queria começar essa conversa pedindo para você me contar em que
momento da sua trajetória você passou a se reconhecer como membro de uma
equipe técnica de teatro.

Comigo foi louco, porque, foi no Rio... eu trabalhava como ator até então, e no
Rio de Janeiro – hoje eu não sei se tem, mas pelo menos na época não tinha (ou
não consegui encontrar na época) – um movimento de teatro como existe em São
Paulo. Aqui todo mundo faz teatro, todo mundo sabe quando uma companhia de
fato é engajada com o trabalho que ela se propõe; e no Rio de Janeiro não tem
muito esse “rolê”, tem um “rolê” de produções de teatro que normalmente deriva
de um submundo “Global”. Enfim, não estou criticando, é uma característica! E
não era muito o que eu queria, e nem tinha campo de trabalho (por que eu nunca
fui “Global”), então, era publicidade, e isso não me dava prazer algum.
Aí, eu estava para ir embora do Rio de Janeiro quando o (Teatro) Oficina passou
pelo Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto o Oficina, sabia quem era Zé Celso (José
Celso Martinez Corrêa) e tudo mais... mas não tinha visto.
Era “Dionisíacas”, eram quatro peças, e eu fiquei maluco com “Taniko” que era a
primeira – absolutamente louco, você sai de “Taniko” e você não para de rir, você
fica com um negócio, uma leveza, uma vontade de ficar bebendo, falando, sei lá...
tudo muito leve! E eu não sabia que o teatro podia causar isso de uma forma tão
intensa. Não era só mais um estado que me levou numa cena x, era uma coisa que
era a vida, que virou vida, sabe aquele dia assim?
Eu fiquei encantando e, no dia seguinte, eu fui para ver “Cacilda 2”. Daí que, em
algum momento, eu não sei exatamente... eu encontrei a Ana Rúbia (Ana Rúbia
de Oliveira Melo), que eu não sabia quem era exatamente (que era a produtora,
estava toda vestida e maquiada de produtora, mas eu não lembro que roupa era)
e depois, num dado momento, eu me encontrei na coxia, por algum motivo. E a
Elisete (Elisete Jeremias) virou e falou: “Faz isso! E não passa muita fita!” (pausa) – eu lembro dessa frase – e aí, eu fui e fiz... só que começou a aparecer um
monte de demandas (daí tinha um ator com o pé torcido e uma asa quebrada e eu
já estava ajeitando aquilo...). Eu comecei a... eu entrei no jogo, e estava achando
aquilo maravilhosamente incrível. Não vi “Cacilda” e não vi mais nenhuma peça do
Oficina. E já fiz todas.
Quando foi na desmontagem, a Elisete foi saber que, na verdade, eu não era um
oficineiro da cidade (porque eles tinham esses oficineiros). A gente conversou
sobre, ela me explicou o que estava acontecendo e eu, finalmente, entendi. E isso
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(esse projeto “Dionisíacas”) ia acontecer aqui (São Paulo), e era possivelmente a
primeira vez que a gente ia poder usar o terreno (ao lado do Teatro Oficina) com
autorização.
Eu fiquei excitadíssimo com a possibilidade de vir para cá e viver tudo que eu não
vivi para chegar naquilo que eu cheguei, com a possibilidade de conhecer toda a
história que já era fascinante de Silvio Santos (ou SS) versus Oficina – com o Oficina na época, eu não sei se era versus naquela, era uma loucura...
Enfim, eu vim. Saquei o que era aqui, e aí eu lembro que eu tive que voltar para
o Rio durante esse processo de autorização do terreno (foi adiando as datas de
apresentações em função de burocracias), e eu tive que voltar para o Rio para
fazer um trabalho, e quando eu voltei, já voltei com mala certo de que talvez eu
morasse aqui pelo menos um ano. Não sabia se ia entrar ou não para o Teatro
Oficina, já não sabia se eu estava pensando como ator ou como o quê, mas eu
queria estar aqui perto da energia desse lugar.
Quando eu entrei, eu lembro que eu entrei exatamente por essa escada. Gosto
muito de vir por ela... por que eu cheguei e estava tudo escuro (mais escuro que
agora, não tinha luz), e eu cheguei ali na sacada do mezanino e olhei... fiquei uns
trinta minutos parado olhando para o Teatro, emocionado com isso... e aí, eu queria isso para sempre! Daí, eu vim. Cheguei aqui, e aí que a gente trabalhou juntos
(Elisete e eu).

Em que ano foi isso?

2010.
Rafa, era completamente diferente de tudo que eu já tinha feito! Era um universo
de teatro que eu certamente sabia que acontecia porque, quando eu chegava para
um ensaio técnico e via ainda o cenário um pouco “capenga” (por que não estava
pronto ou ainda montando)... por que, muitas vezes, você tem esse contato, a
rotina de um técnico e de um ator se cruzam muito numa montagem (ou no final
dela, pelo menos). Eu sabia o que era o movimento técnico, mas não tinha ideia
de logística e da maestria que era aquilo tudo para causar tudo aquilo que a gente
se propõe em cena.
Eu fiquei doido, né? Porque, em “Bacantes”, por exemplo, eu tenho que juntar um
fitílio (um metaloide), que aqui no Oficina tem que ter cem metros e, se não me
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engano, no “Dionisíacas” tinham que ter trezentos metro, então, eram seis que eu
tinha que emendar para fazer o cordão umbilical do Dionysio, e eu ficava fazendo
aquilo, e depois eu via aquilo acontecer em cena... e “sacava” tudo, sabe? Como
era surrealmente mágico o que já fizeram nas peças que eu estive aqui, sabe?
Uma maluquice... virou quântico! (risos) Daí pra frente, eu não me vi mais como
necessariamente um ator ou necessariamente um técnico.
Nesse momento do “Dionisíacas” aqui em São Paulo, eu fui muito técnico, foi uma
imersão inclusive. Por que eu não fiquei perto de atuação de forma nenhuma, tinha
inclusive os oficineiros de atuação que vinham, se maquiam, faziam tudo aquilo...
tinham uma partitura de cenas de atores e tal, e eu não tinha aquilo, não precisei
daquilo. Pelo contrário, estava desejando comer do outro lado.
Depois eu fui fazer um trabalho fora, com a Elisete também (ela me colocou) e
era teatro com palco italiano. Fazer direção de cena no palco italiano, ser diretor
de palco. E aí, saquei qual era esse lado do técnico – por que é muito louco o que
o Oficina faz, não conheço outro teatro (talvez por ignorância, certamente deve
existir um teatro) que tenha essa vertigem toda, na equipe inclusive.
Mas é totalmente diferente de quando se fala em palco italiano, inclusive no Teatro
Oficina, que acabou de fazer “O rei da vela” no palco italiano (teatro Paulo Autran,
do SESC Pinheiros). Então é uma rotina muito diferente, assim... você tem... de
fato, você é um... não estou querendo... não vou nem falar isso... é uma coisa de...
que se assemelha mais com uma coisa quase burocrática ali, né? E não é! É muito
maluco isso...
Aí fiz esse espetáculo “A menina Nina”, e vim para o Oficina. Eu lembro que a
Elisete tinha uma viagem para Praga (para a Quadrienal de Praga), e ela ficou quarenta dias fora. Ela conversou comigo, me educou em relação a direção de cena e
ao Oficina (como isso acontece aqui), e como o temperamento do diretor (do Zé
Celso) é em relação a novos – naquele momento, principalmente, que eles arrastavam cem pessoas, cinquenta, vinte pessoas de cada lugar que eles passavam,
sabe? Então, era um momento que estava cheio aqui, todo mundo estava de fato
querendo entrar para a Companhia (Cia. Oficina Uzyna Uzona), tinha uma efervescência muito grande!
Fiquei sendo educado pela Elisete muitos dias assim durante esse “A menina Nina”
que a gente fez (que era um texto do Ziraldo), para eu entrar no Oficina e substituir
a Elisete na estreia de “Macumba Antropófoga” em Paraty. Aí foi a maior confusão
da minha vida, por que eu de fato não sabia se eu era mais técnico ou ator, ou os
dois. E ainda não sei. Mas não acho que isso seja uma questão que eu tenha que
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resolver... acho que é melhor não resolver, não aqui no Oficina pelo menos.

O Ministério do trabalho divide as profissões entre artistas e técnicos, e eu te
confesso que não vejo dessa forma. Para mim, as coisas estão diluídas... acho
que os profissionais são técnicos e são artistas. E o que você pensa sobre isso?

Eu acho que é uma coisa de descoberta. Só que é démodé ainda estar assim. Sei
lá... nem sei se a cinquenta anos atrás ainda era assim, mas há cinquenta anos
atrás se era “o” menino ou “a” menina, ainda se era binário. Você só tinha essas
duas possibilidades. Hoje em dia isso caiu por terra, ninguém sabe escrever qual
é a orientação sexual de si mesmo no papel quando se vai pensar concretamente
nisso. Então, essa questão de até que ponto você é técnico, até que ponto você é
artista... mas o que faz o técnico ser só técnico? Aquilo não tem nada de arte? É
só ligação de cabos, é só apertar parafuso? E ainda que fosse só isso, nisso não
pode ter arte? Então, é deturpada totalmente essa questão. Acho que é preciso
pensar, abrir a rodinha, e entender melhor que situação é essa, que classificação
é essa, se realmente se precisa desse tipo de classificação.

Eu tenho lido um autor, um sociólogo que se chama Richard Sennett, e ele vai
dizer que existe uma diferença entre o artesão e o artista, porque o artista tem a
necessidade de autonomia e trabalha com a originalidade, ou seja, ele em algum
momento vai criar algo onde não existia nada anteriormente. Então, eu fico me
perguntando se a gente não pode entender o técnico no teatro mais como um
artesão do que como um artista efetivamente.

Mas acho que isso coloca o artesão até como talvez um ator ou atuador do teatro
japonês que fica naquele personagem trabalhando aquilo pela vida inteira. Na verdade, até que ponto esse artesão não pode ser um artista? Até que ponto ele não
pode hoje criar um copo e amanhã criar uma caneca, sabe?
Acho que a gente é “bicho de teatro”... não tem mais essa divisão!
É extremamente necessário que um ator... Ah, a gente fez os “Seminais” aqui, que
era um projeto que a gente precisava fazer no Oficina mas não sabia como fazer,
mas precisava entregar esse projeto por que precisava de dinheiro – e dinheiro
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no teatro é sempre uma questão – e tinha data e a gente tinha que entregar o
projeto. E a gente se pegou numa questão discutindo que a gente não conhece
peculiarmente as áreas da Companhia. Então, o todo não conhece a rotina, as
características bem mínimas da direção de cena, desde a découpage, desde de
ficar em casa tomando um vinho pensando em como virar uma chuva na fonte e
ela de repente ter que virar uma chuva de sangue, entender como que isso acontece, sabe? Esse processo todo não era conhecido (o da luz também não, o da
atuação também não). A gente se pegou nessa questão, e a gente se propôs a
conhecer. Então, a gente fez os “Seminais” e a cada dia a gente tinha uma área e
essa área era responsável por trazer essa prática como quisesse, né? E a gente
na direção de cena uma montagem, a gente estava com “Bacantes” (faz um ano
agora, inclusive), e a gente fez uma montagem com tudo que era usado de objetos em “Bacantes”, de perecíveis e objetos. E a gente estendeu tudo no chão do
Teatro Oficina, e era tanto que eu não tinha consciência! Não cabia na pista. Eu
não tinha consciência que era tanta coisa (era tudo tão normal que eu não tinha!),
e a gente dirigiu tudo sem falar e era fluido... e a gente dirigiu a montagem inteira!
E, de repente, quando a gente percebeu, a montagem tinha se transformado num
ensaio corrido (sem fala) do primeiro ato inteiro, usando tudo aquilo que os atores
montaram junto com a gente. E assim foi com as outras áreas. Daí a gente pôde
perceber que, na realidade, é essencial que um ator saiba esse tipo de responsabilidade auto-coroada de um técnico que vai ali e simplesmente checa o cabo
daquele holofote porque aquela cena é a mais importante (por que é fechamento,
por exemplo), e não pode dar errado. Então, aquele cara é um artista, ele sabe a
responsabilidade que é aquilo embora ele tenha um ofício que parece só um manuseio técnico.
Me coloco muitas vezes em dúvida disso tudo, mas acho que eu tenho clareza que
não existe muito esse limite de técnico e de artista. Acho que o ator pode ser um
técnico maravilhoso inclusive.

Enquanto converso com as pessoas que eu tenho entrevistado, tenho começado
a perceber que talvez as linguagens cênicas nos possibilitem ver essas questões
de formas diferentes também. Então, quando eu penso no teatro musical, eu
tenho tudo compartimentado; na ópera, essa questão da hierarquia parece ser
fundamental para existir um processo de trabalho. Daí eu me perguntei quanto
ao pessoal do teatro de pesquisa (a gente que está ali se exercitando nos grupos e nas companhias): em que medida a hierarquia para nós é interessante ou
não? Porque também a gente horizontalizou tanto as relações, e são tantas de-
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mandas diluídas. Onde você acha que a hierarquia pode ser potente nas nossas
relações de trabalho? Por que tem um espaço de hierarquia aqui, não?

Tem. Tem um espaço de hierarquia em qualquer lugar assim, mesmo que de forma muito sútil, né? Mesmo num convívio não profissional existe uma hierarquia.
Mas eu não sei realmente se eu aprendi isso, ou se isso virou orgânico. Por que
aqui, por exemplo, a gente nota uma hierarquia quando se fala de direção (qualquer direção) porque ela vem da genialidade do Zé Celso. Então, o Zé sabe muito
bem o que ele quer e, as vezes, quando ele não sabe, é maravilhoso! Por que a
gente descobre todo mundo junto o que se quer para acontecer aquilo. Pelo fato
de ser um teatro – ainda acho que é raro, deveria ser sempre assim – que é um
teatro onde você cria um espetáculo com toda a (equipe de) criação funcionando
ao mesmo tempo; você não tem um cara que desenha uma luz em casa e depois
chega com uma proposta, e depois você afina com um ensaio que foi feito numa
sala de ensaio. Não existe isso aqui, aqui é feito no real, na pele: o cara está em
cena sendo dirigido pelo Zé, a iluminadora está na mesa sendo dirigida pelo Zé e
por nós (diretores de cena), e a gente está dirigindo e está sendo dirigido. Tem
isso o tempo inteiro, e isso traz automaticamente uma hierarquia, nem que seja
situacional (daquela hora). Mas eu acho que isso (a hierarquia) aqui, eu sinto que,
em algum momento, foi muito mais forte no sentido de “Olha, eu sou isso. Eu digo
assim” (como acontece mesmo em produções de teatro), mas acredito que aqui
se tem muito mais facilidade de se ter um respeito pelo ofício... é uma coisa de
sensibilidade, de porosidade mesmo – por que eu estou dizendo para você que
você não pode segurar essa caixinha desse jeito porque aqui tem pólvora, então
eu sei porque eu estou dizendo e você confia em mim a ponto de só entender “não
segura desse jeito”, entendeu? Aqui acontece esse jogo.

Uma relação de respeito com a habilidade e o conhecimento do outro.

Exatamente.

Mas a gente também vê por aí várias nomenclaturas diferentes, como diretor de
palco, diretor de cena, diretor técnico e stage manager. Você acha que existe
uma diferença entre essas funções?
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Acho que elas precisam talvez ter a mesma essência, e elas, muitas vezes, têm
responsabilidades muito parecidas ou até iguais. Mas para mim elas não são necessariamente iguais.
Eu mesmo me confundo nessas diferenças; por exemplo, uma das vezes que eu
pensei nisso: há um tempo atrás, a gente precisou de um diretor técnico para
o Teatro Oficina, e aí eu vendo que é uma demanda muito do nosso meio (pelo
menos de alguém que é uma dessas quatro coisas), eu falei: “Nossa, e agora? O
que que eu sou, né? Eu não sou de fato o diretor técnico que o Teatro Oficina está
precisando, eu não sou esse cara”. Mas eu descobri aí, por exemplo, que, nesse
caso, não é a mesma coisa. Aqui a gente precisava de um diretor técnico que
assumisse inclusive peculiaridades que os técnicos da casa não sabem sobre o
funcionamento da parte técnica – por exemplo, onde ia ficar a mesa de vídeo para
não brigar com a mesa de som (que é sempre um problema). Então, esse cara
seria um diretor técnico que era quase um zelador técnico da casa, que tivesse
esse conhecimento de equipamentos. Mas ele jamais seria um diretor de cena ou
de palco, que é o que eu faço.
E aí, quando a gente foi fazer montagem no palco italiano de “O rei da vela”, eu
saquei que eu estava sendo ali – eu sou diretor de cena, mas eu saquei que ali –
no momento da montagem e desmontagem, que eu estava fazendo a direção do
palco. Por que tudo que fosse referente ao palco, naquele momento, quem decidia
era eu (que vara descia, ou o que ia sair, o que ia entrar primeiro). Eu tinha um
planejamento de como isso ia acontecer para que nenhuma equipe se atrapalhasse. Então ali, naquele momento, eu vi que era uma direção muito precisa, era uma
direção de palco. Se eu, por exemplo, contratasse um cara que fizesse aquilo tão
bem quanto, modéstia a parte, eu fiz (porque deu muito certo) ou fizesse melhor...
mas que não conhecesse a parte da cena, ele jamais poderia fazer todo o processo como eu fiz!
Então, é uma loucura isso. Acho que eles exercem funções muito parecidas, mas
acho que eles têm momentos para acontecer, sabe? Como se “Hoje eu estou diretor de palco” como estive no dia da montagem; e “Hoje eu vou estar diretor de
cena” e vou fazer um ensaio de recriação de “Bacantes” para o final do ano. Para o
diretor de cena, é o tempo inteiro cena e eu não necessariamente vou estar capaz
ou necessitando dirigir tudo o que acontece tecnicamente no palco. É um outro
momento, o momento de criação da cena – e, claro, tem questões técnicas, tem
questões operacionais que se mesclam o tempo inteiro.
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Eu tenho essa confusão, mas esclareço a medida em que as coisas vão acontecendo.

E se tivesse que definir o que é a direção de cena, como você definiria?

É difícil. Não sei se isso é uma boa definição, mas tem a ver com você ter perguntado
“desde quando você descobriu que era artista, técnico, ou um técnico artista?”...
e foi no momento que eu vi que nas minhas coisas de trabalho eu não deixei de
ter os textos, os cadernos, os livros que me alimentavam para um trabalho, mas
eu acumulei! Além disso, eu passei a ter, eventualmente, pólvora e coisas muito
legais. As características das anotações mudavam muito – então, ao invés de anotar que eu tinha que chegar ao estado x, eu anotava uma técnica que eu lembrava
porque meu corpo tinha que, além disso (por que no Teatro Oficina, muitas vezes,
você atua também), eu tinha a anotação de cada ator (por onde entrava, em que
momento, se era um tempo que tinha a ver com o tempo musical ou não). Para eu
ter uma referência de tempo, eu criava essas anotações. Então, quando a gente
precisava substituir um ator ou quando chegava uma atriz nova, como aconteceu
com a Joana (Joana Medeiros) que chegou como Tônia Carreiro e não tinha uma
Tônia Carreiro (porque a gente achou ela muito depois da Tônia entrar nos ensaios)... alguém sempre marcava e eu tinha essas anotações para poder passar
(e elas foram comidas e deturpadas, e criamos novas porque com o corpo vivo é
diferente). Quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, que precisa acontecer, eu saquei que isso era um ofício que era do diretor de cena. Não
é só esse, eu também não sei definir o que é o diretor de cena, talvez eu consiga
definir melhor o que faz o diretor de cena.

Então, o que faz o diretor de cena? Como você sistematiza o seu trabalho como
diretor de cena? Ou você não tem um sistema?

Tem um sistema!
Por exemplo, vamos fazer “O rei da vela”, uma releitura, fazer uma remontagem.
A ideia era fazer uma cópia do que foi – não fizemos, mas a ideia inicial era. Então,
ninguém tinha feito além do Borghi (Renato Borghi), do Zé e do Eichbauer (Hélio
Eichbauer). E aí chega o texto, você é convidado para o trabalho, e você vai ler,
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entender o que é, você recebe um milhão de direções que você não entende de
imediato (e é natural, é bom que seja assim, você vai descobrir depois). Daí entra
o lado sistemático, objetivo, né? Não é burocrático, mas é quase perto de – por
que, na hora de lidar com uma burocracia de produção é ali que você se embasa,
então não deixa de ser. Eu pego o texto, e eu decoupo ele inteiro, as vezes (e eu
vario muito), eu pego e decoupo perecíveis, daí a segunda découpage é de objetos. Primeiro normalmente é de objetos, porque eu já chego no ensaio e já tenho
que ter alguma coisa, se ele pedir uma mesa eu tenho que ter uma mesa (ainda
que não seja a ideal por que não pode subir nessa e precisa subir... e ok, não sobe
hoje, sobe na cadeira), mas eu tenho uma mesa para marcar. Então, os objetos
são sempre a coisa mais importante (no Oficina, tá? É de onde eu sempre vou
dizer porque é a maior referência que eu tenho); por exemplo, ontem eu recebi
um questionamento sobre o porque dos objetos de “Bacantes” ainda não estarem
aqui. É necessário isso. Então, essa é a primeira découpage.
Aí vem perecíveis, se você precisa de um champanhe – ok – eu vou ter uma água
com gás (por que precisa que tenha espuma e espichar) e eu vou decoupar isso a
partir da verba que se tem em nível de produção.
Depois você vai para um outro tipo de découpage que é de acordo com a cena e
que não tem como acontecer só com o texto – isso de objetos e perecíveis eu consigo fazer em casa vinte dias antes do primeiro ensaio, e já procuro alguma coisa.
Mas tem um outro lado da découpage (que eu sou muito maníaco em “decoupar”)
que é fascinante! Porque tem dias que a gente ensaia uma única cena e a gente
nem chega no final dela (e são só aqueles vinte segundos, aquela célula). No outro
dia, muitas vezes, a gente não pega daquela célula para emendar na próxima e
isso acontece muito frequentemente, porque a gente nem ensaia na sequência;
quando isso de fragmentar acontece, e você já ensaiou 50% do espetáculo e você
tem um controle de tudo que aconteceu nesses ensaios, você sabe tudo que aconteceu nesses ensaios, quais mudanças de texto aconteceram, aí você vai para
outra cena e fala: “Inclusive, podemos mudar aqui, falar verde ao invés de rosa por
causa disso, disso e daquilo...”, “Opa, há duas cenas atrás se falou rosa no mesmo contexto, então vamos colocar verde também?”. Por que a découpage dessas
sutilezas de partituras que acontecem assim e que dão vida para acontecer, me
deixam muito excitado (e eu fico maníaco nisso). Então, eu sei, por exemplo, como
que a atriz vai entrar do norte nessa cena se ela acabou de sair pelo sul e ela tem
só dois minutos para trocar um vestido super complexo? É impossível, tem que
mudar. E isso influencia não só na vida da atriz, como influencia na vida do espetáculo inteiro se você for pensar que tem microfone, que tem uma troca, que tem
uma iluminação... então, esse lado do trabalho me deixa muito fascinado.
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Aí, montou-se o espetáculo. Está pronto, vamos estrear. Daí vem um outro lado
(que, as vezes, começa inclusive quando já se está ensaiando) que é a montagem.
Durante toda a criação, além dessa parte da criação que é feita nos ensaios em
tempo real com todas as equipes, tem um outro lado que é: as equipes ditas técnicas – que aqui sou eu, Carila (Carila Matzenbacher), Marília (Marília Gallmeister),
Elisete, a turma da luz, vídeo, som – tem que ter um outro momento para sacar
essas coisas. Então, por exemplo, a gente tinha um objeto em “Macumba” que
eram as tábuas de Moisés, e esse objeto recebia uma iluminação, e não podia ser
uma coisa leve e nem quebrável (como vidro, por exemplo), porque ele estava
num lugar muito alto na cena; então, se aquilo caísse e espatifasse como um vidro,
ia ser um grande problema. Então, como que a gente cria juntos a solução para
que esse objeto tenha tudo que ele precisa ter para acontecer em cena, com as
características técnicas que a gente sabe que ele precisa ter para ter segurança
e funcionar de acordo com tudo? Tem essa parte, tem um momento que isso começa a acontecer, e que é maravilhoso! Eu manuseio todos os objetos antes dos
atores chegarem, então eu tenho que criar junto, eu tenho que poder ensinar para
um ator como ele pega, como ele manuseia, usa melhor, se enquadra melhor com
aquele objeto em cena (seja por uma questão de segurança ou de estética).
Daí vem de fato a montagem, que é o peso pesado normalmente. Você já fez o espetáculo inteiro várias vezes, você pegou desde o início do processo até aqui, você
sabe todas as marcações dos atores, e você sabe as necessidades (mesmo que
sejam pessoais) de cada um (por que eu tenho atores de oitenta anos, eu tenho
a Vera (Vera Barreto Leite) que tem oitenta e dois). Então, tem muitas coisas que
vão ser de responsabilidade minha e, nessa hora da montagem, é o momento de
resolver tudo isso. Se alguma coisa ainda não foi resolvida, é esse o momento que
você resolve tudo – então, a cortina que ficou de chegar realmente só para a hora
h, deu um problema, e tem que resolver! Nem que ela tenha que ir de novo para a
soldagem para voltar com a argola certa! Tudo isso acontece numa montagem, e
para isso acontecer você tem que ter um cronograma bem feito, com folga.
Então, tem um método, mas, ao mesmo tempo, ele vem (pra mim, pelo menos) de
uma necessidade que vem de um organismo. Algumas vezes, inclusive, uma etapa
ou outra se pula ou se modifica, porque o processo é outro.
É um pouco diferente de quando se fala de uma produção, né? Por que você recebe
tudo realmente pautado, já dito como é, tem pouca margem para ser diferente (só
se muda alguma coisa quando se vê que tecnicamente é realmente impossível ou
é mais agradável de outro jeito). É diferente por que todo esse trabalho é feito de
forma antecipada e quase não coletiva (não sei, eu sinto). Quando eu participei
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de processos de produção mesmo, era um trabalho, no meu caso, mais individual
do que aqui. Porque aqui tem essa coisa da criação ser completamente junta, né?
Da descoberta ser junta, e isso acaba enriquecendo. É a grande diferença (de um
espetáculo) de produção e (um) de companhia, o que é uma outra confusão nesse
meio todo. Não sei se eu consegui dizer sobre o diretor de cena...

Uma das perguntas que eu me faço é: em que medida o diretor de cena se posiciona como um criador ao longo do processo? Onde o técnico está durante o
processo de criação? Por que, em muitos casos, o técnico chega só no teatro,
na hora da montagem. São muitos exemplos desse tipo, né? Mas parece que
aqui isso é positivamente muito diferente, né?

Não sou contra a gente ter produções de teatro como a gente tem – eu acho que
a gente tem que ter um cardápio extenso! Inclusive, muito mais extenso do que o
que a gente tem hoje em dia, que está tudo muito fechadinho. Mas eu acho que
não dá para assassinar um monte de coisas, e não é só o teatro (não estou querendo ser dramático), mas não dá para assassinar um monte de necessidades que
o teatro pede naturalmente. A necessidade de se ter os técnicos desde o início
do processo criativo, e assumir que esses caras são artistas também e podem
crescer, é absolutamente necessária. Sou completamente contra “fast food de
teatro”! Não dá para lidar com o teatro como se fosse uma comida rápida... não é!
Ainda que a proposta seja fazer ali uma “comidinha” para o público – uma “facadinha” para ganhar um dinheiro, uma “comediazinha” – ela tem que ser feita com
o requinte que o palco pede. A gente está falando de uma prática que é quase...
é quase não, ela é também religiosa, sabe? No sentido de rito. Então, você não
pode ser herege nesse ponto. Ou, se quiser falar de outro jeito: você não pode não
buscar ser melhor que isso.

No Teatro Oficina, como diretor de cena, há uma interferência da sua parte que
é técnica e é estética ao longo de todo esse processo de construção do espetáculo?

Acho que aqui, devido a essa característica de processo, é de fato anárquico. O
ator tem essa possibilidade também de mudar completamente uma cena – e eu já
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vi isso acontecendo muitas vezes – mudar o lugar da cena de fato, e a cena não
acontecer dentro do teatro mas no terreno (área externa ao teatro) por um posicionamento estético ou técnico.
As vezes, a impossibilidade técnica é muito latente quando você quer atingir um
lugar que você criou pela estética... quando a técnica não consegue proporcionar
esse lugar imaginado esteticamente é trágico. Porque você tem que simplesmente
se virar, vai acontecer. O teatro não tem isso, vai acontecer! O ator cai aqui, chega
a ambulância, tira ele, e a peça continua. É assim que funciona. É vivo.
Então, essa interferência acontece o tempo inteiro, e não só com o diretor de cena
no Teatro Oficina! Acontece com a camareira... se ela disser: “Eu não tenho tempo, por que só tem figurino que eu tenho que lavar do primeiro ato até o terceiro.
Então eu preciso de um intervalo de vinte minutos para a secadora”, e isso vai
acontecer.

Deixa eu aproveitar para te pedir para me contar um pouco sobre o fato dos
técnicos aqui também usarem figurino. Eu sinto que isso compõe uma poética
muito interessante nos espetáculos, como no caso de vocês estarem vestidos
de marinheiros no primeiro ato de “Bacantes”, por exemplo. Como é construção
disso? É uma proposta que vem da figurinista?

Isso vem de uma descoberta que não é só da figurinista que assume, ou da diretora de arte, ou dos técnicos.
A gente já recebeu uma crítica fofa dizendo que os técnicos do Oficina são “exibidos de forma fascinante” (uma coisa assim), e aí não vem só disso também. Vem
de uma descoberta de prática de criação que é, no momento em que eu vou servir
um vinho para Dionysio em “Bacantes”, por exemplo, eu não vou servir um vinho
com uma roupa preta cheia de fitas penduradas e um rádio escrito “produção”.
Isso não cabe! Isso é o uniforme do técnico burocrata, que não é o artista. Então,
aqui a gente já descobriu – desde muito antes de eu entrar já era assim – que se
um técnico entra em cena... Começa que aqui, a arquitetura do Teatro Oficina não
permite você não estar em cena. Então, aqui não tem espaço para esse técnico
que é só técnico – que vem de fato só apertar o parafuso, que a burocracia lá trabalhista diz que ele é o cara que aperta parafuso ou o cara que aperta botão, e diz
que ele é técnico só técnico, e não é artista. Esse cara que vem aqui com o intuito
de fazer isso, ele não joga, ele não fica de fato. Tem um “bicho de teatro” que é
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assim também, mas aqui não funciona porque você está em cena. A operadora
de luz fica no lugar que é melhor visto; então, se nela estiver escrito “produção”, e
se toda cena que eu olhe na mesma direção que ela estiver eu vou ler “produção”
na camisa dela, eu não vou estar em Tebas, vou estar num teatro com um cara se
fazendo passar por Dionysio e uma menina em cima da “produção”. Então, é outro
lugar... porque que ela não pode ser uma Baca que é iluminadora?
“O que que você é?”: essa é uma questão, inclusive, da técnica do Teatro Oficina.
Eu preciso descobrir o que que eu sou ao longo dos processos, porque a gente
já cria sabendo que, se eu tenho uma ação em cena, ali eu vou ter que assumir
alguma coisa dentro da dramaturgia. O que que eu sou aqui? Eu sou da turma de
quem? Eu sou das Bacas, dos Sátiros, ou eu sou da “turma” do Penteu? Isso determina tudo: como que eu vou pisar; como que eu vou olhar; como que eu vou
entregar um objeto; como eu vou atravessar a cena para resolver um problema de
gás (que aconteceu no botijão); que roupa eu vou usar (se eu vou usar um figurino
de policial ou uma pele de veadinho, ou vou pelado); o estado que eu vou estar;
que música eu vou cantar (afinado e junto com o coro, como foi ensaiado). É uma
série de coisas que te deixam maluco em todos os sentidos! Até que ponto, de
fato, você é técnico e é artista? E se for ficar pensando nisso enquanto você faz,
você não faz. (risos)
Eu acho isso fascinante, porque te deixa num lugar de... Primeiro, o teatro mexe
com o ego e a vaidade de todo mundo, independente do que você é e de que
papel você assume (ainda que você só seja da comunicação, e você nunca vai
fazer nada próximo da criação de uma cena), isso te deixa com um ego, mexe... é
impossível. E é um lugar fascinante também por isso!
E aí, quando você tem isso que a gente tem aqui no Oficina (por exemplo) dos
técnicos terem que assumir, a maioria das vezes, um papel mesmo, e lidar com
isso – muitos técnicos tem que cantar em cena, “solarem” cenas – te deixa num
lugar tão mais dentro do trabalho, na minha opinião. Porque você não tem só que
pensar “que equipamento eu vou usar para fazer aquele foco, naquela nuance, que
a direção pediu e que a cena pede porque o ambiente é uma bolha (é um líquido
amniótico)? Como que eu vou criar isso junto com vídeo e com luz? Como que eu
crio isso?”. Porque também é responsabilidade do diretor de cena – não é porque
é uma ambientação de luz e vídeo que você “ah, ok...se vira aí”... não! Até porque
se a luz e o vídeo criam uma densidade para esse ambiente, o corpo tem que
acompanhar isso. Então, o corpo tem que sacar isso, e dirigir isso. Alguém tem
que trabalhar esse corpo.
Mas quando você tem um técnico que está inserido dentro do trabalho, você não
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vai pensar só em que equipamento ou que textura você vai usar no ambiente! É de
fato como o meu corpo vai se comportar sob essa textura que eu criei, porque eu
vou estar nela também! Eu não estou criando uma coisa para você estar dentro,
estou criando uma coisa para a gente estar juntos dentro dela! E isso te deixa num
lugar completamente diferente do processo.

Se tivesse que resumir, quais são então as responsabilidades do diretor de cena
durante a construção do espetáculo?

Todas. Não tem uma coisa num espetáculo que o diretor de cena não tenha que
estar. Ele tem que estar em absolutamente tudo! Se houver uma leitura entre um
ator e o diretor para definir uma entonação que seja, ótimo se tiver o diretor de
cena junto! Ele vai enriquecer aquilo de alguma forma, por que ele tem todas as
informações (isso se de fato ele se propuser a isso). Então, eu não acho que tenha
um divisão de responsabilidades, eu acho que o espetáculo requer um nível de
responsabilidade e entrega que tem que ser integral. Não estou dizendo que você
não consiga fazer ou que você não possa fazer dois trabalhos ao mesmo, não é
essa a questão. Mas eu acho que você tem que ser inteiro enquanto se está ali.

E se você fosse listar quais habilidades ele tem que ter?

Cara, ele precisa rebolar. (risos) Aqui, literalmente também. (risos)
Mas as habilidades – e talvez eu seja criticado por isso, mas, no meu caso, foi
dessa forma – elas não são necessariamente adquiridas numa sala de aula. Para
ser um diretor de cena (assim como para quase tudo em teatro) é como uma macumba mesmo, é uma ancestralidade que você passa de pai para filho, você passa
pra frente... Então, você é “bicho de teatro”, precisa estar ligado o tempo inteiro,
é uma concentração que você precisa adquirir – e, quando eu estou falando de
concentração, não é só chegar, respirar três vezes e ser capaz de ver e ouvir o que
está acontecendo – é uma concentração que você tem que criar olhos em todos
os lugares! O cara tem que, de fato, se propor a ter um corpo que seja completamente permeável a todas as questões que um trabalho possa trazer.
Acho que a maior característica que um diretor de cena pode ter para enriquecer
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o trabalho dele – e com ela trazer tantas outras características que ele pode ter – é
a sensibilidade. Ele pode saber qual é a fita que prega a coisa da melhor forma, ele
pode ter um conhecimento literalmente técnico de tudo, pode ser um cara incrível,
mas se ele não tiver uma sensibilidade tão grande quanto esse conhecimento, ele
não vai usar esse conhecimento da forma tão maestral quanto o trabalho pede. É
uma sensibilidade completamente aflorada.
Eu cheguei, e eu não sabia nada... não sabia absolutamente nada! Eu fiz uma
viagem para Paraty para estrear um espetáculo que, a princípio, seria com vinte
atores (“Macumba antropófaga”, em 2011) na FLIP (Festa Literária Internacional
de Paraty), e a gente abriu uma turma da Universidade (Universidade Antopófaga1) que vieram cinquenta pessoas, e aí simplesmente não eram mais vinte pessoas, eram setenta pessoas! Isso muda tudo na vida de um espetáculo! O que eu
sabia fazer, em nível operacional dentro de uma equipe de direção de cena (que
era só eu, inclusive), era a lista dos objetos que eu tinha que levar... esse tipo de
découpage primária (que você sabe que é óbvio que você vai fazer, inclusive para
fazer uma mala para qualquer lugar – não era uma mala, era um caminhão, mas
era o mesmo princípio). Então, esse tipo de coisa, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha a menor ideia do conhecimento técnico de um holofote,
ou sobre que equipamento, ou “isso esquenta, não posso ter isso aqui”... eu não
sabia nada! Eu tinha pessoas tomando choque com a câmera na mão (a câmera
voando para um lado e o câmera para outro) por causa da areia da praia gelada.
Tinha umas questões terríveis, e eu não sabia que aquilo também era responsabilidade minha, depois que eu aprendi.

Mas a prática vai te dando segurança para trabalhar, você já experimentou aquilo, e aprendeu com aquilo que deu errado.

Muito, e isso inclusive deslegitima o fato de eu ter dito que não precisa... não é
que não precisa... mas que a sensibilidade é a maior coisa que um diretor de cena
pode ter! Porque ele precisa sim de conhecimento técnico, mas eu não acredito
que esse seja o ponto de partida para alguma coisa.
É incrível quando você fala de companhia e produção, porque todos os ofícios
(técnicos ou não) mudam absolutamente, absurdamente! Então, quando você fala
de produção, você tem uma separação absurda, inclusive do ator (que é o cara
mais exposto): o cara está ali, ele está ensaiando, ele está naquela concepção da
1

Universidade Antropófaga é a prática de transmissão de conhecimento do Teatro Oficina.
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cena, e quando para a cena porque vai receber uma direção, ele já aproveita para
tomar um gole de água completamente “Otto” (no sentido de “sendo ele mesmo”)
e não na personagem que ele se propõe. Quando a gente está falando de companhia – que é o que eu vejo acontecendo aqui, com os atores que a gente tem na
casa – se tem uma cena de parto (e a gente tem cenas de parto o tempo inteiro)
e o diretor vai dirigir a atriz que está parindo, ela não para de parir enquanto ela
recebe a direção! É um estado contínuo que você precisa manter, e acho que para
o técnico é a mesma coisa! Para o diretor de cena aqui, não tem essa separação.
Você consegue trazer para a sua vida tudo que você precisa, que você sabe que
você precisa para dar conta de um trabalho. Não tem que ter essa divisão: em
casa, no meu quarto, eu sou super bagunceiro, mas aqui, no palco, está tudo
incrível... Não tem isso! Você precisa ser. Você precisa exercitar isso. Teatro é
exercício, teatro é repetição.

Você tem o mesmo ritual todos os dias antes de apresentar?

Não, cada peça é um ritual. Cada peça traz uma droga, cada peça traz uma forma
de respirar, cada peca traz uma forma de aquecer, cada peça traz uma bebida diferente – droga que eu digo, são drogas como um rapé. Qual é o recurso que você
está usando? Porque você sacou que aquele recurso te deixa numa coisa... ele te
aciona. Por exemplo, em “Cacilda!!!!” (se não me engano), tinha uma cena que –
“Cacilda!!!!” começava num carnaval – a Cacilda falava: “Alguém me dá um copo
de whisky e um cigarro, por favor? Vou fumar na outra sala.”, e isso virou: whisky.
Nessa peça, todo mundo tomava whisky e fumava desesperadamente. Então tem
isso, o espetáculo traz... se é Baco, é vinho, é óbvio; então, a gente vai ficar doido
de vinho. Isso para essas substâncias, e também para as substâncias que são bioquímicas... que lugar você precisa ter de muito êxtase naquela cena? Como você
proporciona um êxtase para si próprio, para poder chegar naquele lugar que a
cena pede? Aí, é contigo. Vai descobrir no teu corpo que exercício você precisa fazer. Quando eu fiz Ogum, eu estava com o pé torcido e eu dançava para Ogum no
espetáculo (no início e no final dele), e eu aprendi várias técnicas de aquecimento
do corpo inteiro que mantinham o meu tornozelo aquecido a peça inteira para eu
conseguir dançar no início, dançar no fim, e ser diretor de cena.

Você estava dançando para Ogum, mas estava de olho no restante da cena?
Ou você estava inteiro ali, enquanto tinha alguém pensando na cena seguinte?
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Não, por que na hora que tem isso, não dá para ser assim. Não dá para ser como
foi no “O rei da vela”, que eu tinha dois computadores – um que eu tinha o botão
giratório (que era o giro do palco), e outro que era uma mesa touch que era o
meu controle de varas (porque lá tudo é elétrico e digital) – e já carregava a cena
seguinte e era só dar go (descia ou subia, e eu já programava ali a velocidade por
rotação que eu queria). Eu tinha essa découpage, era só programar um pouco antes e dar play nas coisas que elas aconteciam.
Mas quando você fala de Teatro Oficina (aqui no Teatro Oficina) não dá para você
preparar! Você tem que montar considerando isso, eu sempre montava considerando a cena seguinte. E eu fiquei muito tempo aqui sozinho, muitas peças eu fiz
sozinho – o que fez a gente descobrir que o elenco precisa contrarregrar (precisa
saber pelo menos), isso é também parte do ator – então, a gente abriu mão do
contrarregra que existia em mim em alguns espetáculos, e eu de fato dirigia o
elenco como se estivesse dirigindo um coro de contrarregras, porque eles tinham
que saber o que fazer e eu não podia fazer para todos. Isso me fazia ter tempo
para dançar como Ogum, e checar o que era preciso para que tudo acontecesse
tanto na hora que eu estava dançando quanto depois; e para que, caso acontecesse algum problema, eles (o elenco) conseguissem resolver (ou quem estivesse
disponível no momento). Não que isso seja uma terceirização de responsabilidades, eu acho que isso é um reconhecimento que a responsabilidade é de todos. É
horizontalizar também essas responsabilidades – é uma hierarquia nesse sentido,
não na vertical, entende? Então, quando eu estou em cena, não tem como! Claro
que aqui você sempre está em cena, mas quando eu assumo uma cena, não tem
como (como era o caso dessa cena de Ogum).
“Cacilda!!!!!” começava com um “teatro da Berrini” (um teatro de produção), era
uma cena toda feita no janelão... os atores estavam todos no janelão. A “produção da Berrini” aparecia no janelão, e o público e a companhia da rua (do teatro)
estava lá no terreno de fora assistindo essa primeira cena. Aí eu era um stage manager – daquela produção da Berrini – e abria o espetáculo com um texto enorme,
e tinha um monte de coisas que se fazia; então, naquele espetáculo, eu tinha não
só uma rotina de montagem.
O diretor de cena diz quando o espetáculo vai começar. Mesmo que o meu elenco
inteiro esteja pronto, se eu tiver uma questão que me impede de começar naquele momento... Eu preciso atrasar vinte minutos? Então, eu tenho que resolver o
problema que está acontecendo para começar, se possível, antes. E tenho que
resolver um problema que eu vou ter daqui há vinte minutos: o meu elenco vai es-
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friar; então, eu tenho que manter ele quente. Como eu raciocino tudo isso? Como
eu pego tudo isso ao mesmo tempo tendo um microfone ligado em mim tendo
que fazer teste e não podendo falar para não sair som? Ao mesmo tempo, eu ali
preocupado porque vou abrir um espetáculo com um texto enorme! Sou diretor
de cena, estou atuando... como que é isso tudo? Você tem que criar uma partitura
muito precisa, que te dê margem para você conseguir fazer isso tudo. E, se não
for possível, você ser generoso consigo mesmo a ponto de dizer: “Olha, eu não
consigo fazer sozinho isso!” – então, ou eu deixo de fazer alguma coisa, ou preciso
de alguém que faça junto comigo. São situações de uma prática que não dá muito
para você se preparar... se joga! E se der alguma coisa errada, ok! Você aprende
com aquele erro, e como aperfeiçoar a sua montagem para aquilo não acontecer.
As vezes, não dá para salvar e, as vezes, se salva.

O Teatro Oficina tem o costume de remontar muitos espetáculos. Então, quais
estratégias você cria para continuar sendo original?

Eu acho que a originalidade (no sentido da inovação, da precursão) é uma coisa
do Oficina, e não uma coisa necessariamente minha. Isso faz com que todo mundo também seja. Mas eu consigo fazer o espetáculo partir do ponto ápice que foi,
porque em Companhia a gente não para de criar, né? É raro isso! A gente cria até
estrear. Estreou, as vezes, a gente acha muito bom e, as vezes, uma merda. Independente do que se achou, se alguma coisa que aconteceu (se teve um Golpe,
por exemplo), aquilo vai entrar no espetáculo! Se teve um negócio ali no Recife,
aquilo vai entrar no espetáculo! Porque ele está vivo e ele precisa acontecer. E ele
precisa ser alimentado disso para continuar vivo, senão ele perde... ele vai morrer.
A vida dele acaba.
Mesmo partindo do ponto máximo dele (que subentende-se que seja o final da
temporada)... o último dia é incrível, você descobre coisas que eram óbvias e que
você poderia ter descoberto no primeiro dia e, por algum motivo, não aconteceu
– e você fica querendo fazer de novo uma temporada só para poder ter aquilo!
Então, você precisa anotar aquilo senão você vai sair para tomar uma cerveja e vai
esquecer. Todas as anotações que eu tenho da última temporada de “Bacantes”,
por exemplo... já está tudo levantado e está tudo na minha mesa para a gente
sentar juntos e ver. Porque a lista de perecíveis que a gente tem é uma lista-base
da peça; a lista de perecíveis que eu pedia para última temporada, na última semana, é diferente porque eu precisei de uma flor a mais (porque entrou uma Oxum,
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ou alguma coisa aconteceu). Então, eu pego essa nata que eu tenho, e eu ensaio
com ela. Claro, coisas caem, coisas saem dali para melhor e viram outras coisas...
e eu acho que a originalidade do meu trabalho dentro do Teatro Oficina vem de
uma responsabilidade que é desde o início, de estar antenado a tudo, ter tudo. Eu
trabalho com arquivo, então, eu arquivo as peças, as coisas.

Aliás, como você nomeia esses seus arquivos?

Eu chamo de “imagiário”, por causa da Elisete.
O meu “imagiário” talvez não seja tão completo quanto o do stage manager – voltando a primeira questão de todas. Por que, devido a quantidade de responsabilidades que você tem dentro do Oficina (e que, muitas vezes, um outro técnico,
mesmo de companhia, não tem), eu não consigo ter dentro do meu “imagiário” um
rider técnico que contemple todo o mapa de luz com requinte de detalhes ou as
projeções (inclusive os arquivos em algum tipo de HD ou pendrive). Infelizmente,
eu não consigo ter esse requinte no material que eu tenho.

Mas o que você tem no seu “imagiário”?

Desde a primeira découpage até a última do espetáculo – eu tenho muita pena de
jogar fora a primeira (que já está toda riscada, mas eu tenho pena de jogar fora),
então, ela fica numa pastinha dela lá guardada, amarelada, com marca de café,
tudo isso... e aí, eu tenho anotado todas as posições de todos os atores, então,
por exemplo, eu pego o texto e vou riscando, e vai mudando... eu arrumo um jeito
que eu já faço um risco que eu sei que aquilo ali é para não considerar, e anoto
embaixo a modificação. Quando eu estou com um acúmulo de informações muito
grande no texto, eu tenho que pegar várias folhas e criar esses mapas todos: um
mapa de movimentação que é só meu, e um mapa de movimentação que é do
elenco inteiro.
Por exemplo, de “Bacantes” eu tenho o de Dionysio porque ele bebe e usa muitas
coisas (porque as rubricas e as direções pedem no começo da peça)... então, tem
cena que ele fuma maconha, tem cena que ele bebe whisky, tem cena que ele vira
a garrafa de vinho, tem cena que ele cheira esmalte, é uma loucura... por isso, o
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dele eu quis decoupar muito bem, porque realmente tem um transe que ele entra
ali (e esse físico fica mambembe ali em algum momento). Então, eu pego essa
partitura dele porque da onde eu estou eu consigo saber onde ele está e ver o que
está acontecendo, o que estão fazendo para ele. Eu sei que tem um detalhe muito
forte no terceiro ato, então, ele precisa de um intervalo maior para entrar em cena,
e ele precisa entrar maravilhoso! Tem que secar cabelo, tem que maquiar...
Aí eu vou juntando tudo isso. Por exemplo, em “Bacantes”, eu tenho uma pasta
que é só lista, aí eu coloco: objetos, perecíveis, as ações (que são todas as ações
de contrarregragem do espetáculo inteiro), o coro (aí dentro tem tudo que não é
meu, que é do elenco), tem coisas que são da banda (por exemplo, em “Acordes”
eu tinha muitas anotações da banda, por que eu tinha uma derrocada de dois anjos que caiam, um trompetista e um clarinetista)... enfim, é esse tipo de coisa que
tem no meu “imagiário”.
Infelizmente, eu não consigo ter a referência do figurino (como um pedaço de tecido da referência do figurino que o Hélio (Hélio Eichbauer) mandou para “O rei da
vela”, por exemplo), e adoraria ter esse tempo! Mas se eu tiver isso, esse requinte,
eu não consigo fazer o resto.

Você desenha mapas de montagem e de contrarregragem dos objetos?

Eu desenho até certo ponto, mas confesso que no Teatro Oficina eu não faço desenhos nunca. Por que o teatro Oficina já é o desenho, entendeu? Esse espaço já
é o meu 3D.
Então, a cena que vai acontecer na fonte... quem decide onde vai ficar cada coisa,
inclusive, sou eu... não é quem decide, mas quem ajuda a descobrir! Então, se tem
uma cena com o espelho que é na altura da fonte, teoricamente, seria mais fácil eu
deixar o espelho na fonte, mas que marcação eu tenho na fonte antes desse espelho? Onde é o melhor lugar e quem é a melhor pessoa para deixar esse espelho
em cena? Isso tudo, a gente vai vendo juntos.
Eu não desenho, por que aqui é o meu 3D. Em “O rei da vela”, por exemplo, que
foi no palco italiano, eu não desenhei tudo, eu não tenho essa prática de desenhar
justamente por eu ter o teatro que eu trabalho... mas, durante os ensaios, por
exemplo, o filme do “O rei da vela” – se você for assistir, era um filme com gente
que tomava uma Kombi de ácidos por dia... (risos) Ele é maravilhoso, mas não é
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uma peça, né? Ele tem três horas a mais que a peça, de tantas referências que se
tem, e é maravilhoso! Então, quando eu fui ver o filme para poder fazer “O rei da
vela” ou pelo menos saber, de acordo com a minha découpage (que tinha mesa,
...), onde aquilo estava no espaço? Que espaço precisava ter para poder ter aquilo
que eu tenho? E aí, no filme não é muito claro porque, muitas vezes, não mostra...
e esse não mostra nada que eu precisava saber! Era muito vago! Mostra muitas
outras coisas, mas isso não. Então, a direção de arte e arquitetura (aqui as diretores de arte, que são a Carila (Carila Matzenbacher) e a Marília (Marília Gallmeister),
elas são arquitetas; e elas fazem essa direção de arte com base arquitetônica...
aqui as coisas são de verdade mesmo, quando você precisa de uma escada ela é
de ferro e não “cenografada” com papel, ela é o que é... então, o nível de direção
de arte é estrutural, arquitetônico mesmo) elas que me davam esse norte, porque
elas tiveram esse encontro com o Hélio no Rio. Então ele disse maniacamente para
elas o que que era cada coisa, inclusive, coisas sobre figurino... que tecido tinha
que ser uma calça que tinha que voar, por exemplo... então, cada coisa que elas
comeram dele, eu fiquei sabendo através delas no dia a dia ali (como a mesa que
tinha que ser angulada e tal). Daí, você vai para o palco italiano, e desenha (e eu
sou maníaco por arquitetura também), eu faço planta baixa, com a perspectiva do
público do teatro – olha que maluquice! – porque, quando eu preciso de uma referência visual do teatro aqui, eu tenho que subir para ser mais fácil. Aí, eu desenho
o desenho da planta do palco, cada objeto onde ficava no primeiro ato, eu tinha
outra folha que era o desenho só da mesa do Abelardo (porque precisava saber
onde cada coisa precisava ficar para ele não ter nenhum empecilho). Isso ajudou
quando o meu contrarregra chegou, por que eu só entreguei na mão dele e ele
colocou no lugar, eu vi e estava certo.

Atualmente, você trabalha com uma equipe de contrarregragem?

Eu trabalho como dá para trabalhar, porque não tem dinheiro. Então, eu não consigo.
Eu trabalho por amor! Muitas vezes a gente trabalha por amor, muitas vezes... ou
porque acredita que aquele trabalho vai te trazer algum dinheiro, abrir uma porta...
Mas eu não tenho como ter um técnico ou ninguém (que seja técnico ou não)
porque eu não posso pagar, a menos que ela queira isso também, mas eu não
posso propor isso. Então, normalmente, eu trabalho sozinho. Elisete certamente já
passou por isso muitas vezes aqui também. Aí, não tem mesmo...
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Quando tem algum dinheiro, por exemplo, no “O rei da vela” eu fiz um cronograma de trabalho que eu precisei de um contrarregra e ele disse que chegaria uma
semana antes de chegar no teatro. Então, uma semana antes, eu tinha ele na sala
para ele sacar o tempo das coisas dentro da sala de ensaio, e transpor isso para
um teatro trinta mil vezes maior, com público de mil lugares...
Normalmente, eu não tenho uma equipe, mas eu tenho pessoas que eu chamo
para trabalhar com frequência porque já conhecem inclusive como esse lugar precisa funcionar.

Pensando no espaço desse técnico, o que você acha que ainda precisa mudar na
cultura teatral brasileira?

Como técnico? Difícil falar como técnico, porque vem de questões que acho que
são amplas num nível geral da coisa, mas.... tentando ir para um lado técnico, eu
acho que é uma reestruturação do sistema inteiro que está, e que sofre com esse
capitalismo decaído, que sofre com todas as questões políticas que a gente tem
vivido no Brasil. E a cultura é a primeira a ser massacrada! Mesmo quando a gente
está num momento de flores no país, ela é massacrada! E agora ela está quase...
querem extinguir a cultura, o teatro, o circo – se o teatro está “fudido”, imagina o
circo como está!
Então, é... o que precisa mudar, de fato, eu não sei. Mas acho que é abrir para a
descoberta! Porque não dá para você ter gente que trabalha com cultura, com
teatro (como tem) e essa gente não ganhar pelo que faz! Por que essa gente trabalha! Eu vejo todos os dias! E não dá para um técnico chegar para iluminar um
espetáculo, e essa Companhia – porque não é uma produção – não ter o dinheiro
que precisa ter para aquela maestria que a cena necessita, aquele requinte que
precisa. Não é uma frescura, é um luxo.

Você se refere a ter equipamentos e pagamentos adequados?

Me refiro a tudo. O cara tem que ser bem pago! Ele tem que ser pago sim, e valorizado. Ele tem que ter o equipamento para trabalhar de forma digna! E eu não
estou falando de equipamento só pelo material, mas também pelo operacional, eu
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estou falando de equipamento de segurança, sabe? Você precisa dessa logística,
o trabalho pede.
Então, hoje em dia, tudo isso é tão difícil para conseguir... a gente está sendo jogado na ridícula condição de mendigos culturais, sabe? De pedintes teatrais... e
não é esse o papel do artista de teatro, seja ele um técnico ou não. O papel dele
é completamente outro, é subverter tudo que está acontecendo. A gente tem que
subverter o que está acontecendo, porque esta realidade teatral não está dando!

Mas entre os próprios técnicos ainda não existe muito preconceito?

Então, eu noto que tem.
Geralmente, eu noto que tem depois que já aconteceu. Não sei se eu lido com isso
de forma sútil – e, normalmente, eu não sou sútil – mas isso passa tão despercebido... eu estou tão compenetrado no que está acontecendo, que essa relação para
mim é uma sub-relação que não importa naquele momento, e ela vai para o ralo.
Mas eu já vi.
Eu tenho temperamento muito forte (agora nem tanto até, antes era muito mais).
Então, eu explico sempre para quem trabalha comigo: “Eu sou assim, mas não
leva isso para um lado pessoal. Leva isso para um lado teatral e joga com isso”. Se
precisar me bater de uma forma teatral, me bata, mas não leva para casa. Muitas
vezes, a gente chegava para fazer uma montagem num SESC ou alguma coisa, e
eu tendo a dizer: “Eu quero assim!”, porque é assim que eu sei que precisa ser.
Não é porque eu amanheci hoje e quero assim. É a minha forma de agir, de ser,
cada um faz de um jeito... deve ter gente que pede “por favor”, mas eu não consigo numa montagem... eu falo as coisas que preciso falar na hora.
Então, muitas vezes, já senti uma relação de vários tipos... e o fato de eu ser gay, o
fato de eu usar vestido... e eu uso Havaianas – não trabalho com bico de ferro, não
sou esse cara. Se eu boto um bico de ferro, eu paro de pensar! (risos) Mas eu sei
a importância do bico de ferro numa montagem, e eu também sei me comportar
de Havainas numa montagem.
Por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada no SESC, porque eu cheguei para
trabalhar e tinha um técnico responsável pela montagem naquele dia (que era um
cara que estava cobrindo a folga do nosso “anjo” da montagem), eu estava no
palco, estava tudo acontecendo de arquitetura, era meu primeiro dia de monta-
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gem... não lembro se eu estava de vestido, mas de Havaianas com certeza. Daí
esse cara me viu ali – acho que ele pensou que eu ia sair rapidinho, certamente
me confundiu com elenco – e, num momento, ele me falou “Você pode ir para o
camarim? Porque aqui você não pode ficar usando Havaianas”... eu falei quem eu
era ali, falei que ele estava coberto de razão, que eu sabia disso, mas eu expliquei
para ele qual era a minha questão (que é uma peculiaridade, eu sei), e que eu não
consigo. Se eu fizesse, por exemplo, de bico de ferro como ele estava me pedindo,
no dia seguinte, ele ia ter que refazer tudo comigo de Havaianas! (risos) Então, ele
se convenceu disso, e entendeu.
Eu já vi preconceito de muitas formas (esse nem foi um caso de preconceito), mas
por vários motivos como esses, por exemplo: pelo fato de eu ser gay, pelo fato de
eu usar vestido, pelo fato de eu ser (agora nem tão novo, mas na época eu era)
muito novo.
Eu lembro que com vinte e três anos de idade, não... com vinte e dois anos de idade... a gente fez uma viagem para a Bélgica – e eu era desse jeito com os técnicos
de teatro na Bélgica ou onde fosse – e eles tinham uns cinquentas anos, a maioria.
Então, dizer como eu quero, “porque eu sei que é assim”, sendo gay, usando vestido e Havaianas num ambiente que é totalmente avesso à tudo isso... e com vinte e
três anos de idade! Era uma coisa muito forte para algumas pessoas e, ao mesmo
tempo, maravilhosa para outras. Então, eu vejo um preconceito muito forte.
Quando a gente fala de preconceito, tem uma maluquice aí nisso tudo. O preconceito é você apartar, você negar, você agredir, mas não é só isso que é preconceito! O fato de ter uma mulher numa montagem, e ela ser assediada porque ela é
uma mulher; ou ela estar numa montagem e não ser respeitada como uma técnica,
como uma profissional (da área que for) que sabe o que está fazendo e que está
se empenhando profissionalmente como todos que estão ali... e ela receber uma
cantada ou um comentário que não tenha a ver com o trabalho, isso é trágico! Até
um elogio pode ser uma forma de te alfinetar de uma forma preconceituosa em
uma montagem – eu já vi muitas vezes isso acontecer.
Acho que assim como existe o fachismo (ou fascimo) da esquerda, acho que é o
fachismo da técnica – que quer ser reconhecida como além de só técnica, ser mais
bem paga, ser mais respeitada, ou seja lá o que se quer... mas não entende que
esse tipo de questão, tem que ser ultrapassada.

Você conheceu muitos diretores de cena ao longo da sua trajetória?
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Não muitos. Ainda é uma coisa muito nova.
Por mais que eu já esteja a sete anos fazendo o que eu faço aqui, é uma coisa
muito nova. Muitas vezes, eu ainda ouço: “Ah, o que é que você faz?”, “Ah, eu sou
diretor de cena”, “Onde você trabalha?”, “No Teatro Oficina”, “Nossa, que legal!
Você é ator do Teatro Oficina!”, “Não, não... eu sou diretor de cena do Teatro Oficina”, “Ai, que legal! Você dirige as peças do Oficina? E o Zé? Faz o quê?”. (risos)
Tem muita gente que não sabe o que é! Então, é muito novo! Muito novo!

É engraçado, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu achava que eu ia
entrevistar vários profissionais que se consideram diretores de cena. Mas até
agora acho que só você e a Elisete escreveram que são diretores de cena nesse
formulário que eu entrego antes da nossa conversa. O Nietzsche (Paulo Batistela), por exemplo, se define como diretor de palco porque ele se considera uma
cara mais da técnica, sem tanto vínculo com os atores.

É interessante isso que o Nietzsche falou. Tem a ver com a descoberta que eu
fiz quando citei o momento que estava sendo diretor de palco na montagem e
desmontagem de “O rei da vela”. Naquele momento, eu assumi de fato uma postura muito técnica de diretor de palco – então eu dizia “Assim vai acontecer. Vocês
aguardam ali, e depois tiram o som.”.
E eu me enquadro... eu me vejo muito mais diretor de cena quando tenho essa
proximidade com o lado criativo do que eu estou fazendo. Então, é claro que essa
proximidade com os atores, com a direção, com tudo isso, tem que acontecer.
Em relação ao preconceito, é muito maior, pelo menos no meu caso, quando eu
assumo o diretor de palco. Por que à minha volta eu tenho a maioria dos caras heterossexuais, com barba, cintos enormes e roupas pretas; e eu, geralmente, estou
com o final do figurino que eu usei na peça, ou com o resto da maquiagem, ou com
a minha roupa que eu uso para ser confortável (um vestido, uma calça larga, uma
Havaianas). Então, sempre tem essa diferença visual absurda que te joga para
um lugar – que eu não conheço, mas que na cabeça deles seja talvez – inferior
socialmente falando, mas hierarquicamente ali, naquele momento, superior. E isso
incomoda.
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As vezes, é você quem vai para a rua produzir um objeto? Para pegar o objeto,
ver o peso, entender se ele funciona para a cena...

Sim... Eu não faço isso com muita frequência, porque a gente remonta muito.
Mas na primeira montagem de “Macumba”, como eu acompanhei desde a primeira leitura (que tinha sete pessoas, e não tinha dinheiro nenhum para nada) até o
final, e quando chegou o momento de comprar as coisas (de produzir as coisas)
eu fiz questão ir – naquela época ainda de forma muito imatura com relação as
responsabilidades todas, desse universo inteiro do diretor de cena, porque eu não
tinha essa ciência... nem sei se eu tenho hoje, mas hoje mais do que antes, certamente. Mas eu saquei muito naquele momento que quem tinha que comprar a
bandeja com cúpula para a rã aparecer, ou a taça que flambava o absinto, era eu!
Porque eu via a cena acontecer, eu via o ensaio acontecer, eu sabia como era o
momento do ator, eu sabia que eu ia ter que colocar um led naquele inox, eu sabia
como a tampa do inox precisava ser para caber no dedo do ator... eu sabia tanta
coisa, que se eu fosse explicar isso para alguém de produção que não viu e não
viveu aquele momento todo, essa pessoa jamais conseguiria comprar! Eu fui na
loja e comprei a cúpula para o “Macumba”, e é ela até hoje que se usa quando se
faz essa peça.
Então, é esse cara que tem que fazer sim, é esse cara que tem que cuidar. É como
uma mãe que acabou de parir um bebê: ele tem que cuidar daquele processo de
criação como uma mãe cuida de um bebê que acabou de sair dela, sabe? Ela tem
que saber se ele está chorando por causa do ouvido... então, se está ruim ali, o
que que é? É luz? A gente faria melhor com o que? Com um incenso? A gente faz
essa fumaça como?

E o que você acha que é fundamental para a formação de um bom diretor de
cena?

Praticar o tempo inteiro! É prática, é prática... é prática.
Os caras que eu trabalho... por exemplo, tem uma empresa que a gente trabalha
muito e eu quero (um dia que eu tiver dinheiro) poder pagar esses caras que eu
chamo – eles são carregados, né? Então, eu chamo eles para pegar peso (pegar
coisas de cem quilos, mil quilos) que eu não consigo mover sozinho. Só que eu
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chamo sempre os mesmos que já me conhecem, eles sabem que eu uso vestido,
eles não me desrespeitam, eles comem comigo do meu lado, eles brincam comigo
com respeito, eles sacam quando eu falo “Embala e não passa muita fita”, eles
sabem como é para embalar, e eles já estiveram aqui em espetáculo (porque eu
precisava fazer o espetáculo, e embalar tudo para poder viajar depois), e eles sabem como se comportar, como andar na galeria para não fazer barulho durante o
espetáculo, então... mas porque eles praticam desde o início! Eles tomavam “coió”
de mim! Eu pego os mesmos já faz anos, e eles tomavam “esporro” de mim até
eles chegarem nesse nível aqui dentro. Eu sei que se eu for ver eles trabalhando
em outro lugar, eu vou falar “Meu Deus! O que vocês conseguem fazer lá para
poder trabalhar daquele jeito?” (risos) Então, eu acho que é a prática! Eles chegaram num nível, que eu quero montar um espetáculo com eles! Eu e os quatro de
contrarregras, entendeu? E são caras super interessantes, inclusive para a cena!
Porque de repente você vê um cara que tem esse tamanho (enorme), que anda
“pá-pá-pá” (com aquela bota), mas que chegam aqui e andam na ponta do pé! É
muito bonito ver essa mudança! E essa mudança só vem pela prática, principalmente para um diretor de cena.
Pode não saber nada! Como eu não sabia quando cheguei aqui, e eu pratiquei para
saber o que eu sei hoje! Em me embasei, eu estudei, eu pratiquei! E é impressionante, todos os dias!
Eu tenho certeza que para profissionais como a Elisete e a Leslie (Leslie Pierce),
que trabalham com isso há muito tempo, também é assim! Se você pega algum
outro trabalho que saia um pouco da sua zona de conforto (das pessoas que você
meio que domina ali na convivência, ou o trabalho ou o espaço que você domina), você pega alguém que está antenado ou está mais dentro naquilo que você,
e você aprende com ele! Você aprende nem que seja uma delicadeza maior para
passar uma fita, porque aparece menos ou gruda melhor... alguma coisa você
come daquilo! Então, é prática. Vai ter que trabalhar.

Tem alguma coisa que você não disse, ou algo que você gostaria de completar
disso tudo que a gente conversou?

Tenho que dizer que é uma... não sei dizer se uma vergonha, porque a vergonha
sempre requer alguma culpa, então, não é uma vergonha... mas eu tenho que
dizer que é uma coisa muito ruim hoje em dia a gente ainda não ter uma ampla
consciência ou um estudo mais aprofundado socialmente (e dentro de uma esfera
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de arte mesmo) do nosso ofício. É um pecado isso. É uma profissão que existe, se
bobear, antes da profissão de um ator – porque antes do ator acontecer, alguém
fez ele acontecer, alguém tecnicamente trabalhou o olhar dele para aquilo.
Então, é muito maluco isso... a gente ter tanta confusão sobre até que ponto é o
ofício de um diretor de cena, um diretor de palco, um diretor técnico, um stage
manager. Em termos trabalhistas e sindicais, existe uma confusão maior ainda a
respeito daquilo que você é, ou até que ponto vai o seu ofício, ou quanto você
precisa ganhar se você é isso ou aquilo.
É uma coisa muito maluca hoje em dia você ter pessoas que acham possível
desconsiderar a presença de um profissional como nós num processo de arte, seja
ele teatral ou não (porque em outros lugares ele é chamado de formas diferentes,
mas ele é o mesmo cara). Então, não ser reconhecido como um cara fundamental
para a prática e dentro da prática (pelos que praticam inclusive) é terrível.
Tomara que o seu mestrado traga isso de uma forma mais ampla, para as pessoas
sacarem, e a gente crescer juntos.

PAULO BATISTELA,
O NIETZSCHE
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Nietzsche, geralmente eu começo perguntando para as pessoas como foi o começo desse envolvimento com o teatro, em especial, nas áreas técnicas. Mas
gostaria de aproveitar para te perguntar também o porque do apelido Nietzsche.

Então, na realidade, como todas as histórias, é uma longa história também! (risos)
Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E comecei a trabalhar com carpintaria,
serralheria, marcenaria, mecânica, elétrica, já fui assistente de encanador... por
que eu sou de Curitiba, lá no Paraná, né? Então, como eu comecei a trabalhar com
nove anos de idade, fiz vários trabalhos em vários ofícios e me formei em alguns
pela vida mesmo, sem fazer curso nem nada, mas tudo muito prático e ali no dia-a-dia.
Aí, fui trabalhando com outras coisas e chegou uma época que eu trabalhei com
ervas medicinais lá no Paraná, e a gente vendia na feira do Largo da Ordem (que
é aquela feirinha ali que eles chamam de feirinha hippie), e o filho dessa senhora
que eu trabalhava com ervas se chama Sergio Richter – que é um dos maiores cenotécnicos do Paraná, ele é bem conhecido e o cara é fantástico! – e ele viu a minha habilidade de trabalhar com várias coisas, e me convidou para trabalhar com
teatro. Na época era recém inaugurado o teatro Ópera de Arame, lá de Curitiba,
né? Isso foi em 1995.
Comecei com ele, fazendo trabalhos esporádicos no teatro e fazendo algumas coisas que eu fazia naturalmente na vida. Na época, antes de trabalhar com teatro,
eu estava fazendo pão integral, imagine... eu tinha uma fabriqueta, fazia parte de
um grupo (que existe lá até hoje) de naturalistas, e eles tinham uma fabriqueta de
pão integral e a gente fazia os pães e vendia.
Por estranha coincidência, o primeiro cenário que eu trabalhei assim verdadeiramente – que eu comecei, e fui do começo ao fim – foi o do espetáculo “Juventude”, da Sútil Companhia de Teatro, lá em Curitiba, isso em 1998. Aí eu conheci o
Felipe Hirsch, o Guilherme Weber, a Erica Migon,... toda aquela turma que formava
a Sútil. Comecei a trabalhar com eles e.... nossa, eu me apaixonei pelo teatro!
Daí que veio o apelido Nietzsche, né? Por que eu ficava na coxia lendo Nietzsche
enquanto estava rolando os ensaios! Eu ficava lendo Nietzsche ali, e fazendo minhas contrarregragens (as minhas coisas)... e os atores viam, por isso me apelidaram de Nietzsche! Virou Nietzsche e, hoje em dia, são poucas as pessoas que me
chamam do meu nome, que é Paulo.
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Logo depois, eu fui trabalhar com uma companhia lá da Bahia, da Néli Frank, com
a peça “Divinas Palavras”, isso foi em 1999/2000. Eu acabei casando com uma
atriz baiana, fui para a Bahia e fiquei muitos anos trabalhando lá. Daí, já comecei
a trabalhar com cinema também, era cenotécnico no cinema e contrarregra de set
(aquela correria de cinema, né?).
Hoje em dia, eu já faço efeitos especiais para cinema e teatro. Você acaba se formando, né? Eu fiz uma oficina de cenografia como aluno, e dei três oficinas como
professor de cenotécnicos em Salvador. Depois de quase vinte anos, eu voltei
para Curitiba. Nesse meio tempo, eu fiz mil coisas lá, fiz filmes, eu rodei... nossa,
trabalhei com muita gente lá no nordeste todo! Por que eu não fiquei só em Salvador, a gente saia pra fazer um filme e rodava o nordeste todo.

Mas essa relação com a Sútil Companhia de Teatro se manteve?

Super! Voltei, mas sempre trabalhando com a Sútil (é claro, quando dava). E, desde 2008, estou direto com a Sútil, que agora é Ultralíricos! E continuo trabalhando
com muita gente, fazendo filmes e tudo – porque quem é autônomo tem que rodar, né?

A partir dessa tua experiência, você considera que existe alguma diferença entre o artista e o técnico?

Considero, acho que é evidente.

E quais seriam essas diferenças?

A primeira diferença, o próprio nome já diz tudo: ele é um artista, né? Mas mesmo
assim – ele é o artista, ele é genial, ele é fantástico – e ele sempre vai precisar de
um apoio técnico perto dele. Por que o técnico é quase um artista. Acho que ele
permeia o caminho da arte porque ele tem que estar equilibrado entre o caminho
da técnica e o caminho da arte. Ele não pode se achar um artista porque senão ele
cai do cavalo, entendeu?
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Ele é mais artesão que artista?

Isso. Ele tem que equilibrar essas duas coisas! Ele tem que ficar nesse limiar entre
a arte e a técnica, e ele tem que saber equilibrar isso muito bem. Se ele for muito para um lado, ele se ferra, e se for muito para o outro, também. Não se ferrar
assim, mas... ele acaba criando outros problemas desnecessários ou indo por um
caminho que talvez não seja o dele realmente.
Ele é uma balança na realidade, por que o que um cenógrafo ou um diretor de arte
faz? Ele tem aquelas ideias maravilhosas, ele pega e simplesmente fala: “Resolva
isso aí pra mim agora. A ideia está aí”. E você tem que ter aquela “pira” da arte,
aquela viagem da arte, mas ficar com o pé no chão, na técnica, entendeu? Para
você poder fazer aquilo se tornar uma realidade, você tem que fazer essa alquimia de pegar uma ideia ou um sonho e trazer isso para a realidade, mas sem tirar
aquilo do sonho.

Mas pelo que você vivenciou, como o técnico está inserido no processo de criação no teatro? Tanto aqui no Ultralíricos, como em outros lugares. Você acha
importante ele estar durante o processo de criação?

Com certeza. Por que ele vai cortar caminhos, entendeu? Ele vai tornar esse caminho menos tortuoso.
O artista vai querer dar aquela volta gigantesca, e o técnico: “Não, vamos por
aqui...”. Por que eu sei onde você está querendo ir, mas a gente pode ir por aqui e
a gente vai atingir o mesmo ponto, e vai sofrer menos talvez.
Justamente aquilo que eu estava te falando: é de equilibrar, de não pirar tanto na
arte. Por que o lance do artista é uma coisa infinita, ele pira e vai embora, né? Se
não tiver alguém que segure ele...

E ser original é importante no nosso trabalho como técnicos, não?

Claro.
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Mas como você coloca a sua originalidade ao longo dos processos de criação?

Justamente nesse ponto de você pegar e dar uma chacoalhada no artista, e falar:
“Calma, mano, não pira tanto! O caminho é por aqui!”. Eu falo ”Se a gente for por
aqui eu acho melhor. Porque dar essa volta gigantesca para chegar no mesmo
ponto?” e, se eu souber o caminho, claro que eu vou chamar, né? O problema é
quando o cara também não sabe nem o caminho... aí está todo mundo perdido!

Você já perdeu alguma vez?

Muitas vezes. Eu acho que a gente mais se perde do que se acha. Mas o lance é
esse: de tanto você se perder, aos poucos você vai se achando.

Por isso é importante você estar durante o processo de criação? Assim você
pensa nas suas escolhas a partir do que você ouviu da equipe ao longo da construção do trabalho, é isso?

Claro, as vezes você mesmo está meio perdido no processo, mas aí eles te ajudam
a você se achar e, depois, você lá na frente ajuda eles. É um troca.

Então você se posiciona como um criador ao longo do processo e não só como
um operador das ideias?

Como um criador também! A partir do momento que você faz parte do processo,
dá ideias e caminhos... acho que isso faz parte da criação.

Uma das coisas que me interessa entender é em que medida você se considera
inserido nos processos de criação. Acho que aqui na Ultralíricos você tem essa
possibilidade, mas nem todos os grupos tem essa abertura. Em alguns lugares,
o diretor de cena e sua equipe só chegam quando a gente vai para o teatro.
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O legal do teatro e do cinema é isso (no cinema em alguns pontos, é claro): quando você tem liberdade com o diretor de arte e ele te chama para perto dele. Já
trabalhei em publicidade também, e eles não te dão abertura nenhuma.
Eu mesmo, lá em Salvador, trabalhei com um diretor de arte que é fantástico, o
Moacyr Gramacho! Ele fazia duas reuniões por dia nos nossos processos de criação, e ele chamava todo mundo, a gente dava ideias e trocava... isso é fantástico!
E os trabalhos saiam ótimos por que tinha uma coisa mútua, não era só o diretor
de arte falando: “Eu quero isso, e a paleta de cor é essa”.
Agora mesmo, antes de vir para cá (São Paulo), eu fiz um filme em Florianópolis
e trabalhei com um diretor de arte uruguaio que é uma pessoa fantástica. Ele perguntava pra gente “E aí, o que você acha?”, eu falava e ele até brincava “Eu tenho
as ideias horríveis”. (risos) Ele é muito legal. E é isso... eu acho que o trabalho tem
que ser assim, né? Acho que tem que ter trocas com a equipe.

E como você sistematiza o seu trabalho no teatro? Você acompanha todos os
ensaios ou uma parte dos ensaios?

No caso da Ultralíricos e da Sútil, a gente já tem uma forma de trabalhar que é
uma coisa de anos. Eu entro nas horas essenciais – quando eu tenho que entrar
mesmo – que é quando já está rolando uma parte dos ensaios, já teve um trabalho
com os atores e a gente está passando para a parte onde vai entrar cenário, onde
vai entrar contrarregragem...

Então você chega junto com o cenário, com a equipe que vai pensar o cenário?

Isso, e também da forma mais simples possível. Eu acho que tem que ser, né? Não
tem essa coisa assim de “Ah, agora vamos resolver!”, não. A gente sempre entra
de uma forma simples, e dá as ideias na hora certa – e não fica divagando muito
também. É uma coisa que já tem uma sincronia, né?

Mas, por exemplo, não é você quem organiza o horário de chegada das pessoas?
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Não, não. Tanto é que eu não sou muito bom para horários, eu chego na hora
certa mas não gosto de organizar o horário dos outros, entendeu? Cada um sabe
do seu, mas é claro que tem que ter alguém que veja isso – mas sempre que eu
posso, eu não quero participar dessa “pegada”. Eu encaro as coisas sempre com
muita simplicidade, com uma direção exata do que eu vou fazer, sem dar muitas
voltas.

Pergunto porque, em muitos casos, o diretor de palco ou o diretor de cena organiza a planilha do dia. Por exemplo, qual horário cada um chega, o que tem que
começar a ser montado primeiro, o que você passa primeiro (se é som ou luz).

Você sabe que, hoje em dia, a gente já chega com a equipe, e isso fica praticamente subentendido. O que é mais difícil entra primeiro, aí, resolveu aquilo, a
gente já vai pra outra coisa, e enquanto isso a galera vai adiantando outras coisas.
Ninguém fica parado esperando a outra equipe terminar, não... já vai adiantando
outra coisa. É interessante que, principalmente no teatro e no cinema (onde eu
atuo mais), vejo isso muito automático já. É claro que a gente tem que dar um
toque, aqui mesmo eu ficava migrando entre vários pontos, ajudava um pouco na
iluminação e já estava indo subir o telão para as legendas... eu já estava sempre
“colado” junto (“então, vamos subir o telão também, porque dá para subir junto
com os refletores”), entendeu? É claro que você vai fazendo o meio de campo ali...

E durante esse espetáculo (“Selvageria”), por exemplo, você fica na passarela
em cima do palco?

Fico lá, e desço onde tem movimentação. Esse espetáculo é interessante por que
ele tem pouca contrarregragem, então, a gente não precisa correr tanto, mas tem
coisas bem pontuais.
É claro, eu já trabalhei em espetáculos que eu não parava um minuto, fazia mil
coisas! Mas isso já está na cabeça, e vai.

Mas o “Selvageria” não tem tantos riscos, né?
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Acho que a “Comédia” (“A comédia latino-americana”, 2016) tinha mais riscos
porque podia cair aquele muro de isopor em cima de algum ator. As vezes, caia...
A gente saia com os braços doendo!

Imagino... você faz algum alongamento antes de começar?

Sim... geralmente sim, tem que entrar com o corpo já meio preparado, né?

E você também trabalha com efeitos, né?

Eu comecei porque o teatro lá na Bahia – como no Brasil todo – não tem muita
grana, né? Então, quem sabe fazer as coisas vai ajudando! Aí, eu comecei a fazer
umas bombas, umas coisas... até o Sergio (Sergio Richter) me deu uma força nas
primeiras bombas que ele sabia fazer, e depois eu me larguei sozinho. Comecei
a fazer armas, porque trabalho com serralheria, então comecei a fazer umas armas de aço inox e tudo, e fui entrando... o pessoal precisava de chuva? Eu fazia a
chuva! Por que os efeitos são assim também, não tem nada pronto, e o pessoal
pede “ah, tem que cair não sei o quê”, “ah, tem que sair não sei o quê”, “tem que
quebrar não sei o quê”... aí, você inventa na hora uma forma de resolver essa
questão! E aí entra um “quão” de artista na “parada” e de meio cientista maluco
também, né?

Como você lida com a questão das normas de seguranças dos espaços? Em
muitos lugares, esse aspecto é muito precário.

Seguinte, você tem que pensar no efeito, na segurança (é claro) e, as vezes, se
tiver que fazer uma adaptação por questão de segurança, você faz. Ou, as vezes,
você corre um tipo de risco, mas é aquele risco seguro, controlado, que não vai
afetar nada, que você tem a absoluta certeza... mas tem que ficar ligado, é claro.
Já fiz explosão dentro do palco, água, chuva dentro do palco...
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Considerando a nossa realidade teatral brasileira, quais os principais desafios
que o técnico enfrenta?

Claro que a questão financeira é sempre um agravante. As vezes, você está precisando de um material e tem que fazer com outro, porque não tem dinheiro para
tal.
E, as vezes, também algumas questões burocráticas em relação aos espaços, o
que acaba atrapalhando o processo de conclusão de um trabalho. Por que, as vezes, é só você conversar e resolver, mas existem espaços em que é aquilo, acabou
e ninguém faz, entendeu? Aí você fica engessado e não consegue fazer, ou então,
você perde metade do efeito (ou do que você ia fazer) por conta dessa burocracia
do espaço.

O técnico no teatro é, na maioria das vezes, aquele que ganha menos. Mas
como você acha que nós temos nos organizado nesse sentido?

Acho o técnico pouco assistido, e a culpa é totalmente nossa! Por que a gente não
se une, fica cada um por si!
Lá em Salvador, quando eu ainda estava lá, a gente tentou várias vezes fazer uma
cooperativa de técnicos para deixar isso mais forte, o nosso movimento. Mas a
galera nunca se uniu, nunca quis se unir, ou não conseguia por causa de tempo.
Sempre ficou em segundo plano, até hoje.

E você não acha que existe muito preconceito entre os próprios técnicos (com
as mulheres e os homossexuais, por exemplo)?

Eu acho que já teve, viu? Hoje em dia, não tem mais não! Teve assim uma coisa,
mas acho isso mais antigo. Hoje em dia, nossa... tem uma maquinista lá em Salvador, o nome dela é Geni (nome completo não encontrado), e ela trabalha mais do
que dois homens juntos! E é mulher, é casada, é uma pessoa fantástica... foi feito
até um documentário sobre ela já.
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E como você se define aqui na Ultralíricos? Como diretor técnico?

Sim, é como cenotécnico ou como diretor técnico.

Mas não como diretor de cena?

Não. Acho que tem uma diferença entre o diretor técnico e o diretor de cena.
Acho que o diretor técnico, como o próprio nome já diz, ele cuida mais da técnica,
das questões técnicas, das questões ligadas a equipamentos e operação; e tem
aquela coisa das montagens e desmontagens, ele tem que fazer todo aquele meio
de campo que a gente falou.
E o diretor de cena, acho que ele já tem essa coisa técnica incutida nele, mas ele
tem uma coisa a mais. Ele conversa mais com os atores, já tem uma noção da
relação de textos, e a relação de contrarregragens, aquela coisa de cenas mesmo,
entendeu? Ele pode discutir com o diretor uma “parada” de uma luz num certo
momento da cena, ou de um som; tipo, já entrando na cena do espetáculo mesmo,
no que é a dramaturgia mesmo.

Mas você lê o texto com os atores em algum momento do processo?

Eu, na realidade, começo quando eles já estão com o texto levantado e a gente vai
trabalhando dali pra frente.

Então seus apontamentos para os atores acabam sendo muito pontuais?

Muito pontuais e na coxia. E tem coisas também que a gente acerta também durante o processo, no dia a dia.
Mas quem coordena a galera da técnica no dia a dia sou eu: vejo quem já colocou
o microfone, vou chamando os atores, essas coisas...
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O diretor técnico e o diretor de palco são a mesma coisa?

Sim.

E você conheceu muitos diretores de cena?

Conheci, alguns. Tem o Anderson Kisler, que é lá de Curitiba, inclusive ele faz o
Festival de Dança de Joinville todos os anos, e a gente trabalha juntos lá. Tem o
Rékil lá em Salvador, ele é um alemão, trabalhava no Teatro Castro Alves, mas já
se aposentou.

Considerando o que você disse sobre o diretor de cena, como você resumiria as
responsabilidades e demandas desse profissional?

Acho que é essa coisa do dia a dia mesmo... você chegar e ver se está tudo certo,
perguntar e passar na sua cabeça o roteiro, afinar o que tem que ser afinado... é
colocar a peça pronta para acontecer.

Então, a principal diferença entre o seu trabalho como diretor técnico ou de
palco e esse diretor de cena é a relação dele com os atores? Como se ele interferisse mais no processo de criação do que o diretor técnico ou de palco?

Sim, ele está mais próximo. Tipo, um passo à frente.
Ele está mais ligado nessa outra questão por que, as vezes, o diretor técnico também tem que dar uma descolada dos atores para ele poder deixar tudo pronto.
Acho que um vai completando o outro.
Aqui, na Ultralíricos, não tem diretor de cena porque o grupo já tem uma dinâmica.

Você já treinou muita gente ao longo desses anos?
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Nossa, treinei! Treinei bastante gente, cara... A gente vai perdendo as contas, mas
quando você vai rebobinando e pensando... nossa, foi muita gente! Em Salvador
mesmo, a maioria dos técnicos de lá trabalharam comigo e, hoje em dia, está todo
mundo lá... e em Curitiba também...e tem alguns aqui em São Paulo.

E o que você considera fundamental para a formação de um bom técnico?

Acho que o fundamental é a paciência (a pessoa tem que ser uma pessoa paciente) e tem que ser super responsável. Tem que estar sempre ligado, não pode se
desligar um segundo!
Para a formação é importante a questão técnica, saber de tudo que está acontecendo, conhecer equipamentos, saber o que pode ou não dar problema, ter um
olhar lá na frente, e saber um pouco de cenografia, iluminação e sonoplastia. No
teatro, você sempre consegue dar um “truque”, e no cinema você sempre pode
filmar outra vez, né?
E tem que gostar de ler! O texto “Medéia”, por exemplo, é importante você já ter
lido.

E como é a inserção dos outros técnicos aqui no processo? Se você tem contrarregras, por exemplo; eles chegam com você no processo ou eles chegam
depois?

Depende, têm uns que chegam junto e outros que chegam depois. Dependendo
do quanto de coisas que eles forem fazer, né?

Sabe, eu sempre penso quando um contrarregra não chega comigo no processo: como é que vou transmitir para ele aquilo que ele precisa saber dessa peça?
Por que não é só saber operar a máquina, eles precisam saber porque ele opera
aquela máquina daquele jeito. Eles precisam saber o que vai acontecer, do que
se trata a cena.
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Acho que tem que avaliar a pessoa, né? Se ela vai conseguir fazer aquilo mesmo...
até por que não é só operar a máquina, ela tem que ter uma sensibilidade a mais.
Não é só técnica, técnica... ela tem que ter sensibilidade! Tem que gostar, né?
Gostar do que está fazendo, gostar de teatro, gostar de cinema, se não, não dá!

E vale a pena ser diretor técnico no Brasil?

Vale. Vale.
É um ofício, é um trabalho, é interessante, é diferente também, né? No final, quando
você vê o trabalho pronto, e a peça acontecendo já é uma grande coisa que você
fez. Além do salário, e tudo...

Quando eu conversei com a Elisete (Elisete Jeremias), ela me disse que achava
que nós precisávamos valorizar mais os técnicos para que as pessoas tenham
vontade de também de ser técnicas, assim como todo mundo vê o trabalho do
artista sendo valorizado e quer ser valorizado.

Eu vejo assim também. Mas eu acho que já é valorizado, já tem um valor incutido
aí, e acho que se valorizar demais também vamos ficar nos “achando”, aí entra o
ego, entendeu?
Eu acho que já é valorizado, por que... imagine, uma peça... qualquer peça sem
técnico não rola, né? Então, automaticamente, você já sabe o seu valor! Quando
uma pessoa fala uma coisa de você, e você tem certeza que você não é aquilo,
você fica tranquilo por que você sabe o seu valor, entendeu? Não tem que ficar
triste ou alegre, esse valor já está ali presente.

E dá mais tesão fazer teatro ou cinema?

Eu acho que um completa o outro, viu? É interessante fazer os dois tanto financeiramente como artisticamente. Os dois se completam, por que tem coisa que você
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faz no cinema que você não faz no teatro, e tem técnicas que você pega do teatro
e leva para o cinema. Quando você sabe as duas coisas, você se dá melhor nos
dois pontos.

O legal de um projeto é o desafio?

Claro! E, no cinema, tem uma hora ali que o negócio tem que fazer acontecer
(você tem que fazer aquele negócio funcionar), porque tem uma equipe inteira de
quase cem pessoas esperando você fazer o negócio acontecer para rodar uma
cena. E, aqui, você tem que fazer acontecer todos os dias!

RAKA BALEKIAN
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Raka, eu gostaria de começar a nossa conversa te pedindo para contar um pouco da sua trajetória enquanto técnica de palco.

Então, o meu começo foi com uma vizinha que eu tinha aqui em São Paulo.
Ela era professora de uma escola que eu não estudava, mas ela era muito ativa com a criançada da rua, então, ela sempre fazia “pecinhas” – acho que era
um jeito de controlar a nossa energia. Tinha texto para decorar, figurinos... e
a gente começou a ir na escola dela apresentar os nossos trabalhos. Acho que o
meu primeiro gosto com teatro foi aí, na atuação.
Eu sempre procurei essa parte artística dentro da escola, tinha aula de teatro e
eu ia, tinham professores que faziam jograis, e eu sempre estava metida com
isso! Daí, eu tive que morar alguns anos em Londrina com a minha mãe (meu pai
continuou em São Paulo), e eu fui estudar num colégio que tinha um grupo de
teatro que era o “Delta”, o diretor dele era o... Antônio Teodoro (ele foi o primeiro caso de Aids em Londrina, o primeiro falecimento). E aí, ele faleceu e a gente
começou a trabalhar com um dos atores dele que é o Paulo de Moraes, e surgiu
o grupo “Bombom para quê se pirulito tem pauzinho para se chupar?” (risos). É
engraçado... um nome enorme! A gente fazia espetáculos, alugamos uma sede
(um galpão), e aí o nome já mudou, virou só “Companhia Bombom”. Nessa companhia a gente fazia de tudo, desde levantar parede, atuar, fazer figurino, ajudar
na iluminação... e foram assim alguns anos, aprendendo a fazer um pouco de cada
coisa, mas o meu objetivo era ser atriz. E um dia eu falei “chega, eu vou embora!”.
Eu tinha um namoradinho, e fui para o Rio Grande do Sul trabalhar com a “Etc e
tal”, que era uma companhia bem forte lá, o diretor era o Nestor Monastério, que...
eu nem sei dele hoje... mas enfim, tinha o Guto Grecco, que era da companhia e
era autor dos textos, ele escrevia as pecas para a companhia. E, quando eu fui
pra lá, acabei morando com o Fernando Góis, e ele fez um espetáculo chamado
“Cassino Atlântida” para mim... eu ia ser a atriz principal, e eu voltei a ter o gosto
da atriz. Mas não era isso que eu queria para a minha vida! E lá em Porto Alegre,
eu tinha que me virar para pagar as minhas contas. Então, como eu sabia fazer
luz, sabia operar som, sabia costurar figurino, eu comecei a achar um monte de
companhias que precisavam do meu serviço. Eu falei: “pô, eu posso ganhar grana,
posso me manter nesse meio que eu gosto, e não preciso dividir essa coisa do ego
com as pessoas, que não é uma coisa que eu gosto.”... e aí foi que eu comecei,
tirei meu DRT lá, e “virei” uma profissional da área – isso entre aspas, porque a
gente não vira, né? A gente vai aprendendo.
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Não tem escola efetiva e, na minha época, também não tinha, né? Mas lá foi onde
eu aprendi muitas coisas, e aprendi a lidar um pouco com o preconceito também
– porque, por ser mulher, você perguntava “como faz isso?”, e ninguém te respondia; a não ser que o cara fosse seu amigo e você estivesse trabalhando para
ele! Você podia queimar as lâmpadas pares, né? Ou se você tivesse que pegar
um case, você pegava sozinha... então, você tinha que se virar com isso, mas eu
encarava que “Ok, acho que qualquer profissão é assim. Então, bora lá!”.
Fiquei acho que dois anos em Porto Alegre, e resolvi vir embora para São Paulo.
Passei por Londrina para visitar minha família, e encontrei o Fernando Jacon lá,
que me convidou para fazer o Festival (FILO – Festival Internacional de Londrina), e
foi aí que eu realmente tomei gosto pela técnica, que eu falei “é isso que eu quero
fazer!”.
Ele dirigia o Festival e eu era assistente dele. Então, ele ia na época do Festival, e
sei lá... uns dez meses ele ficava na Europa trabalhando, então, a gente só se comunicava por fax ou por telefone, e eu tocava a organização enquanto ele estava
fora.

Isso foi em que ano?

Foi de 1992 a 1998 que eu fui assistente dele. Até um dia que eu falei “ah, chega!
Está na hora de voltar para São Paulo”. Eu tinha outras perspectivas, e vim.

No FILO, você fazia a produção técnica?

Isso. Ele assinava como diretor técnico, e eu como assistente dele. Eu cuidava de
toda a parte técnica, eu decidia se a companhia cabia aqui nesse espaço, se ela
cabia ali, se ela poderia vir, se não poderia vir... toda a logística de organizar para
que aquela companhia possa vir, e entender se ela não pode vir para esse teatro,
se ela pode ir para aquele, ou se é preciso achar um espaço alternativo, ou se eu
tenho que achar um outro lugar... enfim, eu fazia essa parte.
Tipo, eu vou trazer a carga ou vou construir? A gente construía muita coisa lá para
evitar custos e, algumas vezes, a gente era obrigada a trazer a carga... então, tinha
essa logística de carga eu também! Assim... seria uma direção técnica cuidando
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de todos os detalhes para que aquilo chegue, aconteça, e seja devolvido.
Então, eu comecei assim efetivamente. Eu digo que eu despertei mesmo foi lá com
o Festival de Londrina, com o Fernando Jacon.

Você passava o ano todo praticamente em função do Festival?

Passava o ano inteiro em função do Festival.
Para eles me manterem lá, o que eles fizeram? Abriram uma vaga no Teatro Ouro
Verde. Mas foi uma confusão, um outro momento de preconceito... eu era amiga
de todo mundo lá (do gerente, do técnicos) e abriu uma vaga (que era um concurso para eles poderem me manter, porque não tinha grana para me manter durante
o ano), eu fui fazer uma prova, e eles me sacanearam muito dentro dessa prova!
Eu dizia “gente, é só para eu poder ser deslocada para a Casa de Cultura, e ficar
lá com o Festival!”, e eles achavam que eu ia trabalhar lá no Teatro, e eles iam ter
que abrir um vestiário feminino... (risos) Olha, a preocupação machista deles! Eu
sei que a minha pontuação foi super baixa, daí a Nitis Jacon – que é mãe do Fernando Jacon, e diretora e criadora do Festival... tudo partiu dessa mulher doida,
maluca e delícia de pessoa! Incrível! – se intrometeu e disse “ela vai passar sim,
pode parar com essa sacanagem!”. Enfim, foi quando deram um jeito de eu ficar
(porque eu não conseguia ganhar dinheiro lá, se me perguntar, Londrina é legal;
mas você vai morrer de fome lá). Mas efetivamente, quando tudo começou, foi lá
com o festival...

E você acha que tem alguma diferença entre o técnico e o artista?

Eu tenho certeza que todo mundo é artista. Todo mundo que está envolvido com
o espetáculo é artista... o porteiro, o faxineiro, o gerente do teatro, o contrarregra,
o técnico,... todo mundo é artista! Porque se alguém falhar em uma das engrenagens, o espetáculo não acontece como tem que acontecer. Pra mim, todo mundo é artista e não faço diferença nunca com ninguém! A partir do momento que
eu entro no meu universo de trabalho, eu o respeito como um santuário, e todo
mundo que está ali faz parte desse santuário, faz parte dessa engrenagem. Todo
mundo é artista.
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Você assina como diretora de palco, né? Mas se tivesse que diferenciar o diretor
técnico, o diretor de palco, o stage manager e o diretor de cena, como é que
você diferenciaria essas profissões?

Bom, primeiro, eu acho que não tem diferença... pra mim, é tudo a mesma coisa.
Assim, as vezes, eu estou num trabalho e me chamam de diretora técnica, em outro trabalho, me chamam de stage manager... só vai mudando o título, mas o que
eu executo é sempre a mesma coisa! Desde o cuidado em como receber, como
implantar, pensar como eu vou implantar aquele cenário, como eu vou implantar
aquele linóleo, como eu vou montar aquele espetáculo naquele espaço, executar,
e fazer ele rodar como uma engrenagem perfeita... pra mim, é tudo a mesma coisa!... e tem que tocar o espetáculo, não é?
Além de tudo, algumas companhias, que eu conheci, tinham as funções separadas, mas se um falhava, um resolvia o do outro. Então, eu não vejo diferença.
Talvez aquele que assina só como stage manager é aquele que canta as deixas
do espetáculo. Em ópera é muito comum isso, o stage manager canta as deixas,
e tem um diretor técnico que foi lá, implantou o espetáculo, fez, levantou, aconteceu, entregou tudo ok. Mas nas companhias aqui no Brasil é muito raro você ter
grana para pagar duas funções... então, se estão separadas as funções, eu estou
acumulando funções e ganhando por uma só. (risos)

Eu tenho pensado que o diretor técnico possui um vínculo maior com os equipamentos e a logística desses materiais que necessitam estar em diálogo na
cena, mas, nem por isso ele conhece as dramaturgias do espetáculo. Enquanto
o diretor de cena e o de palco possuem um vínculo com a companhia, com a
construção das poéticas daquelas cenas.

Na minha experiência, eu estou ligada que o equipamento funcione, que dê tudo
certo o que foi planejado, ou, se ele deu errado, para que a gente faça uma tramoia nova de uma outra forma para que ele ocorra bem, né? Porque, as vezes,
no projeto é uma coisa e na hora de implantar lá não funciona, e você tem que
fazer funcionar. Então, tecnicamente eu me preocupo, assim como me preocupo
na hora do espetáculo em fazer, na hora da levantada do dedinho da bailarina, o
cenário acontecer, entendeu? Eu não sei, pode ser que eu esteja equivocada com
a minha profissão, mas eu vejo tudo muito ligado ainda.
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Falo sobre isso para a gente pensar quantas demandas estamos assumindo,
e tentarmos explicar de que forma isso se encaixa numa nomenclatura. Talvez
seja isso... podem ser todas nomenclaturas para uma mesma função. E acho
que tem uma relação também com a linguagem artística em questão: no teatro
musical, você tem o stage manager; no teatro, você tem o diretor de cena ou
diretor de palco; e na ópera, tem o diretor de palco e o diretor de cena (que seria
o encenador no teatro).
Mas eu fico pensando quais são essas demandas do seu trabalho... você cuida
da recepção do material, da montagem, da operação e da desmontagem... tem
alguma outra demanda que você assume além disso?

De coordenar as equipes durante esse processo, de fazer as equipes trabalhem
dentro do esperado. Todas as equipes. Assim... na equipe de som: “ok, eu estou
lá montando o palco, mas o som está sendo montado?”, porque tal hora eu tenho
alguma coisa, sei lá... Eu vou falar de dança que é onde eu atuo mais, né? A companhia chega e faz aula, “olha, o som está montado?”, “você vai passar o som tal
hora, não esquece porque a gente vai fazer a pausa do almoço. Então, ou almoça
antes ou almoça depois.”, né? Esse cronograma geral, você tem que pensar nele
e fazer ele ser executado. Atrasou aqui? Então, bora jogar para lá e improvisar...
porque na hora que a companhia chega, ela está esperando que o palco seja dela
para ela aquecer e começar os ensaios para que tudo ocorra.

Você está em algumas companhias de dança há um tempo, né?

Sim.. a Anacã Companhia de Dança, o Studio 3 Companhia de Dança... no “Studio
3” eu sou a diretora de palco, né? Porque tem o diretor técnico, e eu sou a diretora
de palco.

No caso dessas companhias, em que momento do processo você chega?

Vamos falar da Anacã... desde o momento que eles dizem: “eu vou começar a
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coreografar tal coisa”, “tá, quando eu posso assistir?”, “espera eu fazer mais um
pouco”, aí eu começo a ir assistir os ensaios, sem compromisso de discurso, de
nada, eles vão fazendo para eu ver... e a Anacã tem uma coisa porque, além de
tudo, eu sou a criadora de luz deles. Então, eu envolvo mais uma função aí, né?
Porque eu estou lá criando a luz, e estou vendo quais são as necessidades de cenário, indicando cenógrafos... as vezes, eu corto o cenógrafo falando “não, nesse
teatro isso não vai funcionar, vamos lá visitar juntos porque você não conhece...”...
enfim, já penso no todo. Já sei como é a Companhia, como é o diretor, e quais as
coisas que podem ser legais ou não, e que vão funcionar ou não. Sempre dando
a minha opinião, ainda que a última opinião seja sempre a do diretor. Então, na
Anacã o envolvimento é bem maior porque, ao mesmo tempo, eu tenho que criar
a luz, né? Que é uma ambientação do espetáculo.

Mas sendo diretora de palco, você acha que tem espaço para a criação durante
o processo?

De criação? Eu interfiro muito dando opiniões... sento, discuto com o Edy (Edy Wilson), que é o diretor artístico e corógrafo da companhia... “Isso não vai funcionar!
Vamos pensar de uma outra forma? Vamos pedir uma nova proposta?” ou “Isso
é muito legal, mas a gente não vai poder circular por nenhum outro teatro porque
não cabe”, então assim, eu acho que eu interfiro pra caramba! Eu trago eles para
a realidade. No geral, nas equipes que eu trabalho, eu ponho todo mundo na realidade. Eu tenho essa mania.

Sabe, me interessa pensar o quanto de originalidade pode haver no trabalho de
um diretor técnico ou um diretor de palco na dança, como é isso pra você?

Originalidade?... eu acho que sim. Eu nunca quero repetir o que eu fiz, de verdade. Assim, tem muita da minha personalidade aí, de como chegar, propor e falar
“poxa, eu quero fazer uma coisa diferente!”. Por exemplo, semana passada eu
estreei um trabalho, e eu fui muito “em cima do laço”, a diretora da companhia me
chamou e eu assisti um ensaio só, e nesse ensaio eu roteirizei tudo, meu Deus,
nossa... e eu pedi para ela me mostrar tudo o que ela já tinha – ela mostrou o desenho do cenógrafo e a gente já ia implantar isso no teatro e já ia estrear (e ponto,
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não tinha ensaio assim, nem nada!) – daí, de repente eu olho para o projeto do
cenógrafo e ele tinha um fundo colorido, e eu falei “mas escuta, eu assisti o ensaio
e eu vi esse espetáculo preto e branco”, a diretora olhou pra mim e falou “nossa,
fantástico!”, e aí tiramos a cor e fomos experimentar ele em preto e branco... e
tinha tudo a ver e a diretora gostou também! Eu acho que isso é ser original, é eu
poder propor uma coisa e ela topar.

Como você sistematiza o seu trabalho?

Eu tenho todas as informações, e para cada trabalho eu monto um roteiro do espetáculo desde como abre a cortina até o encerramento dela. Então, abre a cortina
depois do terceiro sinal ou a cortina já está aberta e no terceiro sinal eu apago a
luz cênica? Eu tenho passo a passo, tudo. Eu coloco o time da música, pergunto
e anoto, porque, na dúvida, eu peço para eu cantar na deixa das músicas, porque
tem muitas deixas específicas que, as vezes, não são no bailarino e no ator, mas
na música... então, “me conta regressivo em cinco?”, e o som me conta o regressivo cinco... eu não leio partitura, mas sigo a contagem mental quando é som
mecânico. Não leio partitura porque eu não estudei isso. Fiz uma vez uma ópera, e
tinha alguém lá para ler a partitura e dar as deixas a partir da partitura; e quando
me chamaram para ser stage manager, eu falei que não lia partitura e “sem problemas, vai ter alguém que lê do seu lado”, e beleza.
Eu faço um roteiro, e aí eu tenho todas as informações lá. O cara do vídeo, o que
que ele tem que montar? E o som? Quantos jogos de linóleo vão ter pela noite?
(porque, as vezes, são vários jogos de linóleo) O que que pendura? o que cai? O
que abre? O que desmonta? O que eu preciso limpar no intervalo? Eu faço um
roteiro, eu tenho um esquema já meu que eu tenho pré-montado e dali eu vou
colocando as informações que interessam. Eu não divido por cor, eu vou chamando de cena (cena um, cena dois,...), e aí, por exemplo, se o diretor dividiu a cena
“ah, esse aqui é o amanhecer...” ou “ah, esse é o trio da mesa”.... então, eu vou
botando os nomes associados com os nomes que eles estão usando, para ter uma
associação e eu já saber... “ah, nós estamos no trio da mesa”, eu vou lá e já vou
saber a minha cue... então: “olha, nós vamos passar o trio da mesa! Som, é a sua
faixa cinco e ele quer nos vinte segundo finais!”, e assim eu ajudo o cara.... “Vídeo,
você está na sua imagem tal, vai para a sua tal!”.
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Você sempre opera os espetáculos usando intercoomm?

Eu opero com intercomm, me recuso a operar com rádio. Eu me recuso, para deixas eu me recuso.

E você assiste de onde?

Do palco, como um stage manager. Mas nem sempre eu tenho os monitores, nem
sempre... Então, na maioria das vezes, é de olho no palco. Com dança, eu guardo
muito na coreografia do bailarino, além de ter a parte musical anotada. Eu tenho
várias deixas, mas se o diretor me fala “eu quero quando o bailarino fizer ‘assim’
com o mindinho”, vai ser quando ele fizer “assim” com o mindinho.
E eu já cheguei em teatro que me montaram do lado oposto, e eu falei “Não, senhor! Não faça isso comigo! Minhas deixas são pelo outro lado”. Eu estou sempre
no jardin, que seria o lado direito para quem está olhando para o público, né? (jardin e coeur, eu sempre lembro disso). Eu sempre faço desse lado, mas já tive que
fazer do outro lado e não gostei.

Jardin e coeur?

Vem do francês, coeur é o coração e jardin era o lado que ficava o jardim do rei.
É fácil... depois que um francês me falou “é você se lembrar que coeur é coração,
é o lado do coração, olha para a plateia”... lá no Municipal, eles falavam “Mappin”,
“praça”, “vinte e quatro” (que agora é “Kalunga”), você pegou isso? Então, para
direcionar a escada, você falava os nomes de referência, que é uma coisa que vem
lá da França. Cada lugar tem a sua mania, e a gente tenta respeitar, né?

Você conheceu muitos diretores técnicos? E diretores de cena?

Diretores técnicos bastante. Eu rodei por alguns países e tive a oportunidade de
ver como é o sistema alemão, francês, americano, italiano – cada teatro fora tem
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o seu diretor técnico, coisa que é muito rara aqui no Brasil (se não for em grandes
teatros, você não tem... fora esses grandes, você não vai ter diretor técnico no Brasil). E lá eu conheci muitos stage managers também, porque eu botava os caras de
folga! Por que eu estava lá trabalhando como stage manager... (risos), mas ok, eu
falava “eu dou as deixas do espetáculo” e, se precisar, o cara vai lá aprender e dar
as deixas... e é muito louco isso! Eu pensava “como é que ele vai dar as deixas do
meu espetáculo?”, mas ele está lá para isso! É um outro tipo de treinamento! Tem
o nosso jeito brasileiro de fazer as coisas, e eles são bem diferentes.

E, pensando nessas áreas técnicas, quais são as principais fragilidades que você
apontaria na nossa cultura teatral?

Bom, primeiro, é a falta de oportunidade para se aprender, de se dizer “olha, aqui
tem uma escola, uma escola técnica, uma faculdade específica para a profissão”.
Se você procurar, a nossa profissão não existe praticamente! Para você dizer que
você tem a profissão, você tem que tirar um DRT e ficar pagando um sindicato
para dizer que você tem uma profissão, né? Mas, geralmente, quando eu vou
preencher alguma coisa, não tem a opção e tem lá “outros”, eu sou “outros” para
o mundo, mas dentro do teatro eu não sou “outros”, eu tenho uma profissão.

Mas dentro do teatro você acha que todo mundo conhece essa profissão?

No teatro, todo mundo conhece a profissão. Todo mundo entende qual é a profissão. Se eu chegar assim e falar “eu sou uma técnica de luz”, “eu sou uma stage
manager”, “eu sou diretora de palco” dentro do teatro, todo mundo conhece – a
não ser que a pessoa tenha acabado de chegar, seja o primeiro dia dela... aí você
dá a chave da boca de cena e manda ela fechar, entendeu? (risos) Faz uma piada
com ela, e tudo bem... aí você vai ensinar, e isso é bem legal.
Eu me desenvolvi na profissão de curiosa, eu que fui procurar saber como as coisas funcionavam... como funcionava o sistema alemão, sabe? Eu queria ir lá vivenciar isso... o sistema italiano, o sistema americano, o sistema francês... cada um
tem o seu estilo! O resultado pode ser o mesmo, mas cada um tem um método,
tem uma forma de fazer... uns são extremamente rigorosos, uns são extremamente desleixados, mas não importa! Eles têm o seu sistema para trabalhar dentro
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de uma caixa, e a gente não tem onde informar, ensinar e profissionalizar essas
pessoas! Ainda as pessoas vão para a rua (para o mercado de trabalho) e dizem
“eu quero essa profissão” ou, as vezes, elas são equivocadas – por um acaso elas
estavam um dia lá, e alguém falou “ai, levanta os botões aqui da mesa de luz”, e
elas saem dizendo que são iluminadoras! O que é um outro equívoco! Gente que
não entende o que está fazendo! Não sabe subir numa escada, não sabe afinar
uma luz, não sabe esticar um linóleo, não sabe fechar uma caixa preta, não sabe
contrapesar uma vara... Eu digo que eu sou muito curiosa, então, se você me pedir
para contrapesar um cenário, eu vou contrapesar, talvez, se eu tiver que carregar
sozinha uma caixa de pesos eu vou demorar mais, mas eu vou fazer porque eu sei
fazer (sei calcular o peso do cenário e quanto vai de contrapeso).
Então, para você ser um diretor técnico, você tem que saber tudo de dentro do
palco, tudo, absolutamente tudo, porque aí você tem o domínio de saber falar
“não faz assim que está errado!”, você tem argumentos... Agora, a gente precisa
de informação, a gente precisa orientar essa pessoas, tem muita gente sedenta
para querer aprender, mas não sabe... “ah, faz a faculdade ali! Faz a escola ali!”,
são seis meses para aprender, e o cara sai achando que quer ser iluminador, mas
se ele não pegar e grudar em alguém, ir atrás de uma companhia, fazer na prática,
fica faltando isso! Essa instrução mais a fundo, na prática, de ensinar essas pessoas, qualificá-las, né?

Realmente, em cada país os profissionais têm perfis diferentes. Quando eu vejo
os franceses trabalhando, nossa...

É muita discussão para chegar no mesmo ponto! (risos)

Mas e o brasileiro? Ele não tem um perfil de trabalho?

Não, não temos um perfil. Mas acho que a gente chega muito próximo... acho que
a maioria das pessoas nem sabem disso, mas a gente trabalha muito próximo de
um sistema baseado no sistema americano, no pensamento americano, como o
americano trabalha. Meu ideal de consumo, é que todos os teatros fossem no sistema americano: eles são metódicos, eles são corretos. Gosto muito pela objetividade, pela praticidade, pelas regras... hora de coffee break é hora de coffee break,
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hora de trabalho é hora de trabalho; isso funciona assim e não se faz o contrário;
tem que ser sindicalizado... eu acho bem correto! Num geral, os teatros trabalham
em função disso, mas não fazem ideia. Os técnicos não fazem ideia de que eles
trabalham meio dentro do sistema americano. Já a parte da cenografia, eu acho
que eles trabalham mais no método italiano (de construções, né?). Mas cada um
vai aprendendo de um jeito, o jeito que me ensinaram ficou sendo o meu jeito,
entendeu? Foram os curiosos...
Hoje com a internet é muito legal porque todo mundo troca informação, e isso
está sendo bom para o nosso trabalho. Então, o cara pegou uma mesa de luz que
ele nunca viu, daí ele posta num grupo “gente, eu não sei gravar aqui” e em cinco
minutos tem uma monte de gente falando, tem um manual, tem o “faz assim, faz
assado”... e isso da internet é uma maravilha! Mas a gente não tem um método,
de verdade, não. A gente tenta, mas a gente não tem um método não.

Você acha que a hierarquia no nosso trabalho é importante?

Acho. Porque alguém tem que colocar um ponto inicial e um ponto final. Acho que
alguém tem que ter uma palavra final e tem que se respeitar, por mais que peça a
opinião de todo mundo, esse alguém vai ter que dizer “eu quero amarelo, e ponto”,
“eu quero que abra a cortina agora”... é uma hierarquia, e você tem que respeitar
o que é o “top top” que é o diretor artístico do espetáculo – e o diretor de palco
estaria abaixo dele, ele tem que respeitar o diretor artístico do espetáculo.

Na introdução do livro da Leslie Pierce sobre o stage management em teatro
musical, ela apresenta esse stage manager como o elo entre a equipe de criação
comandada por esse diretor artístico e a realidade financeira dessa produção.
E eu tenho pensado que nesse elo alguma coisa tem que acontecer, talvez ele
prescinda dessa originalidade de que estamos falando para administrar essa
“ponte”, não é?

Perfeito, eu acho perfeito. Mas se o diretor falar assim “eu quero aquilo” e a produção não tem dinheiro, é o diretor quem fala “então, tira tal coisa que eu quero aquilo”; ou seja, quem dá a última palavra é ele, e eu acho essa hierarquia importante.
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O diretor técnico manda numa equipe que precisa obedecer as ordens dele, e não
é uma coisa de ordem... é que assim, é uma coisa de “nós temos tantas horas de
montagens” e se a gente não cumprir, a gente não estreia. Você já viu terceiro
sinal não tocar na hora?

E quando esse diretor quer uma coisa que você sabe que é inviável no contexto
daquela produção?

Você tem que chegar com alguma coisa debaixo da manga, não é assim?
É um elo perfeito! Eu adorei essa imagem!

Talvez o nosso trabalho seja justamente administrar criativamente esse elo,
não?

Sim... quantas vezes!
Vou dar um exemplo: no Studio 3, a gente fez um espetáculo que chamava “Samba”, e tinha um momento do espetáculo que entrava uma cabeça de dragão que
o bailarino colocava, mas era uma coisa feita de ferro absurdamente pesada. Aí,
a gente foi ensaiar e o bailarino entrou em cena se recusando (“isso é pesado, eu
não consigo dançar!”), ficou o maior stress... daí, acabou o ensaio, ficou lá o diretor artístico e o diretor coreográfico (e eu lá com eles)... “não, porque a gente tem
que resolver! O dragão tem que entrar aqui!”, e eu falei “mas o bailarino está se
recusando”, “não, você põe alguém da sua equipe”, e eu falei “não, a minha equipe
é paga para trabalhar até a beira da coxia. Se você quiser, a gente contrata alguém
para da coxia para dentro do palco receber um cachê para fazer isso”, aí ele olhou
assim pra mim, e eu falei “técnico é técnico, técnico não é pago para fazer cena!
Ele não é ator e ele não é bailarino! Então, como é a que a gente vai fazer?”, aí
ele falou “eu entro!”, e eu só falei “beleza!”. Mas o negócio era tão pesado, que a
gente tinha feito uma traquitana na coxia para ele ficar pendurado (para quando o
bailarino chegasse, a gente descesse e já encaixasse nele... era desumano!)... “Vamos lá ensaiar, diretor?”, “vamos!”, ele entrou, fez, fez e mandou tirar... o negócio
não dava! Então, as vezes, a gente precisa convidar o diretor a executar o negócio
para ele entender que aquilo é inviável. Era lindo, mas inviável.
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É possível traçar um perfil do diretor de palco na dança? Tem algumas características
que você acha que essas pessoas têm que ter?

Eu não sei... sei lá, mês passado eu conheci um diretor de palco que era tão zen
(o Danior Carreira, diretor de palco do Balé da Cidade de São Paulo), uma pessoa
tão zen, tão quietinha... eu ficava olhando e pensando comigo – preconceituosa,
né? – “você tem que ser mais ativo!”... mas, bicho, ele é de uma eficiência no trabalho dele! Completamente oposto do jeito que eu sou (eu falo com as mãos, falo
com os cotovelos), e ele tranquilamente... tudo aconteceu na hora, na paz. Ele tem
uma personalidade, mas ele executa perfeitamente o que ele faz. Fiquei fã dele.
Ele sabia o que ele estava fazendo, mas bem zen, bem tranquilo. E eu achava que
nunca ia pegar um diretor de palco zen e tranquilo, sabe?! Ele com nenhuma ruga
no rosto... como pode isso? Você não fica nervoso? (risos) Eu via as coisas acontecendo e falava “nossa, como ele está tão calmo?”, eu já ia estar discutindo... mas
ele estava lá, zen e eficiente. (risos)

Como é ver um outro diretor de palco trabalhar?

É divertidíssimo... é bem legal! Porque é a oportunidade de a gente ver alguém
trabalhar, o que é raro, bem raro.

Eu sempre me pergunto em que momento os técnicos devem ser inseridos no
processo. Você citou que na Anacã assiste os ensaios pensando na luz, mas
certamente já tem um olhar seu ali para a direção de palco desde que você entra
na sala, mas e os outros técnicos?

Vou te falar da nossa realidade: ter um diretor técnico em uma companhia de balé,
por exemplo, é um luxo! Então assim, levar técnico para assistir ensaio não existe.

Mas você acha relevante ele saber qual “história” vocês estão contando ali?
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Eu acho. Durante o processo da montagem você vai contando, eu faço fragmentado porque eu acho muito discurso... eu tenho como referência o método francês
que acho que eles falam demais, fazem muito rococó para chegar num objetivo...
então, eu vou fragmentando: “olha, isso aqui vai cair, depois te contou o porque”,
daí na hora que cai “olha, caiu por causa disso”. Então, durante o processo de
montagem, eu vou fragmentando as histórias e, quando termina, ele já está entendendo tudo. Eu tenho essa mania.

Comigo varia muito, acho que vai muito do processo. Eu gosto de ter os técnicos na sala de ensaio, as vezes.

Não sei, acho que alguns trabalhos pedem isso... acho que as óperas e os grandes
musicais pedem que os técnicos participem desde o começo e tal, mas o meu
universo está longe disso, meu universo é mais dança, teatro, eventos... eu faço
até direção técnica de eventos (você senta, conversa com o cliente, você vê o que
vem de cenografia, e dá os seus “pitacos”). Meu universo é diferente dessa coisa
da ópera, eu acho que ela exige ter uma grande equipe junto até porque eles começam a implantar antes, eles começam a ocupar o teatro antes, a cenografia vai
sendo construída e eles vão testando, não é? E a nossa cenografia é muito atrasada, eles chegam com construções ainda (todo mundo chega com a cenografia
para construir dentro do teatro e depois tem que destruir para tirar do teatro)...
acho que tudo avançou na parte técnica, menos a cenografia... ela está longe, ela
tem muito o que evoluir, eu gostaria que a nossa parte cenográfica fosse mais
“magiquinha”.

Você acha que os cenógrafos deveriam ouvir mais os técnicos?

Assim como os arquitetos de teatro! “Ah, vamos reformar esse teatro!”, mas não
perguntam nada para o cara da casa (que trabalha lá), e fazem absurdos homéricos! “Está lindo!”, mas qual a necessidade daquilo? Aquilo precisa? Ele não consultou o cara ali! Esse é um erro das reformas em teatros.

A sensibilidade é muito importante no trabalho do técnico, não?
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Claro, por isso que eu falo que todo mundo dentro do teatro é artista. Se o porteiro
de um teatro não tem sensibilidade ao dar “bom dia”, “boa tarde” e “boa noite”, ele
não está cumprindo corretamente a função dele. Se o maquinista não tem o dom
de fazer deslizar a corda naquele momento para ela descer flutuando... se não é
sensibilidade, o que é que isso? Só técnica? Se o cara na hora de disparar o play
vai aumentando o volume com sensibilidade, você sabe! Sensibilidade acho que é
cinquenta por cento do nosso trabalho.

Você me disse que no início da carreira enfrentou muito preconceito pelo fato
de ser mulher. Hoje você sente que isso melhorou ou ainda acha que o meio
técnico é muito preconceituoso?

Não como antes, mas ainda tem. De vez em quando, a gente esbarra... hoje eu tiro
de letra e finjo que não está acontecendo nada. Quando você vê que é a primeira
vez que o cara está trabalhando com uma mulher, você fala “deixa ele, que até o
final do dia ele vai gostar de mim!”, e assim vira um desafio. Ele é equivocado, mas
eu não vou brigar com ele, antes eu brigava (no início da carreira, as vezes, eu ficava muito irritada e eu ficava brigando), mas a maturidade faz a gente... ai, nossa,
é puro preconceito! É muito louco porque eu tenho amigos que não se tocam que
eles são preconceituosos! É porque vem embutido no ser masculino brasileiro:
ser masculino brasileiro, ser machista. Então, as vezes, a pessoa está fazendo um
discurso... mas ok, deixa ele achar que ele não é, mas ele só dá bola fora, faz umas
coisas... as vezes, eu até tento falar alguma coisa, mas hoje eu não ligo muito não,
não estou nem aí, quero mais é trabalhar e ser feliz, e eu gosto muito do que eu
faço. Quer me deixar feliz? É me deixar dentro de um teatro trabalhando. Esse é
o meu universo.

Porque ser diretora de palco?

Porque engloba todas as áreas de dentro do teatro. Eu comecei como atriz, depois fui fazer figurino, maquiagem, fui buscar todas as áreas e falei “gosto de tudo
isso”. Só não gosto de atuar, se bem que dentro da nossa profissão, as vezes, a
gente atua, né? Você atua com cara de boazinha mas você está irritada, você atua
com cara de malvada para fazer render, mas você está dando risada por trás...
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Acho que ser diretora de palco é exercer todas as áreas dentro de um teatro numa
única profissão.

Você já treinou outras pessoas? O que você acha importante na hora de instrumentalizar alguém?

Bom, quando eu estive lá em Londrina, tinha um monte de gente querendo aprender técnica, a lidar com a parte técnica. Então, eu comecei a formar um grupo de
aprendizes de técnica. Antes do Festival, eu já fazia eles irem lá para entenderem
o que eu estava fazendo, já apresentava o cronograma possível (porque sempre
acaba fechando em cima da hora)... claro, e era de acordo como eles conseguiam
ir (tinham uns que não saiam de lá, outros que tinham seus compromissos), mas
eu botei todos... dividi as equipes, punha para montar aqui, fazia rodar... “você
hoje vai operar o seguidor (canhão de luz)”, “ai, não! porque ele pede para trocar
as cores!”, “mas você é daltônico?”, “sou”, “então, agora que você vai operar o
seguidor mesmo, é só escrever e anotar”... tudo era uma questão de experiência
e de desafios.
Esse ano (2017), eu fui chamada de novo para ser coordenadora técnica do Festival e eu fiz, e tinha uma equipe de aprendizes lá de novo, e foi super legal porque
estava eu lá ensinando de novo.

Você tem alguns procedimentos específicos para organizar a coxia? Por exemplo, eu costumo fazer o que eu chamo de “cartografar” a coxia, ou seja, eu
chego e marco a área de cada objeto na coxia e também todos os trajetos e
acessos que podem ser usados pelos atores e a equipe durante o espetáculo.

Isso que você fala, eu chamo de sinalizar. Por exemplo, eu sinalizo as torres laterais para ninguém pisar e se machucar; ou os pesos que a gente coloca para ser
contrapeso nas pernas para elas não saírem do lugar, eu deixo sinalizado que ali
tem um peso para o bailarino não chutar...

As partituras dos técnicos você também têm anotadas? Se o técnico vai entrar
com uma cadeira, você marca com ele toda essa movimentação? Vocês en-
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saiam essa partitura?

Tenho... “Atenção, João, para subir o elevador. João, vai!”. Quando tem marcas,
eu marco, levo ele para saber onde é a marca... porque, geralmente, nos trabalhos
que eu faço, o cara não aparece colocando – por exemplo, a cena puxou para lá
e ele vai entrar aqui nesse escuro – então, tem as marcas, eu faço, chego e falo
“é você quem vai colocar essa cadeira! Vem reconhecer a marca! Você vai entrar
daqui e chegar nesse ponto, certo? Você põe, sai por aqui.”. A cadeira já está lá
esperando, eu chamo “Atenção, ‘x’, para a entrada da cadeira. ‘X’, vai!”, porque
eu estou olhando a cena que está acontecendo (porque já escureceu lá), e quando
ele sai de cena, ele é obrigado a me falar “‘x’, ok!”, eu bato o olho, e “cadeira, ok”.

Fala “vai” ou “go”? (risos)

A gente fala “vai”, “go”, em francês é “top”... é muito louco, porque eu cheguei lá
falando “go” e eu fui pra lá uns oito anos seguidos, então, eu tive que aprender a
me virar em francês. Hoje eu chego nos teatros com o meu francês “chinfrim” (de
quem está acostumada a ir para lá, mas nunca estudou), e quando estou anotando
as deixas eu pergunto “como você fala aqui?”... mesmo na França, em Paris, cada
lugar tem um jeitinho diferente de chamar.

Você tem alguma coisa que não falou e gostaria de dizer para encerrar essa
nossa conversa?

Eu sou uma levantadora de bandeira para a nossa profissão no geral, na parte técnica e artística. Eu não odeio ator e nem bailarino, adoro eles, mas eu não desejo
mais estar ali como foco principal na hora da apresentação. Mas o que eu faço
atrás é mais fantástico! Eu danço mais que um bailarino e eu atuo mais do que
um ator! Então, como não se sentir um artista? Eu sou bem realizada pelo que eu
faço, bem realizada.

RODRIGO MARÇAL
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Rodrigo, para começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para você me contar um pouco da sua trajetória, em especial, sua relação com as áreas técnicas.

Bem, vamos lá... quando adolescente, eu comecei a participar de encontros de
jovens, eu sou espírita, e comecei a frequentar os encontros que eles fazem no
carnaval e nos feriados, né? E existiam as apresentações artísticas dentro desses eventos, e eu comecei a me envolver com as apresentações – mas assim, o
meu interesse era participar das apresentações atuando como ator, e eu tinha
um colega que fica mais por conta da parte técnica, ele era técnico profissional.
E aí, ele começou a me convidar para auxilia-lo nos trabalhos dele. Eu gostava
muito de participar de tudo (gostava de ajudar na montagem, ajudar carregando
os materiais...), daí, ele me convidou para participar das montagens, e eu comecei
a me interessar muito por essa parte dos bastidores. Na verdade, eu queria muito
conhecer tudo! Eu queria saber como funcionava tudo dentro do teatro, não só a
cena propriamente – tanto é que eu cheguei a fazer o curso profissionalizante de
atuação no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, me formei como ator e tudo
mais, mas me enveredei pela área técnica, e, hoje, eu não trabalho mais como ator
profissionalmente não! Mas eu me formei e assim, sempre foi o meu interesse conhecer tudo, né? Desde a parte de construção da cena, da sala de ensaio e tal, até
os pormenores da caixa cênica, entender como as coisas funcionavam lá dentro.
Nesse processo, eu fui conhecendo outras pessoas que me orientaram nesse sentido assim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada nisso, e no
decorrer da minha trajetória técnica, eu sempre tentei buscar bibliografia para as
coisas – então, eu achei interessante você comentar, porque, realmente, é uma
área que não tem muita coisa escrita. Eu tenho um livro espanhol aqui que eu acho
que caminha para esse sentido aí da direção de cena, o livro se chama “Regiduría”, não se você conhece (Rodrigo vai buscar o livro para mostrar)... comprei em
Madri, eu estava viajando com uma companhia de dança, e aí tinha essa livraria
que se chama... “Ñaque”, que é uma livraria especializada em literatura de artes
cênicas, e ela é muito legal! Eu comprei um punhado de livros lá... de cenografia,
de iluminação, e eu achei esse daqui de regiduría... assim, é um assunto que eu
acho que... aqui no Brasil, é difícil falar sobre esses assuntos! Talvez, aí, em São
Paulo, eu acho que já esteja mais amadurecido, mas, aqui em Belo Horizonte, por
exemplo, essa coisa de você dividir as funções dentro do teatro, é uma coisa meio
recente e ainda não é incorporada por todas as casas de espetáculos e nem pelos
grupos teatrais.
Então, o técnico acaba sendo essa figura que é meio que um “faz tudo”, assim,
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você é técnico de luz, mas você tem que sacar um pouquinho de som... existem
teatros que tem um só técnico que cuida de tudo (ele faz o som, a luz, a projeção),
né? Ainda mais difícil você ver um diretor técnico, um coordenador técnico ou, até,
um diretor de cena!
Mas o interessante é que, nessas viagens para fora do país, eu tive contato com
estruturas em que isso é possível e, assim, é uma função que eu achei sensacional! É sensacional como ela se dá, e o que ela proporciona no trabalho dentro do
teatro.
Inclusive, ontem, eu estava em uma montagem e, no horário de almoço, eu estava
conversando com um diretor e um técnico, e a gente estava falando exatamente
sobre isso! Cada um falou um pouco da sua experiência, e um deles participou de
uma montagem de um musical nos Estados Unidos, e aí ele falou sobre a função,
sabe? Foi muito legal, porque somou ao meu olhar, sabe assim? Ele estava falando que ele fez um curso e, nesse curso, no final, eles apresentavam um pequeno
trabalho. E aí, quando eles foram entrar para dentro do teatro, eles tinham que
ensaiar e estava acontecendo a montagem, então, tinha aquele trânsito de muita
gente diferente, né? Técnicos, atores, cenotécnicos... e aí, tinha essa figura do
diretor de cena, e ele não só dirigia essa coisa do trabalho que estava acontecendo dos técnicos, mas também toda a circulação de pessoas dentro do teatro! Ele
disse que, quando os atores chegaram, ele, inclusive, deu uma orientação para
eles sobre como eles iriam se locomover no espaço. Então, toda a circulação de
pessoas, durante a montagem, ela era orientada por esse diretor de cena também,
e isso possibilitava que eles conseguissem trabalhar, né? O pessoal da técnica trabalhava, e os atores também ocupavam um espaço do teatro, sem um atrapalhar
o outro, sabe?
Isso, nos Estados Unidos, pela minha experiência, é muito marcante no sentido de
que eles têm esse cuidado de fazer com que todos consigam trabalhar de maneira
harmônica. Eu tenho a impressão que a função do diretor de cena esteja mais para
esse lado assim, de fazer essa orquestração desse tanto de gente que trabalha
dentro do teatro.
Mas eu já fugi da resposta, né? (risos) Eu estava falando do momento em que eu
me vi como técnico, né? É que assim, quando eu fiz o curso de ator no Palácio das
Artes (isso em 2002, 2001, mais ou menos), eu já trabalhava como técnico. Então,
na época que eu participava desses encontros de carnaval, eu comecei a acompanhar esse meu colega, a gente sempre trabalhava juntos e, com o passar do
tempo, ele foi começando a deixar alguns trabalhos sob a minha responsabilidade
– eram trabalhos pequenos e, assim, ele era um técnico autônomo, e ele atendia
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vários grupos e casas de espetáculo.
E tinha uma casa em especial que era a Fundação de Educação Artística, que é
uma escola de música que tem uma sala de concertos (uma sala muito boa, com
uma acústica muito boa), e grandes músicos se apresentam lá ainda. E lá foi o
primeiro teatro que eu pude fazer um treinamento mesmo. Então, eu ia para lá
com ele, e eu passava horas aprendendo, praticando... as vezes, eu ia pra lá e passava uma tarde inteira quando o teatro estava disponível, eu montava uma luz...
afinava, gravava, “rackeava”, gravava aúdios, fazia um monte de coisas... foi uma
oportunidade muito bacana, que, assim, se eu fosse tentar me formar da maneira
ideal (fazendo um curso e tal), provavelmente eu não teria vivido esse mesmo processo, né? Eu aprendi muito na prática mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de
buscar uma formação teórica, estudar e ler a respeito. Mas foi muito espontâneo
o processo, sabe?
Em questão de seis meses a um ano, mais ou menos, de práticas frequentes com
ele, eu passei a atuar, de fato, como técnico, né? Comecei a ser convidado para
fazer alguns trabalhos, e foi assim... Em 2001, mais ou menos, eu já estava assumindo algumas responsabilidades como técnico profissional.

Atualmente, você está só no Grupo Galpão ou também consegue assumir outros trabalhos?

No Galpão, a condição nossa é a seguinte: nós somos funcionários do Grupo. A
gente tem uma equipe técnica, composta de quatro pessoas, que são um cenotécnico, um técnico de som, um técnico de luz, e um auxiliar técnico. A nossa rotina
de trabalho não tem uma carga horária definida não; nós temos responsabilidades.
Então, nós precisamos atender às demandas do Grupo, deixar o equipamento do
Grupo em bom estado de funcionamento e, desde que você faça isso (no horário
que você achar melhor), quando o Grupo não está se apresentando e nem viajando, você tem autonomia para fazer outros trabalhos. Então, eu trabalho no Grupo
Galpão mas eu também faço outros trabalhos, ontem mesmo eu estava montando
a luz de um solo que eu criei a luz. O nosso técnico de som, vira e mexe, trabalha
com outros artistas, então, ele também faz alguns outros trabalhos. O nosso cenotécnico é uma figura que é referência na construção de cenários aqui em Belo
Horizonte, o nome dele é Helvecio Alves Izabel – é até legal se você quiser conversar com ele, por que ele já está no Grupo há quase vinte anos como cenotécnico
e, na época em que o Grupo nasceu, o Helvecio (que também é ator) era atuante
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na cena teatral de Belo Horizonte, e ele também teve contato com os atores do
Grupo; então, assim, a história do Helvecio caminhou muito paralela a história do
Galpão... praticamente, é como se ele fosse cenotécnico do Grupo desde que fundou, sabe? Ele é uma figura bem bacana de conversar, ele tem muitas histórias pra
contar, muita experiência de vida, já rodou o mundo inteiro com o Galpão... ele é
uma figura muito especial.

Você está no Galpão desde que ano?

Eu trabalho no Galpão desde 2010, porém, de 2010 a 2013, eu trabalhei no centro
cultural do Galpão que é o Galpão Cine Horto; e, em 2013, eu entrei para o Grupo.
Eu sai do teatro e fui trabalhar com o Grupo. Nesse período de 2010 a 2013, eu
entrei como técnico do teatro e, mais ou menos, um ano e meio depois, eu passei
a ser chefe de palco e, uns seis meses depois, eu virei coordenador técnico do
teatro. Eu fiquei um ano como coordenador técnico, depois eu fui para o Grupo;
e aí, nós fizemos uma experiência na qual eu estava no Grupo como coordenador técnico e como coordenador técnico do teatro, mas foi assim... exaustivo! Eu
chegava de viagem, e eu ia direto para dentro do teatro resolver as coisas, tinha
muitas coisas que eu tinha que resolver na estrada... foi muito sacrificante, daí, a
gente abortou essa ideia. Hoje eu estou só com o Grupo, e o espaço do Galpão
Cine Horto tem uma equipe técnica própria.
Porque assim, o Galpão, fisicamente falando, tem três espaços físicos: o Galpão
Cine Horte, que é o centro cultural; a sede do Grupo Galpão, que é onde eles ensaiam, onde fica o escritório, o pessoal da produção, comunicação e planejamento; e nós temos o Galpão do Meio - ele é chamado assim porque os três ficam na
rua Pitangui, o Cine Horto fica no começo da rua e a sede no final, e o Galpão do
Meio fica bem no meio do caminho dos dois – e ele é o nosso depósito de materiais (dos cenários e dos equipamentos) e, também, é a oficina onde a gente dá a
manutenção, onde são construídas as coisas e tal. O Galpão do Meio é um espaço
bem importante para o Grupo, e é onde ficam os técnicos do Grupo. Os técnicos
do teatro ficam no centro cultural, e os técnico do Grupo trabalham no Galpão do
Meio.

E como funciona durante o processo de criação de um espetáculo? Vocês acompanham o processo de criação do Grupo?
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Sim, nós acompanhamos sim! Mas o que que acontece? Por exemplo, agora, nesse exato momento, a gente está iniciando um processo de um trabalho que deve
estrear no final do segundo semestre... nos primeiros momentos, a gente fica um
pouco distante do processo deles, que é quando eles estão ainda fazendo leituras,
discutindo temas e tal, mas, a partir do momento em que eles começam a construir cenas – eles, as vezes, fazem um processo que eles chamam de workshops,
que é quando eles apresentam propostas de cenas a partir dos temas que estão
sendo estudados e, as vezes, nem tem nada a ver com o texto final ainda, mas
eles fazem esse trabalho, né? – e aí, a gente já começa a entrar nos processos.
Eles começam a fazer proposições que tem que ter luz, que tem que ter trilha,
que tem que ter cenário, e a gente entra no processo porque a gente também
propõe de alguma forma, sabe? Os atores, as vezes, chegam com a coisa pronta
(“ah, eu quero uma luz assim, assim e assim”) e a gente executa; ou, as vezes,
eles compartilham a ideia e a gente constrói junto. Algumas vezes, eles fazem
esses workshops abertos (eles convidam as pessoas para assistir os resultados
desses workshops), e a gente tem que fazer toda uma logística técnica, porque
são doze atores (nem todos os espetáculos os dozes participam, mas seis ou sete,
geralmente costuma ter; então, são, no mínimo, sete cenas), e a gente tem que
preparar o espaço (porque a sede não é propriamente um teatro), né? A gente
tem algumas estruturas, e tem que fazer toda essa logística de uma cena para outra (as vezes, até a disposição do público a gente tem que me mudar)... e é muito
legal, né?
É estimulante você participar do processo e, ao mesmo tempo, você também
propor soluções, vislumbrar caminhos... você começar a perceber o espetáculo se
desenhando ali, principalmente quando o workshop realmente resulta na cena, né?
No último espetáculo, o “Nós”, fica muito nítido isso para nós que participamos
do processo, porque muitos dos materiais que eles produziram nos workshops,
foi para a cena! E isso é muito impressionante, porque, o negócio era um caos, e
você falava “gente, isso não tem nada a ver com isso! Como é que eles vão juntar
as coisas?”, e rolou! Foi muito legal mesmo!

Entre os quatro técnicos do Grupo, de que forma vocês sistematizam esse trabalho?

Depende muito do diretor, porque o Galpão é um grupo que trabalha muito com
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diretores convidados, né? Então, tem diretor que já chega com a coisa toda estruturada, e a gente só vai entrar com a mão de obra para executar o que ele
havia pensado; e tem outros diretores que, as vezes, chegam com uma equipe de
criação, e a nossa função é atender às demandas deles – e daí, também depende
desse artista.
As vezes, vem um iluminador que quer investigar alguma coisa, e ele lança essa
investigação pra gente (por exemplo, se ele quiser fazer uma pesquisa sobre lâmpadas incandescentes, aí a gente vai tentar propor coisas e tal). Mas, as vezes, o
diretor chega com uma ideia, e a gente mesmo que tem que criar; por exemplo,
no “De tempo somos – um sarau do Grupo Corpo”, a direção foi feita por duas
atrizes do Grupo, e eu criei a luz de espetáculo... e, durante o processo, a gente
conversa muito sobre o que elas queriam com um espetáculo com essa “pegada”
tão musical, e a iluminação acabou se transformando na cenografia do espetáculo
também; então, foi uma proposição que interferiu muito visualmente no espetáculo, ela não tinha a função só de revelar, ela era também a própria cenografia, né?
Já no “Nós”, que a direção é externa, o Márcio Abreu trouxe a iluminadora que
é a Nadja Naira. A “Nadjinha” chegou com algumas ideias já na cabeça dela, e
ela propunha para que eu pudesse executar junto com ela o tempo todo, a gente
trabalhou muito próximos, ela é muito generosa, sempre me deu muita abertura
para falar, sugerir formas de iluminar a cena e, as vezes, até na afinação mesmo!
Na hora que a gente estava afinando a luz do espetáculo, ela acendia um negócio,
fazia do jeito que ela tinha pensado e, as vezes, “ah, não gostei não, Rodrigo! Afina aí! Como você acha que deveria ser?”, eu afinava, ela gostava e usava! Ela é
muito generosa, é uma figura que eu gostaria muito de trabalhar com ela de novo,
porque foi uma experiência muito especial pra mim.

Considerando o que você me disse a respeito da direção de cena, o Grupo Galpão não tem um diretor de cena?

Ele tem, mas não tem. Porque, eu entendo que, em alguns aspectos, a coordenação técnica absorve alguma coisa da direção de cena; ao mesmo tempo, o que
acontece no Galpão, é que algumas atividades são divididas também entre os
atores. Então, quando a gente vai para dentro do teatro, alguns atores assumem
essa função de coordenar algumas atividades que acontecem no processo de
montagem do espetáculo... na passagem de som, na sequência de horários das
atividade que os atores vão desempenhar, nos prazos da equipe técnica... então,
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assim, esse trabalho é feito em conjunto, né? Essa logística é toda feita em conjunto, a gente não tem uma figura que centraliza, mas a gente tem, basicamente,
um dos atores, eu (no que diz respeito a técnica) e a produção. Essa três estâncias
dialogam para que exista uma direção de cena nesse sentido mais operacional.
É difícil esse conceito de direção de cena, né? Sempre que eu falo, eu ainda fico
com esse resquício da direção de cena sendo a encenação.

Bem, então existe uma diferença entre o diretor técnico e o diretor de cena, mas
e o diretor de palco? Você acha que existe alguma diferença entre ele e o diretor
de cena?

Pois é... eu acho que não é a mesma coisa não! Mas são funções que, pra mim,
ainda se confundem! Por isso que eu fiquei curioso pelo seu trabalho, porque eu
quero desvendar isso pra mim também, sabe?

Sinceramente, eu tenho percebido que isso varia de acordo com cada produção.
Muitas vezes, a pessoa pode ser nomeada como diretora de palco, mas estar
fazendo o trabalho que, pra mim, seja correspondente ao trabalho de um diretor de cena.

No caso do Galpão, isso se confunde um pouco porque, por exemplo, se um refletor precisa ser substituído, geralmente essa decisão fica a meu cargo, eu resolvo
isso sozinho. Mas, também, dependendo do impacto, eu comunico a esse ator do
elenco que faz essa ponte.
Por exemplo, uma coisa muito comum: toda vez que a gente vai entrar num teatro
novo para iniciar uma montagem, a gente precisa definir a posição do cenário – que
é uma decisão que envolve a parte técnica e a parte estética do espetáculo – e, geralmente a gente faz isso juntos, porque a gente precisa negociar, eu preciso ver
se a posição das varas vai atender a luz, precisamos ver se o posicionamento vai
ficar satisfatório para o espectador, né? Existem espetáculos que precisam estar
mais próximos do público, e outros que não tem problema em estar mais distante,
né? Essa parte de cenário e de som, as vezes, eu acabo incorporando também por
conta da minha função de coordenador técnico. Eu já sei, mais ou menos, quantas
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diárias o cenotécnico precisa; sobre a parte de contrarregragem e circulação atrás
do cenário; e o posicionamento das caixas de som, para evitar microfonia e até a
proximidade do retorno para os atores. Então, eu acabo assumindo, mas normalmente, quando vai começar a montagem, está todo mundo da técnica, esse ator
do grupo que faz essa ponte, e o produtor. Até por a gente tem espetáculos que
a gente tem que colocara house mix na plateia, então, a gente tem que negociar
com a produção, né? Porque, para o técnico de som, o melhor lugar para escutar
é na plateia; por exemplo, no caso do “Nós”, a sonorização é em 7.1, então, se ele
não tiver a percepção que o som está girando ali naquele espaço... se ele ficar na
cabine, ele fica fora do 7.1, e ele tem que estar dentro, né?

Durante a apresentação, vocês operam o espetáculo cada um na sua marcação?
Não tem uma pessoa chamando as deixas no intercomm, por exemplo?

No nosso caso, a equipe é a mesma, então, os operadores são os mesmos e,
quando a gente vai estrear, o Galpão geralmente estreia os espetáculos no Galpão
Cine Horto. Então, as vezes, a gente entra um mês antes da estreia no teatro! É
um negócio que quase nenhum grupo consegue fazer, né? É um privilégio que o
Galpão tem.
Então, a gente entra um mês (ou um mês e meio) antes, e tem o tempo de montar
o cenário, montar a luz, fazer testes, gravar... e quando o espetáculo estreia mesmo, o operador já está há uma semana operando aquela luz, ele já está familiarizado, e a coisa das deixas para ele já é uma coisa que está rolando quase naturalmente, já está decorado, né? É logico que, mesmo depois da estreia, o espetáculo
ainda tem alguns acertos para fazer, tem algumas transições que precisam dar
uma amaciada e tal... mas, no geral, quando estreia, já está tudo bem resolvido
dessa estrutura técnica e de operações.
Mas, depois, se você conseguir esse livro “Regiduría”, você vai ver que a capa do
livro tem o desenho de um painel com a imagem do palco e o intercomm!

No caso do teatro, eu acho que o intercomm aqui no Brasil é usado mais quando
a gente recebe espetáculos internacionais, né?
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Assim, nessa minha experiência, eu fui para um festival nos Estados Unidos três
anos consecutivos, é um festival de dança que se chama “Jacob’s Pillow Dance
Festival”, e é um festival muito legal! É muito interessante como eles funcionam, as
pessoas que integram a equipe técnica são estudantes de artes cênicas de universidades americanas, e tem de tudo lá! Estudantes de cenografia, de coreografia,
de iluminação... e, durante o Festival (que dura o verão todo), eles vão passando
por várias funções... então, tem uma semana que a pessoa vai ficar afinando a luz;
na outra semana, ela vai ficar programando a mesa de luz; na outra semana, ela
vai cuidar de figurinos... ela vai passando por varias funções lá dentro, e ela é meio
que supervisionada pelos técnicos do grupo. Então, eu, como iluminador, fui para
o Festival, e eu orientei toda a montagem e a afinação da luz, e também orientei a operação da luz! Eu não operava a mesa não, mas eu dava as deixas para
a operadora, porque ela tinha que o operar o espetáculo. Para nós, no começo,
foi um pouco impactante porque a Companhia estava muito acostumada comigo
operando – eu fui com a “Mimulus Companhia de Dança”, que é uma companhia
de dança aqui de Belo Horizonte que tem como base a dança de salão, é muito
legal o trabalho deles! Atualmente, eu não viajo mais com eles porque a agenda
do Galpão me toma bastante tempo, mas durante uns seis anos eu circulei quase
que exclusivamente com eles. E foi muito impactante para nós, porque assim,
diferente do Galpão, a estrutura da Mimulus é de uma equipe técnica muito enxuta – éramos só eu e um cenotécnico para dar conta de tudo – e, quando a gente
soube que eu não ia poder operar a mesa, todo mundo ficou em pânico! “Mas é o
Rodrigo que conhece o espetáculo, como é que outra pessoa vai ter o manejo?”...
Mas a gente tinha um tempo para ensaiar, a gente fez um ensaio com a operadora fazendo manualmente e ela foi salvando os tempos, então, ela só tinha que
apertar o “go”, e eu só tinha que chamar pra ela. Eu ficava no intercomm e, se eu
não falasse para ela trocar, ela não trocava, sabe? Eu ficava impressionado, porque eu, assistindo, ficava assim “se eu tivesse operando, depois de uma semana
fazendo o espetáculo, eu não ia ficar esperando não! A hora que fosse a deixa, se
o cara esquecesse, eu apertava!” (risos) Foi engraçado, e foi difícil para a gente se
adaptar a esse formato, já que a gente não tinha uma documentação tão precisa
do roteiro de operação; e foi interessante, porque foi um momento bom para eu
rever as deixas de transição, porque você fica tão viciado na sua operação ali que,
as vezes, a sua deixa até já mudou e você não mudou ela no roteiro, né?
Isso é uma coisa que eu sempre tento aprimorar no meu trabalho: o registro das
informações técnicas do espetáculo para que outra pessoa consiga aprender aquilo sem que, necessariamente, a pessoa tenha que ter contato comigo (que opero
o espetáculo); de tal forma que ela pega a documentação ali, e consegue montar o
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espetáculo, consegue gravar a luz, e consegue operar a luz do espetáculo. E essa
parte de documentação é bem precária aqui no Brasil, né?
Esse registo é tão precário que, mesmo quando não se trata de uma situação de
emergência; por exemplo, “ah, o cara vai ter um mês para pegar o espetáculo!”, e
você vai ter que encontrar com o cara “trocentas” vezes porque não se tem esse
registro para o cara estudar o espetáculo.
Uma coisa que eu estou fazendo agora lá no Galpão (foi um insight que eu tive):
a gente fez agora, nos trinta e cinco anos do Grupo, os cinco espetáculos que estão em repertório, e eu gravei todos eles em plano aberto, e vou usar a gravação
para legendar os vídeos – a minha ideia é legendar a gravação com as deixas das
trocas de luz. Então, se você quiser aprender a operar um espetáculo do Galpão,
você pega o vídeo, o roteiro de operação e, mesmo que você não consiga perceber visualmente no vídeo a mudança de luz propriamente, mas você vai entender
visualmente o que que a pessoa quis dizer com aquela deixa. As vezes, a deixa é
confusa para quem está lendo pela primeira vez, né? A pessoa não está habituada
com o espetáculo... e tem algumas informações ali que talvez você não saiba, o
nome de alguma pessoa, ou uma ação que ela faz que é mínima e você não consegue perceber ainda, né? Então, eu estou legendando os vídeos com as deixas
(eu estou fazendo isso com a luz, que é o que eu opero, mas a minha intenção é
tentar fazer isso com o som também).
O Galpão tem essa preocupação de documentar as coisas, a gente tem um centro
de pesquisa e memória do teatro no Galpão Cine Horto, e o Galpão tem também
os diários de montagem (que são livros contando como foi o processo de montagem dos espetáculos)... e, nessa preocupação deles de registrar essas informações do Grupo, eles agora estão também com essa preocupação de que a gente
precisa tentar documentar tecnicamente os espetáculos; até porque, por exemplo,
o “Romeu e Julieta” foi remontado em 2012 para fazer lá em Londres (e, depois,
fez uma breve circulação no Brasil), mas era um espetáculo que já tinha mais de
cinco anos que eles não faziam, e eles tiveram que remontar! Então, para resgatar
aquilo ali... vai saber se a equipe técnica é a mesma... se existem registros o suficiente de como era a luz do espetáculo, como era a sonorização... enfim, existem
essas preocupações todas até, porque, no caso do Grupo, como a gente tem essa
equipe técnica fixa, a gente acaba se acomodando com essa coisa de documentar, né? Porque eu sempre opero, o Grupo tem a mesa própria, com o espetáculo
gravado na mesa, então, fica muito fácil pra mim, né?
Ano passado, a gente passou por uma situação complexa porque o nosso técnico
de som passou mal e teve que ser levado para o hospital às pressas, e a gente
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começou a apresentação comigo operando som e luz ao mesmo tempo! Eu fiquei
apavorado, eu falei assim “cara, vai dar tudo errado! Eu nunca operei o som dessa
peça, e eu ainda tenho que operar a luz!”, mas aí, milagrosamente, ele chegou! Eu
operei só os dez primeiros minutos sozinho, ele conseguiu voltar (foi atendido lá
no hospital, e chegou há tempo de operar até o final)... mas foi super tenso! Porque não tinha o roteiro! Eu procurei lá, e não achei roteiro nenhum, eu perguntei
“você não anda com o roteiro?”, ele falou “ai, cara, deixei lá no Galpão, e esqueci
de trazer!”, a gente estava em outra cidade, e como ele já operava e estava acostumado...

Rodrigo, e quais são as características que você imagina que sejam fundamentais para um diretor de cena?

Então, eu acho que o cara tem que ser muito “foda”! Porque ele tem que ter um
olhar para a beleza do espetáculo, um apuro com o acabamento das coisas, um
cuidado com o volume do som, pensar no conforto visual de quem está vendo
o espetáculo; e, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa atenção com o aparato
técnico. Então, é difícil você imaginar uma pessoa que tenha esse olhar tanto para
uma questão técnica (como o funcionamento adequado dos equipamentos, porque requer uma formação muito técnica, muito prática) e, ao mesmo tempo, ser a
pessoa que tem esse apuro para o resultado visual do espetáculo, e essa responsabilidade com o espetáculo em si.
No caso do teatro de grupo, eu acho que ele é muito importante! Porque ele vai,
todos os dias, reproduzir um espetáculo que foi criado para um espaço com características x, e que pode estar indo para um outro espaço com características y, e
você vai tentar fazer o máximo possível para tudo se aproximar do que é aquela
obra, né? Você nunca vai fazer um espetáculo igual, mas o seu trabalho é fazer
com que aquele trabalho fique o mais parecido possível com o que se idealizou.
E, ao mesmo tempo, tem essa relação com o artista, né? Porque ainda tem esse
outro aspecto. É um trabalho que afeta diretamente o trabalho do artista da cena,
que é uma figura que vai estar em cena realizando o trabalho naquele momento
ali, e tem toda uma parte de preparação do artista que precisa ser preservada
pelo trabalho dos técnicos – que é, tipo, dar condições para o cara poder passar
o som sem ter nenhum tipo de preocupação de ordem técnica, sem se preocupar
se o microfone vai funcionar ou se a luz vai acender, sabe? O artista não tem que
se preocupar com isso! Toda essa estrutura tem que estar a disposição dele, para
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que ele consiga, na hora do trabalho dele, ter tranquilidade para fazer com plenitude, com a qualidade que ele espera fazer, né?
Eu me lembro muito das minhas primeiras experiências como técnico, porque, as
vezes, eu estava com um problema técnico e eu tinha que dividir isso com o diretor, e isso pra mim era muito sofrido, eu me martirizava muito com isso... e, as
vezes, o diretor também estava em cena, e eu pensava assim “coitado do cara! Ele
tem que se preocupar com tudo, e ainda chega o técnico que não sabe resolver
um problema!”, ou um técnico que chega com um problema muito sério para ele,
e ele vai ter que atuar, dançar ou cantar com essa preocupação, né?
Por isso, eu acho que o diretor de cena é uma figura que, talvez, mais do que as
outras, precisa ter essa formação muito amplificada no que diz respeito ao teatro. É um cara que tem que entender de dramaturgia, tem que entender da parte
técnica, tem que entender de áudio, de luz, de energia elétrica, de segurança do
trabalho... é muito informação! Porque, quando eu penso, por exemplo, na luz, eu
já acho que é muita informação, e esse diretor de cena tem que ter um domínio
geral – é lógico que ele não tem que saber fazer o trabalho do técnico de luz, mas
ele precisa entender como o trabalho do técnico de luz funciona para ele poder
dirigir esse trabalho. Então, é uma formação muito ampla e, eu imagino que ela
requer muitos anos de estudo e de prática.

Você acha a originalidade é uma característica importante para ser um diretor
de cena?

Eu acho que sim, porque ele tem que tomar decisões que afetam a estética do
espetáculo, né? E vai ter uma hora que ele vai ter que escolher alguma coisa que
vai mudar esteticamente o espetáculo! Em algum momento, ele vai ter que fazer
uma escolha que caiba dentro da estética daquele trabalho, né? Algo que solucione o problema tecnicamente, mas não descaracterize o trabalho. Nesse sentido,
ele precisa ter originalidade, ele é um artista também, ele não é só um técnico, né?
Apesar de que o técnico, em algumas instâncias, é artista também.

Qual a distinção entre ser técnico e ser artista?
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Pois é... eu acho que essa é uma pergunta super pertinente, e é um assunto muito
delicado. Talvez, até por isso, eu acho que a gente tenha que saber distinguir as
funções. Porque o técnico do teatro assume responsabilidades técnicas, a função
dele é fazer com que o equipamento funcione bem, mas, com o meu espetáculo
ele não tem uma responsabilidade artística, porque ele não conhece o espetáculo!
Então, se eu preciso que o elipso na posição tal acenda no canal tal, isso eu posso
pedir para ele, e ele vai executar; agora, se eu pedir para ele escolher qual gelatina eu vou usar, ele já vai estar assumindo uma responsabilidade artística do meu
trabalho, e eu não posso transferir isso para ele.
Agora, no caso do técnico de teatro de grupo, é um pouco diferente, porque eu
preciso fazer com que as coisas funcionem, mas eu preciso também preservar a
identidade visual e estética daquele espetáculo. Então, no caso do cenotécnico,
por exemplo, se um pedaço do cenário estraga, ele não pode escolher qualquer
material para substituir! É preciso escolher o material certo, decidir qual tipo de
manutenção será feita... e quando um grupo tem essa figura do diretor de cena é
interessante porque, nesse caso, ele teria a quem recorrer, né?
No caso do Galpão, supondo que aconteça uma coisa como essa, provavelmente
a gente vai buscar a figura de um dos atores, porque, no Galpão, eles fazem o seguinte: um dos atores meio que assume a função de assistente do diretor (mesmo
que o diretor traga na sua equipe um assistente de direção, a gente acaba tendo
um terceiro na direção), para que o Grupo tenha uma referência quando, depois,
for circular com o espetáculo. Por exemplo, “Os Gigantes da Montanha” tem uma
atriz que meio que assumiu essa função, então, ela tem esse olhar de diretor de
cena, de uma certa forma, não só na parte da encenação e do trabalho dos atores – “Os Gigantes da Montanha” faz cinco anos que estreou, a gente circula com
ele e, em determinados momentos, essa atriz que assumiu essa função, ela tem
que chegar para os atores e falar sobre a forma de cantar as músicas (porque é
diferente de um espetáculo para o outro), e falar do trabalho do ator em si – como
também essa coisa de substituição de algum elemento do cenário (que estragou,
ou precisou mudar por alguma questão técnica e tal), então, ela também participa
desse momento de escolher qual material ou avaliar se daquele jeito fica legal. Só
que, como eu te disse, no Galpão, isso se confunde com a coordenação técnica e,
as vezes, com a própria produção. A gente meio que divide a função entre essas
três instâncias, porque o ator que faz essa função, num momento, ele vai ter que
se distanciar para atuar; então, tem horas quem tem que resolver é a técnica e a
produção, ou só a técnica mesmo. Mas a gente tenta compartilhar muito essas
informações entre nós para que seja uma decisão coletiva, principalmente quando
ela vai afetar o trabalho do outro.
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Considerando a realidade do técnico de teatro brasileiro, o que você acha que
precisa melhorar?

Eu acho que tem muita coisa para mudar.
Por um lado, eu acho muito rica essa relação afetiva que o técnico cria com o
teatro – é óbvio que não é geral, mas a gente acaba encontrando sempre nos teatros aquele técnico que tem paixão pelo trabalho dele, ele faz com muito carinho,
sempre nos recebe muito bem – e isso é muito valoroso; mas, por um outro lado,
no que diz respeito à formação do técnico, a gente ainda precisa evoluir muito.
Primeiro, porque os técnicos, na maioria das vezes, se formam na prática (o que
é uma escola muito rica), mas isso acaba deixando a desejar em algum aspecto
ou da técnica ou da experiência do teatro em si – e isso faz com quem a gente tenha um respeito pelo trabalho com o teatro diferente, né? Quando você tem uma
formação que passa pelo teatro... eu vejo isso no Galpão, porque a gente tem a
figura do Helvecio (Helvecio Alves Izabel), ou eu mesmo, que fiz a minha formação
também como ator... e como que a gente lida com os impactos do nosso trabalho
no trabalho do ator, no trabalho do artista? E eu acho que isso faz uma diferença
danada no trabalho do artista, sabe? Ele saber que pode contar com a compreensão do técnico, até na questão da linguagem, do diálogo... então, eu acho que
formação é um aspecto, né? E, nesse sentido, a gente precisava aprimorar no que
diz respeito ao teatro (enquanto arte) e no que diz respeito aos aspectos técnicos
no trabalho de cada um. Inclusive, para que as pessoas entendam o que é o trabalho do técnico e o que não é o trabalho do técnico – e isso serve tanto para o
técnico como para o artista, porque eu acho que o artista, as vezes, também não
tem essa compreensão, e exige do técnico determinadas ações que não são da
alçada dele. Então, eu acho que a formação é o principal aspecto que precisa ser
aprimorado, evoluir.
A outra coisa, é essa questão que eu costumo chamar de profissionalização, e que
diz respeito a essa coisa de entender melhor essas funções técnicas e estimular a
valorização dessas funções. Aí em São Paulo, eu não sei como funciona na prática, mas a gente sempre ouve a referência do SATED/SP (Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo), e que existe uma
organização maior assim no sentido de ajudar a determinar melhor as funções,
os salários, os cachês... e, aqui, isso é muito solto! Em Belo Horizonte, as vezes,
você fecha que a diária do técnica é um valor x, ele vai trabalhar não sei quantas
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horas, mas ele faz de tudo (ele monta, ele afina, ele opera, faz serviços de eletricista)! As coisas se confundem, ele assume um tanto de responsabilidades, mas a
remuneração dele é como se ele estivesse fazendo um trabalho só de técnico de
luz, né? Então, essa questão da profissionalização, eu acho que precisa melhorar!
Até mesmo para que essas funções fiquem mais claras! E u acho que o mercado
só tende a crescer com isso, porque as pessoas vão poder se especializar mais e,
consequentemente, os trabalhos ficarão melhores – mesmo porque, se ela sabe o
que ela precisa, ela aciona o profissional correto.
E tem essa coisa da valorização do profissional, que eu acho que também é um
outro aspecto que, as vezes, fica a desejar. Óbvio que isso passa por um lugar que
tem a ver com a condição de trabalho no Brasil, né? As produções não tem muito
dinheiro, ou, as vezes, no planejamento da produção isso não é pensado – muitas
vezes, porque os profissionais não tem essa formação!
É engraçado, porque a gente fala que a formação na área técnica é necessária,
mas eu acho que em todas as outras áreas isso também fica no meio do caminho.
As vezes, o cara vai escrever um projeto, e ele esquece de considerar que tem
que ter uma verba para o cara que vai operar durante a temporada – aí, passa
a temporada inteira e você não tem dinheiro para pagar ele, ou você vai ter que
readequar o seu projeto e vai pagar um valor muito baixo. Isso só vai ser superado
a partir do momento em que quem escreve um projeto tenha consciência que
existe a necessidade de pagar uma pessoa para operar (ou pagar uma pessoa
que vai fazer a montagem), e remunerar corretamente os profissionais que vão
trabalhar.
Outra coisa que eu acho, é que falta essa conscientização do técnico, dele entender que ele é a sua ferramenta de trabalho, que fisicamente ele precisa estar bem;
por exemplo, eu tenho um técnico colega que as pessoas costumam brincar com
ele porque ele se alonga antes de começar a trabalhar – ele vai começar afinar a
luz? ele alonga! – e todo mundo fala que ele é fresco e tal, mas ele está certíssimo
de fazer isso! Então, é importante essa consciência de que a nossa condição física
e a nossa condição intelectual para fazer o trabalho, precisa ser aprimorada.
Não estou dizendo que eu sou um primor de exemplo, mas eu tento não deixar de
me atualizar sobre as informações técnicas e tal; porque, tem uma característica,
quando a gente vai em teatros muito antigos (que já tem um modus operandi de
trabalho convencionado), que assim, quando você chega com uma coisa nova,
você tem uma certa rejeição. Por exemplo, no Galpão, até por que a gente faz
teatro de rua, eu gosto de trabalhar, durante a montagem, com interface wireless,
porque aí eu aciono os equipamentos pelo meu celular. E, as vezes, a gente vai
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para um interior que não tem condições de contratar um técnico local para me
ajudar na montagem, então, a gente tem que trabalhar com os carregadores. Aí,
eu pego, as vezes, um ou dois carregadores para trabalhar comigo, mas assim, eu
não posso exigir que o cara chegue na mesa de luz e acenda um equipamento para
mim... ele não vai saber fazer e, as vezes, eu vou perder muito tempo ensinando
para o cara e, as vezes, ele não vai conseguir fazer, e eu vou passar é raiva... por
isso, eu trabalho com interface wireless, e vou acendendo os equipamentos pelo
meu celular. Mas, as vezes, eu chego num teatro e peço para ligar a minha interface no sistema de dimmer dele – porque fica mais fácil, eu não preciso colocar
um técnico do teatro lá na cabine e eu ficar gritando para ele me ouvir... assim o
trabalho não rende, o cara, as vezes, dá uma cochilada, e a relação de trabalho fica
muito desgastante; e nem sempre o teatro tem condições de colocar a mesa no
palco – e, em alguns teatros mais antigos, o pessoal não aceita, não quer! “não,
você vai estragar o meu dimmer!”, é claro que não... tem perigo de estragar a minha interface, o dimmer não! Mas as pessoas não aceitam, porque não conhecem
ou nunca viram. As vezes, não deixam eu usar a minha mesa! “Não, mas você vai
desligar a minha mesa? Não posso desligar a minha mesa do teatro!”, “poxa, mas
quando terminar, eu vou desligar a minha e vou voltar a sua para o lugar, e vai ficar
do jeitinho que estava!”... mas tem essas restrições, porque, as vezes, o cara está
tão acostumado com aquele formato de trabalho, que... eu já passei por situações,
do tipo o técnico não querer deixar eu mudar o endereçamento dos LED’s, e o cara
foi tão resistente que eu tive que me adaptar ao endereçamento dele, e eu perdi
horas fazendo o patch, porque cada refletor dele tinha um endereço DMX diferente, e ele não sabia nem olhar os endereços... eu tive que ir deduzindo! Foi super
estressante! Eu demorei muito tempo para ficar pronto, e isso afeta o restante do
trabalho todo!
O Galpão tem muita essa coisa, essa necessidade... o Grupo precisa se apresentar, e quanto menos tempo a gente gasta no teatro montando, significa que vai
dar para fazer mais apresentações. Então, a gente sempre tenta pensar a nossa
estrutura técnica para que a gente consiga montar e apresentar no mesmo dia – é
óbvio que tem alguns espetáculos que isso não é possível de se fazer, dos cinco
que estão em repertório, dois a gente precisa montar um dia antes pelo menos,
que são o “Tio Vânia” e o “Nós”.
O acabamento do “Tio Vânia” é muito certinho, a luz é grande, e eu tenho que
afinar por atos... então, eu monto o primeiro ato, afino tudo que é do primeiro
ato, depois, eu monto o segundo ato... então, assim, o tempo de afinação é muito
maior! As vezes, você passa em todas as varas, e você terminou de afinar o primeiro ato, e você vai passar todas as varas de novo... geralmente, eu explico para
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os caras que vão afinar comigo “olha, é cansativo! Tem horas que você vai querer
fazer a vara inteira, mas não vai poder porque é outra montagem...”, eu até fiz um
gráfico para afinação com o objetivo de tentar otimizar, porque, realmente, fazer
todas as varas várias vezes, fica parecendo retrabalho, né?
Já o “Nós”, a gente monta o dia inteiro e, no dia seguinte, eu costumo ir cedo. O
povo brinca comigo, e eu sempre digo “cara, esse espetáculo tem tudo para dar
errado!” Porque ele é cheio de coisas que são técnicas que, se elas não funcionarem, é “foda”! Por exemplo, eles fazem uma sopa em cena, então o fogão tem
que funcionar, né? O disjuntor não pode cair; e, tem uma outra coisa, à esquerda
do palco, eles usam umas chaleiras elétricas para poder esquentar a água, porque
se eles botam a água em temperatura ambiente, a sopa fica crua! Então, esse é
outro ponto de energia que eu preciso me certificar de que ele vai ser ligado num
lugar onde tenha um disjuntor que vai dar conta do recado e tal... então, a gente
tem que se cercar de muitas coisinhas para que não dê errado. Já aconteceu, por
exemplo, da chaleira desarmar o disjuntor, a água não esquentou, e a sopa ficou
ao dente... o fogão, graças a Deus, nunca deu problema, mas a agente tem um
fogão reserva que fica atrás do cenário, e os cenotécnicos, que ficam atrás do
cenário, eles já sabem qual é o procedimento (eles já ficam com os testes prontinhos na mão para saber se foi a energia ou se foi o fogão). Então, são muitos
probleminhas que eu tenho que me cercar, para além da luz, sabe? Por isso, são
dois dias de montagem.
Mas o Galpão tem essa preocupação, assim, de, estreou um espetáculo, já saber
se é possível montá-lo em um dia só e apresentá-lo no mesmo dia. Nesse sentido, eles não tem essa preocupação do tipo “ah, e se eu aumentar a quantidade
carregadores, aumentar a quantidade de técnicos, contratar técnicos extras... é
possível?”... Porque assim, cada espetáculo tem uma demanda técnica de pessoal
que a gente não abre mão para que a gente consiga fazer em um dia
Então, nos espetáculos de rua, a gente sempre pede um eletricista local – essa
parte da ligação elétrica a gente não faz, a gente tem as especificações de gerador, de disjuntor, de tudo o que a gente precisa, a gente até acompanha para que
seja ligado da maneira mais segura possível, mas a gente pede para a produção
um eletricista local para que ele cuide disso (por onde o cabo vai passar, se o disjuntor vai dar conta, se o gerador vai dar conta, a posição do gerador) – porque
daí a gente pode se ocupar da montagem, né?

Você observa algum tipo de preconceito entre os próprios técnicos de teatro?
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Sim, acho que tem demais. Já melhorou um pouco, por exemplo, as mulheres
estão tendo um pouco mais de espaço, mas um espaço que foi conquistado “na
unha”, sabe? É um meio muito machista, né?
É difícil.... as vezes, até com o jovem rola esse tipo de coisa! Quando o técnico
é muito novo, os técnicos mais velhos desconfiam da capacidade da pessoa de
fazer o trabalho. Então, assim, o meio técnico é muito preconceituoso, de um
modo geral. Essa questão da idade e da experiência da pessoa, ela se dá em
muitos outros meios também, e o técnico não foge disso! Por exemplo, eletricista
tem muito disso de ver o trabalho que foi feito por outro eletricista antes, e criticar!
Mas, as vezes, a gente não sabe em que condições a pessoa estava trabalhando,
e já chega julgando, né? No caso da técnica, isso acontece demais! Primeiro,
dos técnicos não darem confiança, não se sentirem seguros com essa pessoa e
desconfiarem o tempo todo da competência dela, seja mulher, gay ou jovem – e
acho que, o caso da mulher e do gay, é mais forte ainda! Por que o jovem, se
ele demonstrar ali que ele tem experiência, essa primeira barreira se quebrar e
o trabalho caminha, né? Eu passei muito por isso, porque, quando eu comecei a
trabalhar como técnico, eu tinha dezessete anos. Então, num primeiro momento,
as pessoas falavam assim “esse cara não vai dar conta de montar essa luz desse
tamanho”, né?
No caso do gay e da mulher, é mais grave ainda porque, além da questão da desconfiança, existe a questão do preconceito também. Então, além de questionarem
a capacidade do profissional de fazer um trabalho, ainda tem o aspecto do preconceito, da pessoa não ser respeitada como ser humano mesmo!
Pensando na sua pergunta anterior sobre o que precisa melhorar, esse é um outro
aspecto que precisa melhorar! Em relação ao respeito pela diversidade, ao respeito pelo que é diferente da gente. Acho que as mulheres, aos poucos, tem conseguido sim um espaço, mas acho que até essa questão do aprimoramento delas
fica comprometido, porque nem sempre elas tem um espaço para poder aprender
e para poder ensinar também – a partir do momento que você cria essa barreira,
você deixa de aprender com a outra pessoa que tem uma experiência diferente
da sua.
A experiência com a Nadja, que eu te falei... poxa, foi sensacional! Mas só foi
bacana porque eu também não me fechei, né? E, as vezes, rola tipo um ranço...
eu já vi muito isso, quando eu era técnico do Grupo, eu via esse ranço dos outros
técnicos... “ah, está vindo uma outra pessoa para criar a luz do espetáculo, e po-
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deria ser eu!” ou “porque que o Galpão não está me chamando, e está chamando
uma mulher ainda por cima?”... e, cara, nada a ver! Aprende, poxa! Aproveita a
oportunidade! Com a Nadja foi essa experiência super legal, eu aprendi muito com
ela, acho a luz dela “foda” pra caramba! E, ao mesmo tempo, é um ser humano
sensacional! Me marcou muito uma primeira vez que eu fui operar uma cena do
espetáculo (“Nós”), a luz ainda estava em processo de construção, aí, ela me
pediu para fazer a transição, e eu fiz de um jeito que pra mim era o óbvio de se
fazer, e ela virou pra mim e me explicou porque ela queria que fosse diferente...
eu me senti tão integrante do processo na hora que ela compartilhou isso comigo!
Porque ela podia ter só falado “não é ‘assim’ que é para operar, é ‘assado’!”, essa
informação já seria o suficiente para eu mudar a forma de operar; mas ela me explicou o porque, sabe? Isso me deu uma outra dimensão do processo de criação,
porque é para eu fazer parte! Ela quer que eu saiba porque que a coisa é assim! E
foi muito legal, porque, depois que o espetáculo já tinha estreado, ela chegou pra
mim e falou assim “olha só, Rodrigo, no caso do Galpão, pela minha experiência
no processo, são atores com uma vivência muito grande, tem muita experiência
e tudo mais – e, antes de ter essa estrutura, eles faziam tudo! – então, eles tem
conhecimentos técnicos também. Então muito provável que, depois que o espetáculo começar a circular, eles comecem a dar alguns palpites em algumas coisas..”,
daí ela olhou pra mim assim e falou “E eu preciso que você seja forte!” (risos), e
ela me falou assim “por isso que eu te explico tanto as coisas, porque, quando eles
questionarem, você precisa saber essas coisas para vocês dialogarem”; e o Galpão tem muito isso: sempre após uma apresentação, a gente senta para conversar
(para falar como foi, o que que deu certo, o que que precisa melhorar para o dia
seguinte) e, obviamente, eles também falam sobre a parte técnica, e acontece, as
vezes, da luz estar um pouco diferente do normal (as vezes, são erros, as vezes,
são condições técnicas do espaço, e eles precisam saber porque que é assim).
Então, isso, por exemplo, é muito legal no caso do Galpão, porque a gente tem
uma abertura e um interesse dos atores em saber disso... eles se interessam por
esse tipo de coisa, eles não saem vociferando “ah, porque está ruim! O som está
ruim! A luz está ruim! Resolve aí!”... não, eles tem o interesse em saber! As vezes,
eu até falo antes: eles chegam no teatro, e eu já falo “olha, observem o pé direito,
talvez, vocês possam sentir que a luz está mais ‘assim’ ou mais ‘assado’...”, e eles
se interessam por isso! Isso é muito legal!

Se você tivesse que pensar um curso para formação de técnicos de teatro, o
que você acha que seria fundamental? E o que seria fundamental para a formação de um bom diretor de cena?
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Quando eu penso na formação de um técnico – seja ele diretor de cena ou qualquer
outro profissional da área técnica – eu acho que deveria existir uma graduação.
Sabe, o cara poder estudar lâmpadas, estudar eletricidade, estudar segurança do
trabalho... porque são muitas coisas para ele estudar! No caso do diretor de cena,
eu acho que isso se amplifica mais ainda, porque ele teria que saber um pouco
de tudo. Então, eu acho que seria uma graduação mesmo! Um negócio do cara
estudar, sei lá... durante quatro ou cinco anos... porque são muitos conteúdos, e
são conteúdos que não são exclusivamente técnicos, são conteúdos que demandariam do cara também dissertar sobre determinadas questões; e são importantes
também exercícios práticos, estágios (para o cara poder experienciar o conteúdo
teórico que ele vem absorvendo ao longo do curso). Eu acho que são disciplinas
técnicas, mas também acho que são sobre estética, filosofia...!
No caso do diretor de cena, como eu comentei antes, eu acho que demanda uma
formação muito ampla! Ele precisa dominar muitos conhecimentos, e precisa ter
propriedade daquilo ali! Não basta o cara saber os nomes dos refletores, isso não
é suficiente! Ele precisa saber o que que eles fazem; como eles funcionam; o que é
possível fazer com eles e o que não é possível fazer com eles; como que eles são
ligados, como eles são acionados; se ele está com um resultado luminoso “x” e o
porque desse resultado... isso tudo afeta o trabalho do diretor de cena, não é mesmo? E isso afeta o espetáculo! Porque ele precisa entender a proposta estética do
diretor, os objetivos daquele trabalho, a sensação que ele quer causar no público.
No “Nós”, por exemplo, existe uma preocupação grande com a proximidade da
plateia (é importante estar bem próximo) e, as vezes, a gente vai para teatros que
são muito grandes e a gente tem esse desafio assim de “como fazer com que
o espetáculo, que está longe visualmente, chegue quentinho para a pessoa que
está lá no fundo do teatro?” – e eu acho que isso passa pela direção de cena, e
demanda do cara um conhecimento que não é só saber o nome dos refletores ou
o nome das vestimentas cênicas, né? Eu acho que passa muito além disso, é uma
formação que precisaria de uma graduação pelo menos!
Por isso que eu acho muito legal o “Jacob’s Pillow”, porque as pessoas que trabalham lá no Festival fazem graduações em áreas muito específicas. Eu lembro que
a menina que operou a luz na primeira vez que eu fui no Festival, me mostrou o
portfólio dela, ela estava estudando para ser iluminadora, e ela estava muito feliz
com a experiência de operar a luz do espetáculo... mas ela sabia que, no decorrer
das próximas semanas, ela iria passar por outras funções que não estavam diretamente relacionadas à iluminação, mas que seriam, poxa... muito legal! Imagina um
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cara que está estudando encenação, ter a experiência de gravar uma mesa de luz,
entender o que é gravar uma cena, o tempo que isso leva... nossa, o entendimento
dele dos processos de dentro de um teatro vai ser outro! O tempo que ele disponibiliza para cada atividade vai ser outro também! Porque ele entende que aquilo
ali demanda mais tempo, e que é importante que aquilo seja feito antes dos atores
chegarem... enfim, o entendimento de todo o processo, é outro!
Aí eu penso nessa figura do diretor de cena, e acho que ele dialoga com toda essa
galera! Qual a formação dele? Eu acho que ele tem que saber tudo! No mínimo, ele
precisaria de uma graduação mesmo, e eu acho que ele assistiria aula em todas as
turmas – na turma de graduação da iluminação, na turma da cenotécnica, da maquiagem, do figurino... eu acho que todas essas áreas mereciam uma graduação!
Imagina um cara que estuda maquiagem ter a oportunidade de estudar pintura,
conhecer os traços de cada época... e eu acho que seria perfeitamente possível!
O negócio é que... é uma coisa meio engraçada isso, porque, quando você pensa
em fazer uma graduação desse tipo, você precisa de profissionais com formação.
Só que a maioria dos profissionais com formação prática, não são graduados!
Eles são formados na vida! E como é que esse cara vai dar aula na universidade, né? Em Belo Horizonte, as vezes, sai edital para professor de iluminação ou
professor de cenografia, mas as pessoas que, as vezes, teriam condições de ser
esses profissionais, não são graduados em nada! E aí, não tem como ele ir para
dentro da universidade... é um negócio bem complexo! Eu fico pensando quando
isso vai acontecer e, de uma certa forma, eu fico feliz de ver que existem pessoas
que estão se especializando e conseguindo chegar em outras instâncias (como a
pós-gradução) para poder falar desses assuntos específicos, né? Porque a maioria
das faculdades de artes cênicas trabalha com a formação de atores (ou, talvez, de
direção); mas de técnico, de cenotécnico, assim... não tem. Geralmente, o cenógrafo é o cara que é arquiteto (ou o cara que estudou design de alguma coisa) e
que caiu no cenografia – isso quando se tem uma formação universitária, porque,
as vezes, nem isso ele tem.

Você acha que vale a pena ser diretor técnico?

Cara, eu acho demais! É engraçado, porque tem horas que eu fico com muita
raiva dos problemas que eu passo, mas eu costumo falar assim, que na hora que
eu estou realizando o meu trabalho, a felicidade que eu sinto é muito particular. É
difícil de descrever... mas assim, quando eu estou fazendo o meu trabalho, quando

680
eu estou documentando um espetáculo, quando eu estou afinando uma luz... eu
tenho um prazer enorme em subir na escada para afinar a luz! Quando o pessoal
do teatro deixa, eu fico numa alegria...! (risos) É engraçado, porque, as vezes – no
interior isso acontece muito –, é um técnico só no teatro, e o cara fica atendendo
o cara do som, e, tipo assim, se as minhas questões de luz estão resolvidas e eu
posso continuar o meu trabalho, não tem problema! Eu faço numa boa! Eu tenho
prazer em trabalhar com luz, eu tenho muito prazer em trabalhar como técnico
teatral! É óbvio que eu entendo que, o meu trabalho como coordenador técnico,
passa por esse olhar geral das coisas – então, eu preciso ter essa atenção se o
cenário está sendo montado no tempo certo, se isso vai dar tempo de eu afinar a
luz, se no horário previsto a gente vai ter condições de fazer a passagem de som, e
tal – mas, ao mesmo tempo, eu também gosto muito de fazer as coisas! Então, se
eu sinto que é necessário eu atuar junto com a montagem do cenário (passando
uma fita no linóleo, por exemplo), eu faço de bom grado, não tenho problema
nenhum com isso, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito dessa parte artesanal
do trabalho do teatro... pra mim, é um prazer imenso! E eu fico muito orgulhoso do
trabalho, quando eu vejo ele acontecendo, sabe? Eu sei que eu faço parte!
Eu tinha um professor de cenotecnia, que era o Raul Belém Machado (ele já faleceu, ele era um mestre!), e ele falou para mim uma vez assim, que “um bom
cortineiro, consegue dobrar o tempo de aplausos da plateia”. Eu achava isso sensacional, porque eu também acredito nisso! Então, as vezes, quando rola aplauso
em cena aberta, eu sinto que eu contribui para aquele momento ali, então, eu sinto
que o aplauso é pra mim também! Porque a transição da cena foi tão orgânica
com o espetáculo, ela aconteceu de uma maneira tão casada, que o aplauso ali é
não fruto só da cena do ator, mas do conjunto de todo mundo que está trabalhando ali! O som que foi certinho, o ator que foi preciso naquela intenção... então, assim, tem horas que o pessoal está aplaudindo em cena aberta, que eu sinto que eu
também faço parte daquilo ali, que aquele aplauso é pra mim também! Porque eu
consegui participar daquela construção, porque eu me envolvi enquanto eu estava
operando de tal forma que aquilo ali também é resultado do meu envolvimento!
Eu sinto muito orgulho do trabalho técnico, e eu gosto muito desse anonimato!
(risos) Gosto muito dessa coisa assim: a gente está lá, a gente faz parte do espetáculo e, ao mesmo tempo, está escondidinho ali no nosso cantinho fazendo o
nosso trabalho.
Eu acredito muito nessa relação do artista e do técnico, sabe? Acho que o trabalho
do artista depende muito do nosso (apesar de não ter uma relação com a parte
de criação mesmo, né? Porque nem sempre tem essa relação com a criação), mas
tem uma relação com as condições que você dá para o artista fazer o trabalho
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dele. É ele quem está na frente ali, é ele quem põe o dele na reta na hora de ir para
a cena; você está ali na retaguarda dando condições para ele fazer o trabalho, e é
fundamental que você dê uma boa condição! Eu sempre falo isso para os técnicos
que eu conheço e que estão começando: “olha, você faz parte do alicerce desse
trabalho que está sendo construído aqui! Então, se o seu trabalho está frágil, você
fragiliza o trabalho do outro, né?” – o Helvecio fala muito isso, que o teatro é a arte
do coletivo! Todo mundo depende um do outro, não é? Ninguém ali está sozinho,
não é assim que funciona, né?

RONALDO ZERO
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Zero, eu gostaria que você começasse me contando um pouco da sua trajetória
como técnico de teatro.

Quando eu era adolescente, comecei a estudar teatro. Queria ser ator, mas eu
já tinha consciência de que eu não era um bom ator, mas eu gostava daquele
universo. Foi aí que eu comecei a entender o que era necessário para contar uma
história além dos atores, do diretor e de um roteiro, foi aí que eu conheci a figura
do cenógrafo, do figurinista, do iluminador, do sonoplasta, e percebi a importância
de cada um no resultado final... mas isso eu levei um tempo para entender o que
era. Foi só aos vinte anos, quando fui encarar uma primeira direção, que eu fui
entender de fato a importância de uma pessoa lá dentro no palco para conduzir
aquilo que eu estava pensando como diretor; alguém para manter aquilo durante
uma temporada como eu estava pensando. E foi assim que eu comecei a prestar
mais atenção nisso.
Mesmo continuando como ator, eu ia fazer espetáculos no Municipal (Theatro
Municipal de São Paulo) e eu adorava o que acontecia na coxia! Eu adorava ver a
movimentação técnica, eu adorava os contrarregras... era muito valioso pra mim
aquilo. E a figura do diretor de palco, que é o cara que tem o espetáculo na mão, o
ritmo do espetáculo depende dele (tanto quanto o do artista que está lá em cena,
quanto o do maestro), o pulso do espetáculo depende dele, e eu falei: “quero ser
esse aí! Quero ir por aí”!
Aí eu de fato comecei a penetrar mais nesse meio através do Flávio de Souza, que
é um dos criadores do “Castelo Rá-Tim-Bum”, com quem eu trabalhei como ator
no elenco do “Castelo Rá-Tim-Bum”, e depois fui fazer com ele uma ópera que ele
dirigiu. Essa ópera era “João e Maria”, que foi um sucesso, a primeira vez foi encenado em 2002, e de 2002 a 2012 a gente montou ela uma vez a cada dois anos,
foi um dos maiores sucessos do Theatro Municipal de São Paulo nos últimos vinte
anos. E de tanto fazer como ator, eu já conhecia o espetáculo de “cor e salteado”.
Daí que, numa temporada que a gente foi para Manaus, ele não tinha assistente
de direção e eu fui, e eu ajudei ele a dirigir, por que era um elenco de lá, uma orquestra de lá, um balé de lá, tudo de lá... isso foi em 2008.
E aí, quando eu voltei de Manaus eu falei “eu não quero ser ator, eu quero ser isso”.
Nisso, surgiu a oportunidade de trabalhar numa companhia de dança, do Ivaldo
Bertazzo (Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo), porque eles estavam precisando de
um diretor de palco... e eu lembrava da figura do diretor de palco do Municipal,
que é a pessoa com a partitura na frente, chamando o espetáculo. Eu fui conversar

686
com o Ivaldo e ele falou “Você sabe fazer isso?”, eu falei “claro!”, mas não sabia
muito não. (risos) Mas foi uma ótima escola, ele foi muito generoso comigo, muito
parceiro comigo, e foi ali que eu aprendi muito do ofício... errando, errando pra
caramba, fazendo muita besteira, mas entendendo que as besteiras que eu fazia
não podiam se repetir, e foi aí que eu comecei a me desenvolver. Então, eu virei
diretor de palco assim na coragem, eu fiquei com ele na companhia por quatro
anos, paralelo a isso eu comecei a fazer musicais, teatro, e aí eu fui aprendendo as
outras linguagens além da dança.

E tem muitas diferenças entre trabalhar com cada linguagem?

Tem diferenças muito grandes você ser diretor de palco de um espetáculo teatral,
de um musical, de uma ópera, de um balé, de um balé contemporâneo para um
clássico (porque também tem a sua diferença). Então, foi aí que eu fui aprendendo,
e de 2013 a 2017 foi quando eu fiquei no Theatro Municipal como diretor de palco
residente, e lá eu aprendi muito da linguagem de fora. Aqui eu desenvolvi uma própria, aprendendo, olhando, estudando, lendo livros, pegando livros de fora, pegando referências de fora, porque aqui no Brasil a gente realmente não tem para onde
ir a não ser algum curso ou alguma coisa assim... e é tudo muito caro e é aquela
coisa: você entende o que é, mas a prática você não desenvolve porque você não
sabe qual imprevisto vai surgir, onde estão os planos b’s, os planos c’s.... isso aí,
você não aprende num curso, não aprende num livro, você só aprende na prática.
No Theatro Municipal, eu comecei a ter a visão de fora, lá eu tive a oportunidade
de trabalhar com muitos diretores de fora (além de cenógrafos, cantores, figurinistas) que traziam bagagens diferentes, onde a gente (essa equipe) absorveu muito.
Então a minha trajetória é um pouco por aí. Eu entrei em junho de 2013 e saí em
fevereiro de 2017.

No Municipal, você era o responsável pela direção de palco, correto? Era assim
que você assinava nos programas?

Isso, eu era o diretor de palco.
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É raro um teatro no Brasil com diretor de palco fixo. Em geral, são as companhias
que contratam essa figura dentro da sua própria equipe. Como era essa relação?

Era uma relação tranquila quando vinha uma companhia de fora. O próprio Balé
da Cidade tem uma figura que é diretor técnico e diretor de palco; e o meu papel
quando vinha o Balé da Cidade, por exemplo, era recebê-los, dar um apoio para um
espetáculo que é deles e operado por eles, e era uma parte mais simples, digamos
assim, porque aí o meu trabalho era toda a coordenação protocolar do Theatro, ou
seja, que horas abre a casa, quando dá o primeiro sinal, se eles já estão prontos
para dar o terceiro sinal, avisar o segurança, avisar como é que tira a luz da casa...
enfim, todo o protocolo que a gente tinha até entregar o espetáculo. Durante o
espetáculo a responsabilidade era deles e, acabou, já voltava para a nossa mão.
E fora isso, as normas de segurança do Theatro que tinham que ser respeitadas.
Era eu quem fazia essa ponte entre a companhia e o teatro, ou seja, a parte de
cerimonial e esse meio de campo. A parte artística do espetáculo, quando vinha
uma companhia de fora, era por conta deles – isso foi quando veio o La Fura Del
Baus, quando vinha o Balé da Cidade, ou qualquer outra companhia de fora.

Você acha que direção técnica, direção de cena, direção de palco e stage management são nomenclaturas que estão mais ligadas às linguagens cênicas como,
por exemplo, o stage manager no Brasil relacionado ao teatro musical.

Eu iria mais além, porque não só as linguagens têm as suas diferenças, como cada
espetáculo tem as suas características. Não existe um formulário que você preenche! Acho que ir por esse caminho pode ser uma armadilha, não adianta pegar um
formulário que você viu na internet ou alguém te passou. No próprio Municipal, eu
fiquei quatro anos e cada ópera tinha um estudo diferente, uma maneira diferente
de pensar o espetáculo, de como operar o espetáculo. Então, se já existe uma
diferença de um espetáculo para outro, de uma linguagem artística performática
para outra tem mais ainda!
Eu não sou muito da escola do “chamar o espetáculo” se é uma temporada, seja
um espetáculo de dança, de teatro ou teatro musical. Eu gosto que a equipe tenha
noção da sua responsabilidade de operar o espetáculo, então, eles, assim como os
bailarinos e os atores, também aprendem a sua função, suas deixas, o momento
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que tem que estar, o momento que não tem que estar. Porque, desse jeito, você
integra eles ao espetáculo, eles entendem o valor que eles tem para o espetáculo,
e não ficam tão dependentes da figura do diretor de palco. Isso não quer dizer que
eu não esteja perto, não quer dizer que eu não esteja de olho, ou que o diretor de
palco não tem que estar acompanhando. Eu, normalmente, faço isso com a minha
equipe mas eu fico no palco, não boto eles para ensaiar e vou para fora assistir!
Eu fico no palco por que se trata de um gerenciamento e, qualquer dor de barriga
que tenham ali, eu tenho que pensar quem vai substituir... tem que saber administrar, não dá para esquecer que a gente está trabalhando com uma arte viva!
Isso pra mim sempre funcionou, com exceção da ópera (por ser um curto tempo
de ensaios, curtas temporadas, e normalmente ela fica pronta perto da estreia e,
nesse caso, é mais seguro você chamar o espetáculo). Eu gosto de entrar com a
contrarregragem pelo menos entendendo o que é o espetáculo desde o início, e
aí, dependendo do espetáculo, do operacional e do maquinário, eu fico chamando.
Mas sempre tendo ensaios técnicos antes e, mesmo com o intercomm, eles tem
que saber o que está por vir, o que eles tem que fazer e, se der algum problema,
eles também me ajudam a solucionar. Então, eu acho que é essa a importância.
Mas eu evito chamar o show. E acho que independe da linguagem, isso é muito
do projeto, de cada projeto.

Considerando um espetáculo de teatro, você acha que direção de cena é diferente de direção de palco?

Eu acho que, hoje em dia, não mais.
Acho difícil essa linha... a direção de palco, o stage management, está muito ligada
a essa figura que chama o espetáculo. Mas essa pessoa, além de chamar o espetáculo, ela deveria ter muitas outras responsabilidades, muito mais do que abrir
o livro com as partituras e chamar as cues, e essas outras responsabilidades são
funções do diretor de cena. Então, eu acho que não, eu acho que é uma evolução,
é uma necessidade que surgiu. Muitos técnicos novos agora são educados a isso,
a esperar que alguém lhes diga o que fazer e a hora que fazer. Então, se existe
uma diferença? Não, eu não acho que tenha, até porque a responsabilidade tem
que ser a mesma.

Já nas produções de ópera e teatro musical existe uma estrutura menos hori-
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zontal, com as funções muito mais bem definidas. Você acha que isso é positivo?

Isso que você falou é muito bom e real, isso é um pouco o pensamento do formato
americano de trabalhar. A gente pega a referência aqui quando vem um musical
de fora, uma coisa que os americanos trazem de um caráter sindical, né? Porque,
se eu sou contrarregra, eu não posso puxar uma corda, entendeu? Assim como se
você é o company manager, você não pode dar uma ordem para os maquinistas.

Ou chamar as cues...

Exato! Não deveria mesmo, mas enfim...
Então, isso é uma coisa que veio muito da escola americana, essa coisa do sindicato.
Dependendo do espetáculo, funciona – volto a dizer, isso depende muito do espetáculo. Dependendo do espetáculo, eu prefiro contratar uma equipe de palco,
que está contratada para trabalhar em função do espetáculo (vai cuidar da contrarregragem, vai puxar corta, vai ajudar numa troca de figurino) e é uma equipe
de palco. Mas isso eu sempre gosto de deixar claro no começo, o meu jeito de
trabalho é assim, contando que todas as funções estão bem definidas, cada um
tem o seu roteiro do espetáculo bem definido. Ou seja, eu entreguei agora a garrafa, depois eu vou puxar a corda, depois eu vou trocar um figurino; se da garrafa
eu fui direto para o figurino, quer dizer que eu esqueci de puxar a corda, alguém
tem a responsabilidade de não ter puxado a corda e a gente vai conversar com a
pessoa sobre isso.
Mas só voltando um pouco nessa história das funções diluídas que você falou, o
sindicato americano nos ajuda a estruturar isso quando se está trabalhando com
uma equipe grande, com um processo grande, como no Municipal que eram além
de trinta técnicos em função do espetáculo, mais oitenta e cinco coralistas, vinte
e sete bailarinos... a gente está falando em números grandes!
A figura do diretor técnico não é ligada ao operacional no momento do espetáculo,
mas no antes e no depois ele é fundamental. Ele é a figura que viabiliza tudo! Você
tem um diretor que viaja, você tem um cenógrafo que viaja, você tem um figurinis-
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ta que viaja... e você precisa de alguém para pegar e trazer isso para a realidade, e
dizer o que é possível e o que não é possível. No Theatro, a gente recebia muitos
artistas de fora que chegavam com projetos lindos, maravilhosos, mas que, as
vezes, tecnicamente não eram a nossa realidade. O alumínio na Itália custa tanto,
mas o alumínio aqui no Brasil custa uma fortuna, entendeu? Essa era a nossa diferença! O material construído aqui pesa tanto que as varas do nosso Theatro não
aguentam... então, nesse momento, é essa pessoa (o diretor técnico) quem vai dar
a vida ao espetáculo, é quem vai fazer o espetáculo correr e fluir.
Quando eu estou operando como diretor de palco, eu gosto de acompanhar esse
processo, porque eu sei que, se a parede não subir, é porque talvez o peso da
vara não aguente porque o projeto inicial era alumínio, virou metalon e não subiu.
Então, nessa hora, a responsabilidade está na minha mão, porque o diretor técnico
não é quem vai resolver, não é quem vai parar o espetáculo, e você tem que entender o que fazer (se chama a cortina, ou se dá para tocar o espetáculo assim até
resolver) e isso é correspondente a figura do diretor de palco. Por isso gosto que a
figura do diretor de palco esteja perto do desenvolvimento técnico do espetáculo.
Então, é um pouco isso... e sim, o que ainda se deixa muito a desejar aqui é a
questão de manutenção do material, do espetáculo, de cabeamento. Ainda se tem
muito, pelo menos em algumas produções que eu trabalhei, é “Está pronto! Está
aí! Quando que desmonta?”... e você vai desmontar, você vai armazenar, você vai
viajar, você vai transportar... e é aí que está a figura do diretor técnico, a pessoa
que tem que pensar: “Eu não vou construir o espetáculo para esse teatro apenas”! Aqui no Brasil, a gente não fica dois anos em cartaz no teatro, a gente fica
três, quatro meses e depois vai rodar o interior, a gente vai pro Rio, vai pro Sul, a
gente vai colocar isso no caminhão e vai levar. Aí que a figura do diretor técnico
no processo todo é fundamental.

O diretor de cena e o diretor de palco também?

Sim, sim...

No formulário antes da nossa entrevista, você se nomeia como gerente de palco. Você prefere o termo gerenciamento ao invés de direção?
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Sim, eu gosto do termo gerenciamento, acho que diretor é uma coisa que se coloca mais... que soa mais hierárquico.

Você acha importante ele estar no processo de criação?

É fundamental! É fundamental que ele esteja desde o planejamento de cronograma
do dia seguinte, até... que tipo de material que está sendo feito o figurino, porque
pode rasgar, pode molhar... sabe?

Mas esse profissional pode interferir no processo enquanto criador?

Não é uma interferência, mas é um conhecimento do que está acontecendo. Saber, principalmente no teatro musical, onde você também tem a coisa do físico, a
coisa do bailarino que machuca no meio do espetáculo e você vai ter que substituir, é... as vezes, você tem uma rotatividade dos técnicos (as vezes, acontece de
um técnico não ir e você tem que pensar no que fazer); e até na própria vida do
espetáculo, porque um espetáculo nunca é igual ao outro, e você tem que entender como é que foi construído aquilo, como é que está pendurado aquilo, como é
que aquilo roda no trilho, sabe?
E não só isso, eu iria até mais no conceito artístico. Então, você tem que entender
muito bem o que o diretor quer dizer com as coisas que ele colocou lá, porque que
foram aquelas as opções do diretor para num momento de apuro você não fugir
muito daquela linguagem. Antigamente, tinha aquela coisa no circo de que quando
dava alguma coisa errada, eles mandavam os palhaços entrarem, eles arrumavam,
e depois os palhaços saiam e tudo continuava... e você tem que saber muito bem
que tipo de palhaço você tem que colocar na hora de um apuro, aquele que deve
casar muito bem com a linguagem escolhida pela equipe de criação.

Você acha que um técnico é também um artista?

Depende muito do projeto, depende muito do espetáculo, depende muito da função. Eu acho que, as vezes, ser artista demais pode atrapalhar um pouco. Ele
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contribui muito com a arte que está sendo feita e acho que, em determinados momentos, ele tem que ter uma sensibilidade, mas eu acho que depende do projeto.
Você assistiu o “Dilúvio”, e eu tinha quatro técnicos que foram escolhidos pela sensibilidade artística deles, porque eles operavam duas bailarinas voando em cena
de maneira muito delicada, então ali eles estavam trabalhando como artistas, e no
final eles entravam para agradecer junto com o elenco porque eles tinham desenvolvido um trabalho que não era simplesmente estar atento se garrafa está ali, se
o boneco está ali, se o pássaro está ali... tem a sua parte artística na preparação,
dependendo muito do projeto. Então, se quebrou um objeto, você vai lá restaurar,
colar, cuidar, colar as pedrinhas ou colar as penas, é essa sensibilidade artística
que ele tem que ter, mas eu acho que depende muito do projeto e da demanda.
Uma camareira tem sim que saber costurar, manter...

Você concentra sua equipe técnica, apresenta sempre a proposta daquele trabalho e conta a história daquele espetáculo para eles antes de começarem?

Claro, claro...

E como é que você sistematiza isso?

Primeiro, eu gosto muito de entender o que que eu vou fazer... por causa da ópera
(que foi onde eu passei os meus últimos quatro anos), por conta muito de orçamentos, projetos (os projetos, muitas vezes, vinham de fora e a gente tinha acesso a eles muito em cima da hora). Mas eu sempre gostava de juntar pelo menos
a equipe de contrarregra que era com quem eu ia trabalhar nos meus primeiros
dias de ensaio, ou pelo menos nas primeiras três semanas, e explicar para eles um
pouco da história que está acontecendo, contextualiza-los do que vai acontecer.
Como a gente estava trabalhando com muita gente, eu achava fundamental que a
equipe técnica soubesse o nome das pessoas, porque eu acho que isso demonstra
um respeito mútuo, se constrói uma relação, eles sabem o nome das pessoas...
Então você tem que conhecer o elenco que você vai trabalhar e, a partir disso,
você começa a entender a dinâmica. É um processo de criação, então, entende-se
que, muitas vezes, coisas entram e coisas saem, coisas se desenvolvem e viram
outras coisas, e a equipe tem que estar atenta para essas mudanças, e elas só vão
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estar atentas as mudanças se elas conhecerem bem a história.
Então, é reunir a equipe, contar um pouco de quem é que está vindo, quem é o
diretor, o que é que ele já fez, quem são os cantores, o que é essa história que a
gente vai fazer, qual é a importância dela, e mostrar o projeto.

No Municipal, você quem dividia o que cada técnico faria (quem operaria o que)?

Não, lá tem uma hierarquia. Aí, eu confio ao chefe de equipe.
Então, eu, como diretor de palco, chego no chefe de contrarregragem e “vamos
dividir? Nesse programa, quem fica de qual lado? Eu vou ter muita coisa pesada
que pode entrar de um lado” ou “eu vou ter muita coisa pesada que pode entrar do
outro”, “os dois lados vão estar puxados”, ou “um vai estar mais tranquilo”, enfim,
é um pouco entender... e também ir entendendo ao longo do processo como dividir sempre conversando com os chefes de equipe. E aí sim eu fazia uma escala:
vou precisar de tantas pessoas na varanda, vou precisar das duas máquinas de
computador operando varas ao mesmo tempo, vou precisar de pessoa no fosso...
aí, quem vai para qual lugar para mim não fazia diferença porque daí é o chefe de
cada equipe que decide, contanto que sejam os mesmos que vão ensaiar e que
vão fazer o espetáculo.

Nesse último espetáculo do Gerald (Gerald Thomas) era assim também?

Aqui no Gerald era um espetáculo menor, e eu não tinha essa figura abaixo de
mim. Então, eu como diretor técnico e diretor de palco fiz um roteiro de movimentos. Primeiro, eu estudei quantos técnicos eu ia precisar, e eu já sabia que quatro
eu ia precisar para o voo, e eu ia precisar de pelo menos mais um para cada coxia,
fora isso, eu peguei mais um terceiro que estava volante. Só que isso, com o andar
do espetáculo.... ali foi um processo muito vivo de mudanças, como não era uma
coisa linear, ele experimentava trocas de tirar uma cena do começo e botar no
final, ou cortar uma cena do final e pular de uma cena e ir para outra... e, muitas
vezes, por eu ter quatro operando o voo, automaticamente, quando eles estavam
operando o voo, de sete técnicos eu caia para três; e, as vezes, eu tinha que mudar
a cena e tinham as tapadeiras, e eu tinha que pensar “se vai mudar essa cena, eu
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vou ter que fazer a transição de cena”, então, eu tinha as tapadeiras que voavam
para me ajudar nas trocas de cena, só que começou a faltar mão... foi aí que eu
entrei como uma oitava pessoa para fazer essas transições.

Durante os ensaios, você ficava de fora assistindo para poder orientá-los?

Nos ensaios de sala a gente não tinha estrutura de tapadeira, a gente não tinha
elevador, mas eu estava o tempo todo! E por um lado foi muito bom, quinze por
cento do espetáculo foi nessa alteração que eu te descrevi agora, mas que, as
vezes, é o momento que você fala “ok, esse corte que ele está propondo, tecnicamente, é possível ou eu vou ter que bater um papo com ele?” e eu ia lá e estudava... “ah, é possível, vamos fazer!”, então, deixa pra lá, aí eu já redistribuía as
tarefas. Mas aí, eu estou falando de um ambiente em que estou trabalhando com
sete técnicos e oito pessoas no elenco, não estou comparando com uma ópera
que tinha trezentas pessoas em cena.

Mas você acompanha toda a montagem?

Montagem, afinação, gravação de luz, montagem de trilha... tudo.

E você documenta o seu trabalho?

Eu sempre documento tudo na minha pasta. Documento por foto, lista de objetos,
cue de luz por cue de luz, tem a lista de cues com tempo, lista de efeitos, mapa
de luz, roteiro da trilha sonora, roteiro de vídeo (com frames, quando necessário),
roteiro de movimentação, roteiro de trocas, fotos de figurinos por cena (o que
compõe cada personagem)... pensando na ópera, eu tenho as plantas, os mapas...
qualquer rabisco eu sempre vou guardando, tem um armário lá em casa cheio de
partituras. Eu tenho o roteiro do que cada técnico faz, o roteiro de ação do elenco
(quem está em cada cena), isso tudo eu documento.
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Você chega a chamar as cues?

Depende. Depende muito do espetáculo.

E ler partitura é importante?

Para a ópera sim. No caso do teatro musical, ler partitura ajuda muito a você
entender a música, torna mais fácil. Mas, na ópera, é fundamental. Todo o meu
roteiro de ações está anotado na partitura, eu acompanho o espetáculo pela partitura. No teatro musical, como é temporada, eu ensaio a equipe e eu não chamo
o espetáculo.

Mesmo no momento de uma cue coletiva que exige precisão?

Eles vão saber juntos. Eles vão se olhar e eles vão fazer juntos. Eu vou supervisionar. E se no “piririm” tinha que ter aberto a porta, e deu o “piririm” mas só depois
de dois segundos abriu a porta, a gente vai corrigir porque é no “piririm” que tem
que abrir a porta. Por isso que o ensaio técnico antes de integrar com o elenco é
fundamental.

Quais as habilidades importantes para quem trabalha com direção de cena?

Atenção e uma boa capacidade de absorver informações, saber conseguir absorver informações de uma maneira boa, muito boa. Como eu estou te dizendo,
quando você vai trabalhar com ópera, você tem muitas pessoas e você tem que
saber o nome das pessoas, você tem muita movimentação de cenário, você tem
uma música que está correndo, é um trem que está vindo e você tem que saber
o caminho dele. Então, eu uso, muitas vezes, a partitura como um apoio, mas eu
gosto de saber o espetáculo de cabeça e ter a segurança de uma partitura. Claro,
têm espetáculos que são impossíveis (têm espetáculos com mais de quatrocentas
cues de luz junto com as movimentações de cenário e entradas de personagens
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que você tem que chamar) e você precisa da partitura, porque é impossível em
pouco tempo você absorver aquele tanto de informações, mas eu acho que é fundamental.

Você acha que ter um diretor de palco fixo é algo importante e que falta no
teatro?

Acho que depende. O Municipal faz produções próprias, né? Mas o que que a gente tem aqui? A gente tem o (Teatro) Renault que faz as produções da Time4Fun
(que é a gestora do teatro), mas, fora isso, não são todos os teatros que fazem a
sua própria produção. As vezes, é muito mais fundamental ter a figura do diretor
técnico que recebe a produção e encaixa com as possibilidades do teatro, do que
o teatro ter um diretor de palco fixo.
No Municipal, pelo menos nesse período que a gente estava lá, eu era a figura
que sabia quais eram as dificuldades da produção, as facilidades da produção do
Theatro – eu digo do prédio, da instituição, da fundação – e chegavam diretores,
como eu disse, com projetos maravilhosos mas que, as vezes, para a gente chegar
naquele resultado, ele tinha que se encaixar com a dinâmica da casa. Então, que
horas os corpos artísticos ensaiam? Como que ele vai aproveitar melhor os horários de ensaio? Como dividir esse cronograma? A equipe técnica da casa, como
funciona? Quando eu tenho mais técnicos (se é de manhã, de tarde ou de noite)?
Como que eu vou melhor esquematizar esse ensaio? Então, tem toda essa parte
de logística, de preparação, de entender até como funciona a construção de um
cenário aqui, quais materiais, qual a mão-de-obra melhor... essa parte a gente ia
casando muito, era aí que a gente atendia. Então, por isso que era bom ter uma
equipe enraizada que já se conhecia, que já entendia, que recebia os artistas de
fora, e em três semanas ele tinha um espetáculo levantado! Ali, a gente teve que...
é claro, não foi do dia para a noite, mas ali a gente foi construindo uma engrenagem, que levou um tempo para... e que teve muita novidade para todo mundo. A
língua oficial da ópera é o italiano, então, eu não falava italiano quando eu entrei no
Theatro – hoje em dia eu falo italiano – mas foi de aprender, do cara virar pra mim
e falar “eu quero um sgabello!” e “caramba, o que é um sgabello?” Depois eu fui
entender que sgabello era um banquinho, e que ele queria um banquinho. (risos)
Fui aprendendo muito por osmose... e foi muito legal! Estou falando tudo isso para
dizer o quanto foi um aprendizado da equipe que se formou com o maestro John
Neschling, que foi quem entrou e falou “Eu vou trazer gente de fora, e eu preciso
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ter uma equipe aqui que vai atender!”. Então, ele contratou uma pessoa fixa para
a direção de palco, uma pessoa fixa para direção cênica e uma pessoa fixa para
direção de figuração. A figura do diretor técnico o Theatro já tinha, e o que mais
ele colocou ali foi um figurinista residente – alguém que também vai receber o figurinista e vai dizer “olha, isso aqui que você está querendo, o tecido a gente vai
achar em tal lugar, a costureira para fazer isso é tal”, até para usar o acervo... não
preciso sair para comprar cinquenta novos sapatos pretos se eu tenho duzentos
e sessenta no acervo! Então, o maestro John Neschling cria essas quatro frentes
fixas no teatro, que eram direção cênica, direção de palco, direção de figuração e
figurinista.

Falando especificamente de teatro, você conheceu muitos diretores de cena?

Eu não conheci muitos. Como eu te falei, eu entrei muito corajoso nessa... “Ah,
sabe fazer?”, “Sei”, fui, inventei que eu sabia fazer, e deu certo! Mesmo assim,
não conheci muitos na ópera. E é muito delicado, porque... não é fácil. Não é fácil.

Qual é a maior dificuldade nessa formação?

Acho que é um pouco isso que eu falei, o fundamental é atenção ao detalhe e o
poder de absorver informações. Acho que esse é um bom princípio. Depois vem a
sua sensibilidade artística, o conhecimento operacional das coisas, o envolvimento
com o projeto...

Quando a gente fala em stage manager no Brasil, você acha que estamos falando de teatro musical?

Pegou essa sina... pegou isso, né?... acho que sina é a palavra errada, talvez seja
um sinal dos novos tempos. Mas ok! É um gerenciamento de palco, é um gerenciamento de palco o que a gente faz! Seja operacional, seja artístico, mas é a pessoa
que está respondendo pelo que está acontecendo no palco.
Claro, vem do teatro americano, mas não é aplicado aqui como se aplica lá. Por
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exemplo, o stage manager no teatro americano é aquela figura do assistente de
direção. O assistente de direção é quase um secretário pessoal do diretor artístico,
a pessoa que vai olhar o espetáculo de fora, tanto que lá não se tem muito essa
cultura do stage manager estar no palco, o stage manager lá fica fora, ele assiste
o espetáculo, faz as anotações e, no dia seguinte, é ele quem junta o elenco e
fala “sua cena está sem ritmo”, “corta as piadas”, ele quem aperta os parafusos
do elenco, ele quem aperta os parafusos da equipe técnica e é ele quem conduz
o espetáculo. Tanto que se você vai na Broadway e pega qualquer livro de peça
(principalmente que tenha sido em Nova Iorque ou Londres) e você tem lá “esse
espetáculo estreou com direção de tal, cenário de tal, figurino de tal, elenco tal e
o stage manager era fulano”, porque é ele quem segura o espetáculo durante. Então, o stage manager de lá é uma figura muito diferente do stage manager daqui,
muito diferente...
Acho que é uma coisa cultural, acho que aqui a gente divide mais tarefas, ainda
é um pouco diluído e a figura do stage manager ainda é muito ligada ao técnico –
tanto que no Theatro isso foi sempre uma briga minha: eu não deveria estar ligado
apenas a parte técnica e sim ao artístico; demorou muito para eles entenderem e,
com o passar do tempo, eu comecei a responder diretamente a direção artística,
por que assim como o maestro conduz a orquestra, eu era a pessoa que dava o
tempo do espetáculo.

É o maestro técnico?

É.

Já ouvi uma vez que o diretor de cena é o diretor da temporada de um espetáculo, o que você pensa sobre isso?

Eu acho que é ele. Por isso que eu digo que ele tem que entender os porquês do
diretor, os porquês do cenógrafo, os porquês do iluminador, porque depois esse
pessoal vai embora.

E tem espaço para a originalidade nesse trabalho? Ele é um aspecto importan-
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te?

Eu não sou muito a favor dessa ideia não. Acho que uma boa proposta que, as
vezes, possa vir do elenco e que pode funcionar, é algo a se pensar, algo a se entender... mas eu não sou muito a favor de continuar criando a partir do momento
em que a pessoa entregou e disse “está pronto, segura aí”.

Mas e durante o processo de criação?

No processo de criação eu converso muito com o diretor. A proposta vem dele.
Nunca durante um ensaio eu levanto a mão e digo “olha, e se a gente fizesse assim?”. Acho que o processo de criação está ali na fluidez com o elenco e o diretor,
e naquela comunhão e naquela confiança que eles estabelecem ali, e eu normalmente fico na retaguarda. Se eu acho que alguma coisa pode melhor ou não está
bom, em reuniões pós-ensaio eu abro isso, eu não deixaria de falar. Mas no momento da criação, eu não gosto de interferir.

Quais são as principais fragilidades do teatro brasileiro em relação ao técnico?
O que precisa melhorar?

Acho que uma coisa é isso que você está fazendo. O técnico, muitas vezes, vêm
sem base nenhuma, e nem sempre você está numa situação em que você consegue ensinar o ofício porque, algumas vezes, você precisa de pessoas prontas para
o trabalho. Então, acho que é uma das fragilidades ainda. Hoje em dia existe a SP
Escola de Teatro... você tem alguns caminhos, mas ainda são poucos.
Mas é a formação, a capacitação e até material de consulta pra gente, a gente não
tem memória das coisas... não tem! E eu acho que a maior fragilidade é essa.

Se eu tivesse que pensar um curso de formação para o diretor de cena, o que
você acha que seria imprescindível para esse curso? O que você acha que é fundamental para pensar a formação de um bom técnico?
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A prática. Muita prática. Mas é difícil, porque... é difícil você ensinar uma pessoa
a enxergar o todo de um espetáculo. Então, é um processo longo. Os cursos de
stage manager fora daqui tem quatro anos de curso, não tem curso de duas semanas. Aqui, no máximo, você vai pincelar um pouco da ideia do que é o diretor
de palco, mas você não desenvolve o diretor de palco. Você tem que ter conhecimento de teatro, da arte, da companhia que você vai trabalhar, você tem que
entender quem são as pessoas, você tem que entender quem é o diretor, qual a
proposta dele, qual a dinâmica do espetáculo.... pra mim, não existe uma fórmula.
Eu nunca tive um espetáculo igual ao outro que eu pudesse falar “deixa eu limpar o
conteúdo desse formulário que eu vou fazer igualzinho aqui”... nunca, nunca, nunca... nunca consegui! Mesmo se eu tentasse, eu não ia conseguir! Até o formato
da lista de objetos de um espetáculo para outro costuma mudar, não existe um
roteiro igual ao outro. Então, eu acho que é prática, e só você estabelecendo como
vai se comunicar com a equipe que você consegue isso.

A gente só se forma depois do terceiro sinal?

As vezes, nem isso. (risos) Muitas vezes, o terceiro sinal já é tarde! Pelo menos
duas horas antes do espetáculo você já tem que saber o que vai fazer.
Nunca tive uma situação dessas, já tive em ensaios... mas já tive espetáculo que
eu operei pela primeira vez na estreia. Já tive situações dessas em teatros muito
grandes com coisas muito grandes aqui. Graças a Deus foi um sucesso, a gente
conseguiu, e foi mérito da equipe! Eram pessoas que eu confiava muito e que deram conta, porque era um espetáculo muito difícil e que não ficou pronto a tempo.
Mas acontece... e não existe um impulso para te ensinar como resolver quando
os moving lights travarem, não existe curso para isso! Só pela prática! É prática!

Existe um estado de prontidão para a solução de problemas, não?

Acho que é aí que você tem que conhecer o espetáculo! Muitas vezes, é um pequeno detalhe... é o ator que saiu do camarim e esqueceu de colocar o chapéu,
passou batido pela camareira, passou batido pelos técnicos do palco, mas a hora
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que ele entra em cena, você bate o olho e fala “por que essa criatura está sem o
chapéu?”; ou então, “não está muito escuro ali não?”, e aí você vai ver que queimou um elipso, e o que a gente faz? Daí você começa a pensar...

Esse é o momento em que a originalidade se torna imprescindível?

É...

Em função de problemas que precisam ser solucionados?

Exato... talvez sim... Eu acho que aí entra mais que a originalidade, entra o seu
conhecimento da concepção do diretor, ou do figurinista...

Considerando todas essas poéticas e também o contexto de cada espaço, não?
Você precisa solucionar o problema sabendo o que é possível fazer no palco que
você está.

Exato, exato.

Você acredita que ainda existe muito preconceito em relação aos técnicos de
teatro aqui no Brasil?

Tem, bastante.
No sentido dele receber menos, no sentido deles serem pessoas invisíveis, no
sentido deles não terem um camarim (deles não terem um espaço para eles se
prepararem, deixarem suas coisas, seus objetos), no sentido deles não terem o
tempo ideal para ir jantar, almoçar, fumar um cigarro. Acho que existe uma grande
diferença de tratamento sim. Tem pausa para todo mundo, mas o técnico vai ter
que fazer tal coisa...
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E você acha que existe preconceito entre os próprios técnicos?

Existe competição. Existe competição.
Mas existir preconceito, isso existe. Não vou dizer que eu prefiro trabalhar com
mulher ou com homem, prefiro trabalhar com gente competente. Eu vejo dessa
forma, mas existe... o preconceito existe.

Vale a pena ser diretor de palco?

Ah, vale! Acho que se não valesse, eu já estava fazendo outra coisa.
Eu gosto... meus amigos até brincam comigo que eu sou frio até demais, que eu
penso muito friamente... e eu acho que esse é o grande segredo de uma boa técnica para ser diretor de palco. O segredo é sempre trabalhar com a frieza.
Porque que eu gosto de ser diretor de palco?... é uma coisa que eu me identifico
muito, eu tenho muito esse raciocínio lógico, cartesiano – por isso que eu não
gosto muito de interferir no processo – e eu estou fazendo arte ao mesmo tempo.
Mesmo com toda a frieza do mundo, é uma adrenalina que só quem está sentado
ali vendo aquilo tomar forma entende o prazer que é isso.

SERGIO SANTOS
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Eu fiquei interessado na sua pesquisa, porque é complicado falar sobre o diretor
de cena, né? Porque, o que faz um diretor de cena? Eu acredito que, nas óperas
e balés, a direção de cena existe para cuidar, durante o espetáculo, da luz, da cenografia, das entradas e saídas dos artistas, da movimentação de cenário, e tem
que ler as partituras.
O que acontece aqui no Theatro (Theatro Municipal do Rio de Janeiro) é que a
gente sempre trabalha com um maestro interno, que é uma pessoa que bota todos os efeitos de luz na partitura, e as movimentações de cenografia na partitura.
Daí, fica um técnico, que é o coordenador de palco (que se torna o diretor de
cena), para poder comandar essas ações entre técnicos e artistas.
Quando eu vim para cá, a primeira ópera que eu fiz foi “Aida”, e tinha um maestro
que era ele mesmo o diretor de cena. A gente tinha uma “ilha” aqui do lado do
palco, mas, depois da reforma de 2010, eu tirei, porque está tudo muito móvel
aqui, entendeu? Agora, dá até para operar daqui de dentro (sala da Coordenação
Técnica Operacional).

Sergio, me conta um pouco mais da sua trajetória profissional, em especial, o
seu envolvimento com a área técnica do Theatro?

O que aconteceu... eu estava fazendo faculdade de engenharia em 1980, e aí, a
situação ficou difícil, né? Eu trabalhava com televisão, era cameraman (trabalhava
na TVE, na TV Globo)... eu era estagiário e eu fazia serviços que a gente chamava
de “pega lá no carro” – você sabe o que é “pega lá no carro”? É aquele cara que
está ali para tudo, né? (risos) Mas daí, o que aconteceu... a situação ficou meio
apertada na faculdade e, através de um amigo da família, eu vim parar dentro do
Theatro como office boy. Entrei no Theatro porque eu precisava pagar a minha
faculdade, meu interesse não era o Theatro, eu nem sabia o que era teatro... eu
tinha vinte anos, né? Eu entrei como office boy e, nesse meio tempo, tive algumas
promoções na área administrativa.
No início de 1984, a diretora técnica, que até então era a Aniela Jordan (que é do
Teatro Riachuelo aqui agora), ela me perguntou “cara, você gostaria de ficar no
palco? estou precisando de mais uma pessoa”, eu falei “olha, eu não tenho ideia
do que seja, mas vamos lá!”, e eu fui descobrir fazendo! Na verdade, eu trabalhava
lá embaixo e eu tinha que passar pelo palco, mas eu olhava aquela coisa ali, e era
uma outra relação, e eu deixava porque eu estava bem no que eu estava fazendo,
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e ficava limitado ali.
Acabou que eu tranquei a faculdade, joguei as chaves fora, e me envolvi aqui
dentro mesmo! Aí, sim... passei a ser assistente de coordenação de palco, fiz a
minha primeira “Aida”, em 1986. Trabalhei como assistente da menina que era a
responsável e acabou que, por problemas de doença, eu passei a ser o principal. O
assistente trabalhava lá do lado do palco, ficava nessa “ilha” dando os sinais, com
luzes, com orquestra e aquela coisa toda, e eu passei a coordenador técnico... e
olha onde eu estou!
Eu já fiz toda a programação de óperas, balés e shows trezentos e setenta dias
por ano! Agora não, agora eu tenho três coordenadores de palco; mas antes, eu
era sozinho. Eu trabalhava de oito à meia-noite, e da meia noite às oito, mas eu
gostava...
Hoje, eu tenho três coordenadores de palco e mais uma coordenadora técnica
comigo. Eu não tenho mais a necessidade de estar aqui o tempo todo, não tem a
necessidade que eu (chefe) fique aqui fiscalizando uma pessoa que é responsável!
Eu faço a direção técnica e a coordenação, tenho três coordenadores de palco
que chamam aquele sistema ali, que é igual ao do Pelé (Aníbal Marques, gerente
técnico do Theatro Municipal de São Paulo)... inclusive, eu vou em breve para São
Paulo, porque eles não estão se adaptando muito com o sistema das varas que
estão sendo modernizadas. E aqui eu tenho metade das varas manuais e metade
elétricas – porque, se parar, já era, né?
Em 2010, antes do Theatro reabrir, eu e algumas pessoas fomos para a Áustria, fizemos visitas em vários teatros lá fora... fomos também para a Alemanha,
Dinamarca... onde esse sistema mais moderno funcionava, para entender, né?!
Fizemos um treinamento, entendemos... e aí, os austríacos vieram para cá, e reabrimos em abril de 2010 com cursos e etc. E, agora, a nova direção do (Theatro)
Municipal de São Paulo veio falar comigo, e a gente está combinando para eu ir lá
dar uma reciclada para a rapaziada.

Você considera que existe diferença entre ser artista e ser técnico?

Eu não vejo diferença. Apesar que eu tenho essa política de que não faço o trabalho das pessoas, e eu também não permito que façam o meu, né? Mas assim,
uma coisa só sai se estiver em conjunto com a outra, se tiver harmonia e respeito.
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A minha sala está aberta para todos eles, para saber as ansiedades e as necessidades, e eu procuro entender para que a coisa possa sair, né? Não existe a minha
hora, a minha hora é a do artista! Não adianta ser artista, se não tem o técnico
para executar; e não adianta ser técnico, se não tem o artista para executar. Essa
harmonia varia muito de cada ser humano mas, tecnicamente falando, na profissão, é uma total ligação. Na vida, uma pessoa vive sem a outra, mas, no trabalho,
uma pessoa depende da outra.

Quais são as diferenças entre o diretor de cena, o diretor técnico, o diretor de
palco e o stage manager?

Isso, pra mim, é tudo a mesma coisa.
Só o seguinte, tem duas pessoas aqui no Rio que são o Marcinho (Marcio Barros) e
o William (William Oliveira) (eles dão até cursos), e eles são diretores de palco que
trabalham com shows – eles passam as músicas, eles sabem tudo, conhecem todos os instrumentos musicais de uma banda, conhecem todo o tipo de som, qual
a maneira que eles tem que estar afinados para deixar tudo sem ruído – mas eles
não fazem a direção de palco de uma ópera que eu faço. São diretores distintos
para trabalhos distintos, entendeu?

Então, o que os diferencia é a linguagem artística?

É a linguagem do que se faz. Eles tem as suas especialidades, entendeu?
Porque, o que é um diretor de cena de um teatro comum? É um contrarregra! No
caso de uma peça de teatro comum, ele é um contrarregra! Por isso que tem vários diretores de cena, vários contrarregras, e tem um monte de iluminadores por
aí agora – todo mundo é tudo, entendeu?
Eu não sou tudo, eu só faço direção técnica. Com todo respeito aos que fazem outras coisas, eu não faço luz, não faço som, não faço contrarregragem, não danço,
e não canto. Eu faço a direção para a coisa acontecer. Eu faço a harmonia de todas
as equipes dentro do palco para poder acontecer o espetáculo. Eu não corro para
mexer na mesa de luz, eu não corro para apertar o botão do som. Isso é coordenação, isso é direção, e você só consegue dirigir se você tem controle! Se eu ficar
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“não, pode deixar... aqui eu opero a luz...”... não, isso eu não faço!

Isso faz parecer que uma só pessoa consegue assumir todas as questões técnicas de um espetáculo, né? Mas é uma prática que, para muitas companhias de
teatro, é uma forma de “economia”.

É! Mas isso é até topar, eu nunca topei.
Eu fiz direção técnica em Campos do Jordão com toda a equipe necessária, por
três anos lá; fiz uma mostra de música em Olinda, fiz uma mostra em Vassouras
por nove anos... mas sempre fazendo a direção de cena ou a direção técnica – só
muda o nome, porque a função é a mesma.
Mas o importante é: você faz o seu, e não faz o dos outros, entendeu? Ser um
polvo, eu não sou! E nem quero fazer! Eu falo “gente, olha, o meu está prontinho
aqui! Olha ali a tabela!”, então, vai lá e faz o que está proposto, entendeu? Tá ali!
É só ir lá e fazer, se tiver alguma dúvida, vem e pergunta; ou, me chama, eu vou lá
no palco, sento na plateia, converso e resolvo a situação. Mas, cada um, faz o seu.
Se eu tiver que fazer por um de vocês, alguém vai embora. (risos)

Se há uma diferença na atuação desse profissional de acordo com a linguagem,
você acha que o stage manager pode ser considerado mais vinculado ao teatro
musical?

Se você quiser falar em inglês, é stage manager. Se você quiser em português, é
diretor de cena.
Essa função está no palco do Theatro Municipal do Rio, de São Paulo e do Amazonas talvez – como tem o Apolo (Marcos Apolo Muniz) lá, que é meu “irmão”. Eu
vim de lá agora pouco, fui fazer um musical com ele lá. A história dele é parecida
com a minha, eu era office-boy aqui, e ele trabalhava no estacionamento do Teatro
de lá de Manaus. E ele virou um diretor técnico importante em Manaus, tanto é
que para a Central Técnica de lá, ele veio aqui e copiou a minha Central Técnica –
e, cara, isso é uma coisa que é muito legal! Não tem nada que aconteça em algum
lugar que eu não faça uma consultoria, ou peça a de alguém!
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E você conheceu muitos diretores de cena? Destacaria algum?

Tem o Pedro Pederneiras (do Grupo Corpo), tem o Danny Nolan, tem o Luiz Porto,
tem o William Oliveira, tem o Marcio Barros, tem o Gabriel Pederneiras (que também é do Grupo Corpo, que é um jovem brilhante!), tem a Adriana Ortiz, tem o
Eduardo Dantas Careca (que foi diretor técnico da Deborah Colker durante mais de
dezessete anos, e agora ele é o diretor operacional da Cidade das Artes).

Quais demandas você considera que são específicas de um diretor de cena?

A preparação! Por exemplo, eu recebo a pauta do Theatro e, dali, por semana, eu
programo tudo... é que eles não podem informar muito a técnica – mas, por mim,
eu queria ter a pauta do ano todo! Mas isso é uma “norma” desse governo... nós
estamos há três meses sem salário...
Mas, então, eu programo, no meio da semana, toda a semana que vai entrar. Vejo
as plantas, e faço a organização da equipe que será precisa para cada espetáculo.
Aqui, no Theatro Municipal, a gente trabalha das oito à meia-noite (em três turnos
de seis horas). Dentro disso, eu vou organizar tudo a partir o cronograma do que
vem ou não – porque, as vezes, atrasa... e aí, como bola de cristal não existe, eu
faço uma previsão dentro da minha experiência do que pode ter. Mas eu peco pelo
excesso, em todos os três turnos (independente se é montagem ou ensaio) eu
alimento de maquinistas, eletricistas, contrarregras, camareiras, e tem sempre um
dos coordenadores de palco o tempo todo. Faço isso com todas as informações
que eu recebo, entendeu? Recebo as informações, plantas, e etc... vejo o material
de luz (precisa disso, precisa daquilo)... O que não quer dizer que eu me isente
desse trabalho, só que, quando tudo já está acontecendo no palco hoje (essa
semana), eu já estou na próxima semana, entendeu? Mas não quer dizer que eu
não mexe mais nessa, porque tem situações de urgência, que eu preciso dar uma
mexida; só que eu me programo para não ter que entrar de novo no palco para
uma coisa que eu já elaborei, e já botei ali. Só em caráter emergencial, me chama,
que eu vou para o palco. Estou aqui para ajudar, mas para a execução, eu tenho
três coordenadores de palco para isso!
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E quais as habilidades necessárias para se fazer essa direção de cena?

Atenção no trabalho, para, quando chegar, já saber o que vai acontecer. A primeira coisa é saber o que que você está montando – não precisa saber a história ou ler
um release (nada disso), mas entender o que é tecnicamente que você vai fazer,
e saber quem tem que estar no palco quando você olhar (quem vai ter que estar,
inclusive, além da sua equipe), entendeu? Quando chegar no palco, o diretor de
cena tem que saber quem vai trabalhar com ele. Isso é hiper importante: você saber quem vai trabalhar contigo, e saber se a equipe que está trabalhando contigo
vai atender a essa demanda.
Assim, o que é que tem no palco? Tem carpintaria, tem varanda,... e eu preciso
saber se a equipe que eu formei é suficiente. Eu faço o que eu aprendi fazendo, então, eu falo “pô, para montar essa ópera amanhã de manhã, eu preciso de fulano,
fulano e fulano”, e um outro fulano só chega na parte da tarde quando começar a
afinação de luz, entende?
Se você vai fazer a direção de cena, funciona o espetáculo se você programa bem,
ensaia bem, e presta atenção no seu dever de casa. Começa no seu dever de casa,
entendeu? se você não tiver feito o seu dever de casa direito, você vai chegar e
o artista – que nós falamos que são todos iguais – vai falar “pô, o que que eu vim
fazer aqui?”.
Na Alemanha, tem o encarregado de maquinário, tem o encarregado “não sei de
quê”, tem o supervisor de “não sei quê”... lá eles fazem tudo e, quando chega na
hora da direção de cena, um maestro chega, pega a partitura, bota na cabine, testa as coisas, e está tudo pronto ali! Porque, essas pessoas que montaram, são os
encarregados e supervisores; então, o encarregado de maquinaria, entrega para
ele a coisa pronta, o encarregado de luz já bota tudo na partitura, e ele ali não olha
nem para o lado, olha para o monitor e só. Esse é o diretor de cena. Eles chegam
faltando quarenta minutos (quando eles vem aqui é isso)... os alemães, os russos,
os chineses – o chinês nem tanto, mas o russo e o alemão sempre – e os americanos também! Eles estão todos compartimentados, e não tem a possibilidade de
ter sido diferente.
Quando vem um trabalho aqui, eu pego a planta baixa, mapa das varas e tal, mando para eles, e eles fazem as adaptações. Então, tudo o que acontece na montagem, tudo que se modifica, se modifica na planta online (apesar que o americano
não mexe em nada sem antes fazer uma reunião de quarenta minutos, no mínimo,
né?) e, quando ele chega, aquilo que está ali é o que ele vai executar, as cues,
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tudinho... entendeu?
Aqui, a gente trabalha diferente. Aqui, para remontar um espetáculo, cada ano
tem uma versão (varia muito de acordo com o cenógrafo), e eu procuro me atualizar. Mas, geralmente, fica ali esse impasse de “mas essa montagem foi assim”, e
eu falo “gente, já foi! Agora não é mais!”. Isso é o que falta fazer! É cruzar o rider
e se informar! O problema aqui é que a pessoa chega com o negócio mais ou menos, e o meu trabalho acaba sendo amarrar isso, eu falo “senta aqui dez minutos,
e vamos fechar as coisas!”, e é a partir dessa informação que nós vamos organizar
tudo e passar as coisas para as outras pessoas! O artista tem sim que fazer ensaio
técnico, porque vai descer coisas na cabeça dele... é chato, mas, bicho, é o seu
trabalho, é a sua cabeça, é o seu espaço cênico!

Claro, porque não dá para ignorar o artista na hora que se está fazendo uma
montagem, né?

Não tem como! Você tem que pensar neles! Você está montando para eles!

E você acha que o diretor de cena é um criador dentro do processo? Considerando não só o nosso diretor de cena, como esse stage manager alemão, por
exemplo.

Nós somos mais criadores. No Brasil, a gente trabalha muito com essa coisa de
pensar e ter jogo de cintura – tem gente que não aceita improvisos, o americano
não aceita improvisos! O alemão é até melhor porque ele escuta, com o Danny
Nolan, por exemplo, eu aprendi muito! Ele fala “não, esse daqui não vai dar”, “então, me explica”, e você senta e vê que realmente não dá (mas mesmo assim, eles
vão dar um jeito).
Nós somos muitos criativos, a gente se vira na dificuldade! Lá eles tem tudo! Em
qualquer teatro que você entra na Alemanha e vê o almoxarifado, você chora! Por
que você entra e tem tudo, tudo, tudo o que você imagina.
Uma das primeiras vezes que eu viajei para a Europa, eu levei aquele “rabo quente” (sabe aquele feito de cloreto de amônia?), então, mas eu quase fui preso por
querer levar um desses! Chegando lá, o cara do teatro me disse “vem cá, o seu
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problema é esse? Entra aqui ó”, e tinha não sei quantas mil coisas lá!
Daí, eu comecei a, toda vez que eu viajava, voltar com uma informação! Porque
equipamento não adianta, não adianta trazer coisas de lá, entendeu? Mas eles tem
tudo muito fácil, por isso que eles não improvisam! Porque eles já passaram por
aquela situação, e já criaram um equipamento para aquilo. A gente não! A gente
passa por algumas coisas e faz alguns improvisos que, na hora do ensaio geral,
você baba, entendeu?

Vocês também fazem montagens internas (da casa) aqui?

Sim, nós fazemos do zero as nossas produções.

E quem fica responsável por organizar toda a parte dessa logística técnica?

São as equipes com a produção. É a produção que fala com o cenógrafo, e o
cenógrafo vem com as necessidades, assim como vem o figurinista com as necessidades. E aí, quando o bicho começa a pegar, e a gente dá um suporte. Nós
temos a Central Técnica onde confeccionamos o cenário, né? Nós temos também
as camareiras e as costureiras, e a gente bota elas aqui numa sala (são umas trinta
costureiras), e elas fazem tudo do zero mesmo. E tem muitas produções de acervo, que é mais fácil reformar e trazer.

Essas costureiras, por exemplo, são contratadas por produção?

Hoje em dia, sim. Quando eu entrei para o Theatro, essa Central Técnica tinha
quatrocentos funcionários (carpinteiros, sapateiros, costureiros, maquiadores, peruqueiros, enfim, tudo), isso nas produções dos anos 80. E todas as grandes óperas que eu trabalhei aqui dentro, foram feitas aqui e do zero. Eram cinco óperas e
cinco balés por ano, mais a temporada de concertos.

Você acompanhava os ensaio do zero?
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Eu acompanhava do zero no palco, ficava marcando com fita crepe no chão do
palco, marcando coisas para o cenógrafo, fazia os atos um por cima do outro. Daí,
já começava a vir a cenografia na parte da noite, já começava a montar, e eu ia
montando a cenografia e liberando as marcas, né? Até que as coisas se mantinham.
O diretor técnico é um “amarrador”, porque é você quem vai fazer, combinar, e
ficar aqui, né? As vezes, eu encho o saco das pessoas, e elas me dizem “você já
me contou isso”, e eu digo “é mesmo? Ah, é que eu me esqueço...”, mas eu não
me esqueço porra nenhuma! Eu faço questão de lembrar, mas faço meio que uma
lavagem cerebral cada vez que eu entro aqui; aí, eu pergunto, ou, então, eu vou lá
pro palco e começo a fazer uma “enquetizinha” assim nos cantinhos.
Fico horas sentado na plateia corrigindo e limpando as cenas, porque é assim que
eu ensino para os coordenadores e as pessoas: não é só montar porque está na
planta aqui dez centímetros para cá e vinte centímetros para cá! Tem que sentar
lá na frente! Vai para a quarta fila, e fica ali distraído, sem saber o que está procurando, porque, daqui a pouco, alguma coisa grita na tua cara! Grita que está torto,
grita que falta “não sei o quê”... mas tem que ficar atento! Nossa, eu fico horas ali.

E como funciona a questão das normas de segurança?

A gente trabalha com segurança, mas sem tanta exigência, porque nos falta recursos até. A gente trabalha com segurança sem estar tão amarrados às normas,
entendeu? Mas todas as coisas que são amarradas com cabos de aço e tem peso,
sempre tem eu, tem o coordenador Nilton (Nilton Farias) que é cenotécnico, tem
outro que é cenógrafo e arquiteto... enfim, eu não boto na escala, em situações de
montagem, quem eu acho que não vai fazer. A minha maneira de manter a segurança é essa. Em algum momento, eu falo “cara, deixa eu dar um olhada” ou “fulano, dá uma olhada nessa situação, e vê se está ok”. E eu não lembro de nenhum
acidente aqui que tenha sido grave, por questões de montagem. Quando teve
acidente, foi imprudência de movimentação, mas nunca por montagem! Era por
má utilização do trabalho, ou não prestar atenção em como tem que executar...
mas é acidente de material quebrar. Graças a Deus, ninguém nunca se machucou
nesses anos todos em que estou aqui, e são trinta e seis anos!
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Então, os processos de criação nesse período dos anos 80 eram com todos os
profissionais trabalhando juntos?

Era o encarregado da equipe de maquinaria, de elétrica, de “não sei o quê” que
tinham um controle. Mas, hoje em dia, as coisas estão de um jeito que eu nem
tenho mais esse profissional! E por uma questão de renovação mesmo, entendeu?
As vezes, como coordenador, eu chegava e falava “ô fulano, não sei o quê...”,
com toda a educação, com todo respeito, e eles falavam “quando chegar a tua
hora, você vai fazer! Agora está comigo!”. Eu entendia, ficava quietinho no meu
canto e, quando via que precisam de ajuda, eu ajudava! Tanto que eu opero luz,
opero o sistema de varas, afino, eu sei tudo... mas eu não faço. Não faço mesmo!
Porque, se não, eu vou faltar com respeito com o meu colega! E, quando chegava
o momento do ensaio geral (ou antes disso, do pré-geral), nesse primeiro ensaio
em conjunto, aí eles falavam assim “coordenador, agora é contigo! Está montado!
Agora, se vira!”, e me davam tudo montado. E eu estava ali para poder fazer, eu
botava as equipes para trabalhar, montava os horários, mas eu não me metia no
trabalho deles de montagem... “quando estiver montado, eu te chamo, ou então,
se eu tiver alguma dúvida, eu te chamo!”, e eu estava ali sentado no palco. Foi
assim que eu aprendi que um coordenador de palco não sai daquele lugar (nem
para ir ao banheiro, nem para ir almoçar).

Você considera a originalidade importante no trabalho de um diretor de cena?

Sempre, sempre!
Inclusive, eu acho isso um motivo! Porque não tem rotina! Nada é igual! Mesmo
que seja uma repetição, o tempo de cada ser humano é um! Eu noto isso no tempo
do artista cantando... ontem ele foi bom, hoje ele foi melhor ainda; uma orquestra
andando no tempo do maestro, um dia é sensacional e, outro dia, nem tanto! Mas
é um ser humano! Então, se envolve o ser humano ao vivo, o ao vivo é distinto a
cada dia. E existe aquela máxima de que “um bom ensaio geral, é o risco de uma
estreia ruim”, porque se tiver que dar problema, que dê logo! (risos)
Aqui, se algo não está em bom funcionamento, eu paro, e crio uma outra coisa.
Mas gambiarras com coisas que ponham um ser humano em risco, eu condeno!
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Por isso eu preciso de manutenção no meu sistema e eu tenho controle sobre tudo.
Independente do que está programado ou não – com o espetáculo em criação ou
já tendo estreado – tudo tem a ver com o que já está combinado, né? Então, deu
algum problema, a gente cria um novo sistema, desenvolve um novo raciocínio
juntos. Mas, por segurança, eu elimino o problema. Minha maior segurança é que
eu não trabalho com nada “meia bomba”, entendeu? Você faz a gambiarra para o
ensaio (no caso de uma coisa simples), mas para o espetáculo não.

De que forma você sistematiza as demandas do seu trabalho aqui no Theatro?

Muita tabela, e muita conversa.
Antes da tabela, eu converso com a diretoria, pego e entendo o que que é. Aí, todo
o trabalho combinado – depois de contratos e toda a parte legal com o Theatro –
fica comigo. Mas eu só converso com técnicos, né? Não vejo a bilheteira, nem sei
onde é, se bobear! (risos) Aí, aqui já cai comigo, e eu tento fazer uma reunião com
as pessoas pessoalmente ou a gente faz um Skype, e depois que eu entendo, eu
chamo a minha equipe. Abro, primeiro, apresentando qual seria a melhor maneira
de trabalhar, se tiverem boas ideias, “tamo junto”! Mas sempre com muita conversa o tempo todo, não acredito no “vocês sabem o que tem que fazer, então, se
vira aí!”... eu chamo o encarregado de iluminação, e converso com ele; converso
com o coordenador de palco para ver qual equipe vai poder trabalhar (a gente determinada quantos maquinistas vão poder trabalhar, que horas que precisa deles,
ou qual horário que precisa de mais), e se ele realmente entendeu para que que
ele saiu de casa – se ele chegou (e ele é o coordenador que está de plantão), ele
tem que chegar sabendo o que ele tem que fazer, sem que ele tenha que voltar
para me perguntar. Eu evito isso, por isso eu os alimento o máximo possível de
informações. Eu trabalho com a informação e, quando eu não tenho, eu junto todo
mundo e falo “eu não sei”. Mas a gente não é burro, então, não vamos deixar nada
montado, e a gente entrega o palco limpinho e, cada coisa que chegar, vai para o
lugar que eles querem, e nós estamos aqui para atender.

Esse coordenador de palco é mais ligado às equipes de cenotecnia e maquinaria?
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Não, o coordenador de palco faz os espetáculos – que é um diretor de cena, né? É
assim, todo mundo monta nos turnos, mas quem chega no turno do ensaio geral
(ou do pré-geral) é o dono daquele filho. Montar qualquer um monta – eles passam
ali, se encontram entre os turnos, e tem também um caderno ali onde eles anotam
o que foi feito e o que ficou faltando montar. Mas quem começa, termina; por que
não adianta chegar um diretor ali, falar com um diretor de cena e, no dia seguinte, encontrar outro... assim a pessoa vai pirar! (risos) Então, assim, qualquer um
monta no seu turno, um monta luz, um monta cenografia, outro monta “não sei o
quê”, e depois eles se unem. No ensaio do primeiro conjunto (como a gente chama aqui), que é orquestra e coro, ou coro e balé... daí, nesse primeiro conjunto, já
começa a tomar corpo (mesmo com a cenografia mexendo ainda), e a gente vai,
gradativamente, aumentando a equipe de atendimento, e essa pessoa (que estava no ensaio do primeiro conjunto) já fica pai daquele ali. E eu acompanho tudo,
sou o pai de todos! (risos) E se precisar substituir? O que que a gente faz? Dois
vem para os turnos no pré-geral, geral ou estreia, para poder observar, para poder
sempre ter um revezamento (por causa de folga, de alguma viagem, doença, um
monte de coisas, aí tem n situações), mas nunca vai chegar uma pessoa crua! Se
não, deixa que eu vou!

Quais são os principais desafios da nossa cultura teatral, considerando a realidade do técnico?

Cara, o técnico está muito em último lugar, né? Ele não é tão valorizado quanto ele
é importante. Ele não é tão valorizado, e tem outros que não se valorizam também
(eles não procuram se especializar, entendeu?). Gente que ainda tem essa coisa
do “ah, mas eu fazia assim...”, você conhece o “antigamente”?... “não, mas é que
antigamente...”. E isso barra um pouco do reconhecimento, entendeu? Ainda tem
as questões dos sindicatos e das pessoas se posicionarem.

Como é o SATED (Sindicado dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões) do Estado do Rio de Janeiro? Ele funciona?

Pra gente, não. Isso é mais para os artistas, na verdade.
Mas, também, porque não tem a participação do técnico, porque ninguém é obri-

717
gado a ser sindicalizado. As pessoas do SATED são acessíveis, mas quando chega
e fala para o técnico que ele tem que legalizar tudo, para ter reconhecimento, e
tudo mais... ele foge!
Eu contrato as pessoas, e falo “cara, faz um MEI (abrir uma empresa como Microempreendedor Individual)”, mas o cara não consegue! Isso tanto os que estão
começando, quanto os “macacos velhos”, que dizem “ah não, a vida toda eu não
precisei disso”.

É complicado isso, porque o técnico é sempre quem tem o menor salário; nem
sempre os grupos e os espaços fornecem o suporte material necessário para a
qualidade do trabalho; e, apesar de tudo, parece que a gente ainda não aprendeu
a se organizar como deveria.

Eu concordo contigo, em gênero, número e grau! Porque, se precisar cortar algum
gasto, tiram o valor do técnico, mas não tiram de um tecido para figurino; e ele é
sempre o último a receber, né?
Olha, como eu tenho uma empresa de produção técnica, e eu dou consultoria.
Outro dia, me pediram um orçamento... me passaram o escopo do que precisava,
eu fiz com uma “diariazinha” normal, de sindicato (eu não inventei dinheiro não), e
“nossa, mas é um absurdo! Como é que a gente paga essas pessoas?”, “ué, mas
como é que o artista está recebendo?”, “ah, mas eu não posso tirar do artístico...”,
“mas a maioria dos bons profissionais, o custo é esse”, “ah, mas essas pessoas
não estão desempregadas?”, “eles não tem trabalho, mas, se eles tivessem trabalho, o custo profissional deles é este” – ou seja, só porque o cara está desempregado agora, pode ser qualquer dinheiro? Esse negócio eu não vou fazer com as
pessoas não! Grosseiramente, eles pensam assim: quando o cara não quer, eles
vão e chamam o filho do porteiro, chamam o sobrinho de “não sei quem” porque
estão desempregados e, aí, começa essa aglomeração de um monte de gente
dentro do palco que não sabe trabalhar, e o técnico não é valorizado, e também
não se valoriza. O Sindicato devia buscar mais, fazer algumas blitz, sei lá... pode
ter ajudante, “mas é ajudante mesmo, né? Alguém que não tem a responsabilidade de trabalhar sozinho numa equipe, cuidar de uma varanda?”.
O profissional deve ter o registro, para poder forçar as pessoas – e olha, não é
nem porque eu preciso do registro não, porque eu não preciso para porra nenhuma – mas é que, com isso, a pessoa também se sente valorizada. “Ah, mas como
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é que faz para tirar?”, gente, eu não canso de dar declarações aqui! Vem, fica três
meses fazendo estágio aqui, a gente monta juntos umas três óperas, eu coloco o
nome no programa como estagiário e faço uma declaração de que trabalhou comigo fazendo tal e tal ópera... e isso não é mentira! Só que com isso, o cara pode
pegar um registro profissional, porque ele pega o carimbo ali, e isso já dá um valor
danado para quem é um maquinista ou contrarregra.

Vocês tem mulheres nas equipes de contrarregragem e cenotecnia do Theatro?

Tem em tudo! Como funcionária eu não tenho mais, entendeu?
Mas pelas duas escolas que a gente tem aqui, que são a Faetec (Fundação de
Apoio à Escola Técnica) e a Spetaculu (Spectaulu - Escola de Arte e Tecnologia),
eu sempre peço! Eu tinha quatro maquinistas aí, duas muito boas inclusive! Como
funcionária eu não tenho mais, porque o Theatro não está contratando. Mas toda
a produção que eu tenho, eu contrato mulheres. Se eu pudesse, na minha equipe,
eu só teria mulher! Porque elas trabalham mesmo!
Hoje em dia, eu só tenho onze eletricistas e onze maquinistas, e tem teatros que
isso já não atende! Porque, divide isso em três turnos... dá três pessoas! E o
Theatro não funciona com menos de seis no palco, entendeu? Antigamente, eram
cinquenta, né? (risos) Aqui, eu tenho onze maquinistas, onze eletricistas, quatro
camareiras, um operador de som e um contrarregra, todas as necessidades, que
variam de acordo com a produção, a gente contrata quando necessárias. Aí, dependendo da produção, eu chamo.
Na realidade, eu já até tenho uma lista com quatro ou cinco meninas que trabalham na maquinaria (puxando corda e tudo), e tem umas quatro na contrarregragem, e umas cinco que trabalham na elétrica. E eu não estou falando em mulher
bonita para ficar dando pinta no palco, não! São profissionais mesmo, que trabalham bem e que todo mundo adorada! Se abrir uma vaga para concurso e eu
puder contratar, essas pessoas serão mulheres.

Mas você acha que existe preconceito dentro do meio dos técnicos?

Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais...
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Eu posso falar isso porque, no meu início de carreira, eu lembro que tinham sim
esse preconceito com mulher! Mas eu sempre fui comandado por mulheres... nossa, é impressionante isso! Porque todos os meus bons momentos, em trinta e seis
anos de carreira, foram dirigidos por mulheres! A minha relação sempre foi muito
boa, de muito respeito, entendeu? Porque, quando começaram a surgir as primeiras iluminadoras, tinha uma coisa assim de uma certa resistência a mulher e “não
sei o quê”, e hoje em dia, eu já estou com uma maquinista mulher puxando corda!
Se você for no Palácio das Artes, lá elas são contratadas, e tem umas cinco lá! No
Teatro Castro Alves, tem umas três também!
Mas, de verdade, até os anos 2000, final de 1990, tinha uma resistência muito
grande com as mulheres! Eu lembro das iluminadoras.
Agora, aqui, elas não ficam isoladas, nem protegidas! Aqui elas carregam refletores, carregam cabos... O som daqui tem um sistema muito básico, então, geralmente é uma pessoa só nesse cargo e, outro dia, me indicaram uma menina que
está na faculdade e veio fazer a montagem, e ela já chegou carregando as caixas
de som, mudando de lugar, e ok!

O que você considera fundamental na formação de um diretor de cena?

Para você chegar nesse lugar, antes, você tem que ter passado por isso. Ninguém
é uma coisa sem ter sido a outra. Tem que ter pegado caixa, carregado praticável;
tem que ter assiduidade; e tem que ter aquela coisa que eu falei: é chegar... chegar
antes.

Pensando no ensino desses técnicos de teatro, vocês tem duas escolas aqui
no Rio, a Spetaculu (Spectaculu – Escola de Arte e Tecnologia) e a Faetec-Rio
(Fundação de Apoio à Escola Técnica, Estado do Rio de Janeiro), é isso?

Sim, a Faetec que está fechada, porque é do Estado que está nessa situação,
né? Inclusive, um dos meus coordenadores de palco é um ex-professor de lá – eu
chamo ele de síndico, entendeu? Porque sempre tem um que chega primeiro, que
vê está sujo, chama a limpeza... é aquele pessoa que, se eu marcar oito horas,
chega às sete e meia, sete e quinze. Eu brinco com eles assim “você ia fazer o que
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em casa hoje?”, “fala! O que é que houve, chefe?” (risos), todos eles são assim!
Então, a pessoa tem que estar disposta. Mas eles não são das escolas, eles são
todos da vida... ah, e da Spectaculu, eu tenho um professor que trabalha aqui
como contrarregra.
Sobre a coisa teórica, eu não sei muito bem como funciona – de verdade, eu não
sei mesmo! Mas acho que tem que ter uma coisa didática feita por alguém! Eu fui
criado numa nomenclatura... tem um glossário do Serroni (José Carlos Serroni),
não é? E é essa linguagem que eu falo, entendeu?

Quando você começou, você chegou a consultar algum manual ou livro?

Não! Mas nós fizemos um Manual! Todo mundo do teatro fez isso junto!

É aquele Manual (“100 termos básicos da cenotécnica: caixa cênica italiana”,
2003) publicado pela Funarte?

Exatamente! Foi tudo feito por nós!
Todo o Manual e os termos vem de uma condição nossa. As pessoas que eu comecei a trabalhar há vinte anos, já se aposentaram, mas essas coisas estão aí! E
hoje em dia, não tem isso!

